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Kungsholmen östra 

Byggnadshistorisk inventering 1974-90. 
För inledande historisk bakgrund, redigering, layout och 

viss kompletterande inventering svarar Elisabet Cnattingius 
1989-90. 

Inventeringsarbetet i falt och arkiv har utförts av Anna von 
Ajkay, Tarras Blom, Ann Kabin Kihibro, Kerstin Mandén- 
Örn, Gunilla Nilsson, Mats Persson, Eva Sjöberg, Elisabet 
W a ~ b e r g  samt Britt Wisth. 

Fotografer: Stina Brockman, Bruno Ehrs, Stig Forsslund, 
Göran Fredriksson, Magnus Hartman, Stefan Hasselberg, 
Carl Heideken, Johan Hultenheim, Ingvar Lundkvist, Tom- 
my Olofsson samt Ingrid Wilken som bl a tagit samtliga 
kompletterande fasadfoton. 

Kvartersplaner och ålderskarta har ritats av Maria Lipasti. 
Samtliga fotografier och illustrationer ur Stockholms stads- 
museums arkiv nar annat ej anges. 
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Förord 
Kungsholmen östra är den första av iv3 publikationer som 
redovisar Stadsmuseets inventeringar av bebyggelsen i sten- 
staden p3 Kungsholmen. I denna del behandlas bebyggelsen 
öster om Polhemsgatan. Kungsholmen västra, som avses 
utkomma under 1991, redovisar bebyggelsen väster härom 
med en yttre avgränsning i bl a Igeldammsgatan och Marie- 
bergsgatan. 

Inventeringarna genomfördes huvudsakligen under 1970- 
talet. Många av husen har förändrats sedan dess. Komplette- 
ringar av inventeringsmaterialet har därför varit nödvändiga; 
framför allt gäller detta beskrivningar av husens exteriörer, 
Det harsärskilt angivits nar uppgifterna hänför sig till förhal- 
landen efter det att den ursprungliga inventeringen genom- 
fördes. Nya fotografier har till betydande del tagits. 

En stadsbyggnadshistorisk översikt över området inleder 
volymen. Kungsholmens bebyggelsehistoria skiljer sig till 
vissa delar från övriga stadsdelar. Här har funnits en omfat- 
tande industriell verksamhet och har finns än i dag ovanligt 
m3nga sjukv3rdsinstitutioner. Byggnader för offentlig verk- 
samhet präglar i hög grad stadsdelen. 

Byggnaderna redovisas i en katalog, som uppställts i 
bokstavsordning efter kvartersbeteckning. Grundmaterialet 
för de här redovisade sammanfattande byggnadsbeskriv- 
ningarma, inventeringsblanketterna, förvaras i Stadsmuseet 
och är tillgängliga i museets faktarum. Flera av de offentli- 
ga byggnaderna har behandlats i särskilda verk och beskrivs 
relativt kortfattat i katalogen. Uppgifter ur hela innerstadsin- 
venteringen har inskrivits p3 data. Under 1991 beräknas 
denna databas att bli allmänt tillgänglig - till gagn inte minst 
för forskningen. 

Bebyggelsens kulturhistoriskavarde redovisas p3den 1983 
publicerade kartan "HUSEN PÅ MALMARNA - kulturhi- 
storisk klassificering". 

Stockholm i november 1990 

Björn Hallerdt 
stadsantikvarie Marianne Raberg 

l:e antikvarie 



Detalj ur P Tillaei karta fran 1733. De langa byggnaderna markerade på var sida om nuv Fleminggatan ar en repslagar- 
bana tv och en tobakstorkarlada th. Kartan ar orienterad i öst-västlig riktning. 



Historisk bakgrund 
Kungsholmen - en stadsbyggnadshistorisk översikt 

Munklägret 
Kungsholmen har en skiftande bebyggelsehistoria som går 
tillbaka till 1600-talet. Dessförinnan fanns i det närmaste 
ingen bebyggelse pfi ön. Pa 1400-talet tillhörde största 
delen Gråbrödraklostret pa nuv Riddarholmen. Fram till 
1670-talet kallades ön dtirför Munklägret eller Munkli- 
derne. I och med Gustav Vasas reduktion 1527 övergick 
klostrets egendom till Kronan. Ön användes för jakt, 
spannmåls- och höodling. Under 1500-talets slut anlade 
Kronan tv8 tegelbruk, varav ett i nuv kvarteret Tegelbru- 
ket. Under 1600-talet bö jade Kungsholmen befolkas och 
bebyggas. Drottning Kristinas förmyndarregering donera- 
de 1644 den östra delen av ön (öster om S:t Eriksgatan) 
till Stockholms stad. Där fanns utrymme och lattillgäng- 
ligt vatten, vilket var en förutsättning för flera av de illa- 
luktande och brandfarliga hantverk staden inte längre ville 
se i de centrala delarna. 

1647 donerades resten av Kungsholmen till staden. In- 
flyttningen hade till en böjan inte den omfattning man 
räknat med. För att locka fler hantverkare till ön avskaffa- 
des pa 1670-talet skråtvånget p8 Kungsholmen och tio &s 
skattebefrielse erbjöds de nyinflyttade. 

Den l :a stadsplanen 
Bevarade stadsplanekartor från 1640-talet visar hur man 
avsag att dra fram gator pa Kungsholmen. Fyra gator i öst- 
västlig riktning är markerade. Det är Fleminggatan, 
Kungsholmsgatan, Hantverkargatan och en sydlig strand- 
gata utmed Mälaren. I nord-sydlig riktning är många tvar- 
gator placerade. Efter tidens mönster var gatorna raka och 
kvarteren rektangulära, liksom i övriga stadsdelar under 
denna tid. Planen omfattar öns östra del och galler i stort 
sett fortfarande. 

Typiskt för planen från den har tiden är att den inte tar 
nagon hänsyn till terrängen. Det medförde att Kronoberget 
och Bergsklippan inte reglerades. Där bergen reser sig 
upphörde gatorna tvärt och uppe pa höjderna reglerades 
inte bebyggelsen förrän vid 1800-talets slut och 1900- 
talets första hälft. 

En karta, troligen från 1674, visar hur planerna kom att 
förverkligas. Strandgatan i söder utfördes inte, strandlin- 
jen är fortfarande ojämn och långsmala tomter sträcker sig 
upp från stranden. Framdragna är däremot Bergsgatan och 
Garvargatan, vilka inte fanns med pa den första kartan. Av 
tvärgatorna ar Kaplansbacken, Parmmatargatan, Scheele- 
gatan och Pilgatan-Wargentinsgatan markerade. P% denna 
karta ar Kungsholmstorg, Kungsholms Hamnplan samt 
Ulrika Eleonora kyrka inritade. Kyrkan, ritad av Mathias 
Spieler, bö jade byggas 1673 och invigdes 1688. 

Det kom att dröja innan stadsplanen blev fullt utbyggd. 

Under 1600-talet nådde bebyggelsen inte längre än till 
Pilgatan-Wargentinsgatan. Endast ett fåtal stenhus fanns 
vid denna tid pa Kungsholmen. Den Övervägande delen av 
bebyggelsen, som var uppförd i trä vet man mycket lite 
om. 

Hantverkare och adel 
Hantverkarna som kom till Kungsholmen slog sig ned pa 
tomterna mellan Mälaren och Garvargatan samt utmed 
Hantverkargatan. Längre inat ön etablerade sig trädgårds- 
mästare och repslagare. Nuvarande Scheelegatan hette ti- 
digare Trädgårdsgatan och Fleminggatans förra namn var 
Repslagaregatan. Även adelsmän förvärvade tomter pil 
Kungsholmen under 1600-talet. Kring 1650-talet ägdes 
ungefär halften av öns östra del av adeln, framför allt 
marken norr om Hantverkargatan. 

Riksrådet Edmund Gripenhielm, Karl XI:s informator, 
fick tomtmark donerad av staden. h e t  var 1666. För att 
gardera sig mot alltför tätt intill liggande grannar köpte 
Gripenhielm angränsande mark och fick p2 sa vis en tomt 
som ungefar motsvarar kvarteret Pilträdet idag. Huset som 
byggdes var tre våningar högt med säteritak. Fasaden 
pryddes av lisener och festonger. Tomten utgjordes av en 
halvö med oländig terräng vilken Gripenhielm lat arrange- 
ra till en trädgård i fransk stil. 

Den mest storslagna trädgardsanlaggningen var den Pi- 
perska, i nuvarande kvarteret Piperska Muren. Det var 
greve Karl Piper, Karl X1I:s minister som dar lat bygga 
tv8 tvAvaningshus av trä. Hustrun, Kristina Törnflycht, 
fortsatte arbetet med parken sedan maken blivit tillfånga- 
tagen i Poltava. Trädgarden blev känd för att vara en av 
Stockholms vackraste. Där fanns orangeri, alléer, grottor 
och skulpturer. Kring anläggningen lat grevinnan resa en 
hög mur, därav namnet Piperska Muren. Delar av anlagg- 
ningen finns kvar i form av en absidformad mur med 
nischer och en dubbeltrappa som leder upp till Pipers- 
gatan. 

Det som tidigare varit en storslagen tradgardsanlaggning 
kom att förfalla fullkomligt. Egendomen köptes 1764 av 
Amaranterorden, som aven gav andra ordenssällskap till- 
gang till lokalerna. Under Amaranterordens tid bedrevs en 
omtyckt värdshusrörelse i fastigheten. 1807 blev Coldinu 
Orden ägare till anläggningen, vilket de ar än i dag. 

1700-tal med lantlig prägel 
Den stadsplan över Kungsholmen som lades ut pil 1600- 
talet kom inte att andras i nagon större grad. Kungsholmen 
var fortfarande glest bebyggt, utom den östligaste delen. 
Där ligger tex fattighuset (se Ulrika 3) kvar fran 1762, 
uppfört i anslutning till kyrkan. Söder om Gamisonssjuk- 



huset finns ett bostadshus med tv3 flyglar (Asplunden 7, 
hus III) byggt 1754. Byggherren anlade ett engelskt garve- 
ri i byggnader närmare sjön. Ett annat hus som fick sin 
prägel pA 1700-talet är Serafimerlasarettets första byggnad 
(Pilträdet 11, hus I). Det var den fd Gripenhielmska 
malmgarden som 1752 byggdes om till sjukhus. 

Under 1700- och 1800-talen ökade ambitionerna att ut- 
nyttja stränderna. Tre lastageplatser finns markerade p3 
Tillaei karta: en vid nuvarande Kungsholmstorg, en annan 
vid Kungsholms Hamnplan, den tredje i närheten av glas- 
bruket. Under 1700-talet gjordes flera mer eller mindre 
utarbetade förslag pA strandgator, men ingen kom da till 
verket. 

1800-talets nya planer 
Under 1800-talets första halft skedde inte nagra större för- 
ändringar i Stockholms bebyggelse. Folkmänden ökade 
bara långsamt. Endast malmarnas centrala delar hade en 
sammanhängande stenhusbebyggelse. PA Kungsholmen 
var de flesta husen fortfarande byggda av trä och manga 
av de gamla trädgirdarna fanns kvar. 

Ett intressant bostadshus fran 1800-talets början ligger 
pa Hantverkargatan, nr 4 (Pilträdet 2, hus I). Det för sin 
tid ovanligt stora huset har en stram fasad och är troligen 
ritat av P Estenberg. Mittemot ligger en verkstadsbyggnad 
ritad av J F Åbom fran 1850 (Kungliga Myntet 1, hus I). 

1866 presenterade Albert Lindhagen en plan över hela 
Stockholm Kungsholmen. Ett av de första förslagen i pla- 
nen var strandgatornas framdragning. De sträckte sig runt 
hela stadsdelen, förutom den sydvästligaste delen. 

Till nyheterna i Lindhagens plan hörde ocksa breddan- 
det av Scheelegatan till en boulevard i samma bredd som 
Kungsholmstorg och framdragandet av en genomfartsväg 
motsvarande S:t Eriksgatan. Denna gata skulle ga genom 

en stjärnplats placerad ungefar vid Fridhemsplan. Harige- 
nom skulle ännu en genomfartsled gå, vilken sträckte sig 
frAn Karlaplan, via Kungsbron till Tranebergsbron. Leden 
skulle skära diagonalt genom gatunätet som i stort sett 
motsvarade 1600-talets. Efter vissa förändringar godkän- 
des stadsplanen över Kungsholmen 1880. Vad som kom 
att genomföras var en breddning av Fleminggatan, en par- 
kanläggning p3 Kronoberget samt med tiden en esplanad 
utmed Norrmäiarstrand. Pa 1920-talet var Norr Mälar- 
strand fortfarande inte framdragen. Nya hyreshus sköt upp 
mellan nästan obebyggda tomter. Först omkring 1930 var 
denna "paradgata" fullbordad. 

Överst tv: En av de tidigaste planerna över Kungsholmen. 
Kartan frdn 1640-talet Fnns i Köpenhamn (Det Kongelige 
Bibliotek) och är orienterad i öst-västlig riktning. 
Överst th: Ulrika Eleonorq eller Kungsholmens kyrkapå- 
börjad 1673 och invigd 1688. Tornet fullbordades först 
1810 efter P WPalmroths ritningar. Kopparstick av J v d 
Aveelen 1703. 
Mitten: Hanmerkargatan västerut. Th bostadrhuset ritat 
av P Estenberg. Tv protalen till Kungliga Myntet. Byggna- 
den bakom porten är det sk Owenska huset rivet 1929 då 
gatan breddades. 
Nederst: Albert Lindhagens förslag till gatureglering från 
1866. Srjarnplatsen vid nuv Fridhemsplan och den 
diagonala genomfartsgatan hör till nyheterna. 

Nedan: Kungsholmens, davarande Munklagret, tidiga 
bebyggelse med garvargårdar utmed den södra stranden 
och vantmakeri dar Kungsholmens glasbruk senare låg. 
Detalj ur S von Vogels kopparstick ca 1650. 
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Kungsholmens bostadsbebygg Ise 

Snabb befolkningsökning 
Under 1800-talets andra hälft ökade Stockholms befolk- 
ning mycket kraftigt. Bostadsbyggandet hade ocksa inten- 
sifierats, men inte i lika stor omfattning som antalet inva- 
nare. Följden blev en akut bostadsbrist i början av 1880- 
talet. Den intensiva byggnadsverksamhet som da kom 
igang, den största nagonsin, kom aven att omfatta Kungs- 
holmen. 

Från 1850 till 1870-talets slut hade byggnadsverksarnhe- 
ten varit lag p8 Kungsholmen. Endast ett fatal byggnader 
uppfördes under denna period. J E Söderlund ritade ett hus 
för Karolinska institutet, uppfört 1865-67 vid Norr Malar- 
strand (Glasbruket 3, hus II). Fran 1870-talet finns bara ett 
bostadshus bevarat - huset p3 Bergsgatan 4 (Safiren 1). 

Pa Kungsholmen ökade befolkningen mest under 1800- 
talets tv2 sista decennier. F&n att ha varit den del av 
Stockholm med lägst antal invånare vid 1800-talets bö j an  
- knappt 3000, kom Kungsholmens befolkning att öka allra 
mest. Till ar 1900 hade den 12 dubblats till ca 35 000 
personer. 

1880- och 90-talens nybyggnation kom att satta en ny 
prägel p2 Kungsholmens östra del. Kvarteren kring Fle- 
minggatan, Kungsholmsgatan, Bergsgatan och Hantverkar- 
gatan fick vid denna tid en sammanhängade bostadsbebyg- 
gelse av sten. Manga av dessa putsade femvåningshus star 
kvar i dag. Södra delen av kvarteret hermannen, hela 
Valnöten och största delen av Pagen och Härolden ar 
exempel pa denna stora förändring. Lagenhetsstorlekarna 
skiftade i dessa hus, till skillnad från andra stadsdelar. PA 
Östermalm var de flesta nybyggda lägenheterna stora, p3 
Södermalm och i Vasastaden var de sma. 

1900-talets förbättrade bostadsstandard 
Under 1900-talets första decennier byggdes bostäder pa 
flera platser p3 Kungsholmen. Vid l:a värdskrigets utbrott 
minskade byggandet, framförallt av bostäder. För ökad 
bekvämlighet inrättades allt oftare hiss och centralvärme. 
Under det första decenniet uppfördes förutom vanliga bo- 
stadshus bla det nuvarande församlingshuset i kvarteret 
Murmästaren samt de fem paradfastighetema pa Kungs- 
holmstorgs västra sida ritade av Sigge Cronstedt. En spe- 
ciell byggnad fran denna tid är ocksa bostadshuset i tegel 
med kalkstensdekor vid Hantverkargatan (Vindruvan 10). 
P8 1920-talet byggdes bostäder koncentrerat i vissa obe- 
byggda omraden eller utmed vissa gatustrak. PZi Kungshol- 
men uppfördes de i en enhetlig klassiserande form bl a 
utmed Garvar Lundins Gränd, Jacob Westinsgatan och 
Skillinggrand. 

Under 1930-talet skedde en stor inflyttning till Stock- 
holm, inneboendesystemet höll p3 att försvinna och kraven 
pa bättre boendestandard ökade. Detta bidrog till ett livligt 
bostadsbyggande dar samhället tog ansvar pil ett nytt sätt. 
P8 Kungsholmen fastställdes tre nya stadsplaner 1930-32. 
De gällde Norr Malarstrand väster om Kungsholmstorg, 

Kungsklippan och fd Bolinders tomt vid Kungsbro strand. 
Alla planerna innehöll bostadshus med hög exploatering. 

Vid Norr Malarstrand (Fagelbärsträdet 13) byggdes ett 
sk kollektivhus, ritat av Sven Markelius. För att underlätta 
livet för yrkesverksamma kvinnor fanns det tillgång till 
restaurang med leverans till lägenheterna, tvättinrättning, 
barnpassning och städning. Lägenheterna ar sma med pen- 
try. 

P3 Kungsklippan revs gamla träkåkar och en för tiden 
mycket modem bebyggelse uppfördes av HSB - Hyres- 
gästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar. Arkitekt 
var Sven Wallander, en av föreningens grundare. I funk- 
tionalistisk anda arbetade han för att förbättra bostadsstan- 
darden. Husen innehaller smålägenheter, 1-3 rok, de flesta 
med balkong och alla med egna badrum. Husen hade aven 
sopnedkast, vilket var Wallanders uppfinning. Kritik rikta- 
des mot den kompakta utformningen som kom att domine- 
ra berget och stadssiluetten. Men stolt i~tresse visades för 
bostäderna. En lang kö bildades för att f3 en lägenhet med 
milsvidd utsikt. 

Under de senaste 50 aren har mycket fA bostadshus 
byggts p2 östra Kungsholmen. 



Ovan: Kvarteret Härolden 
med bostahhus från 1880- 
talet. Kungsbron i förgrun- 
den. 
Th: A R Lundgrens karta 
från 1885 visar hur den väx- 
ande bebyggelsen ar kon- 
centrerad till de östra och 
södra delarna av Kungshol- 
men. 
Nedan: Sedan 1870-talet 
ägde familjen Graham mar- 
ken närmast öster om Kungs- 
holinstorg. Dar fanns plats 
för hissfirman Graham 
Brothers att expandera. 
1902-08 lat P S Graham byg- 
ga dessa hus ritade av van- 
nen Sigge Cronstedt. 
P3 motstaende sida: Kö till 
HSB:s bostadsutstallning i 
de nya husen vid Kungs- 
brostrand i fonden Kungs- 
klippan. 
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Kungsholmen som industristadsdel 

Industrins föregdngare 
Bland de första hantverkare som slog sig ned p3 Kungshol- 
men, och som blev en av de största yrkesgrupperna pa ön, 
var garvarna. Deras illaluktande verksamhet hörde till dem 
staden försökte flytta från stadskärnan. Garvargardarna 
etablerade sig utmed Mälarstranden där tidigare furu-, ek- 
och enskog vuxit. Ett omdde från nuvarande Pilgatan till 
Kungsholms Hamnplan (kvarteren Asplunden, Vattuormen 
och Bryggaren) var fran 1640-talets slut till ca 1900 Stock- 
holms främsta garvericentrum. 

Kungsholmens garvarkungar 
Fran 1700-talets slut och ungefar 100 ar framat dominera- 
des garvarbranschen av tv8 släkter: Westin och Lundin. 
Johan Westin bö jade som lärling, öppnade eget och blev 
sa smaningom garvarnas iliderman. Fyra av hans fem söner 
fortsatte i yrket. Sonen Johan blev förutom alderman aven 
riksdagsman. Hans bror Jakob hade sadan ekonomisk 
framgang att han räknades till de rikaste borgarna i staden. 
Den tredje generationen var den sista inom yrket i slakten 
Westin. Det gav den Lundinska släkten möjlighet att lagga 
om till stordrift och överta ledningen i branschen. Aff&er- 
na gick bra och Anders Wilhelm Lundin lat bygga en 
påkostad bostad pa Garvargatan 7, numera riven. 

Kungsholmens glasbruk 
Med tiden utvidgades hantverkarnas produktion till manu- 
fakturier, dvs en framställning i större skala. Produktionen 
skedde fortfarande utan maskiner men kunde specialiseras 
i högre grad. 

Kungsholmens glasbruk hörde till de större verkstäder 
som närmade sig industrins form. 1688 flyttade det sin 
verksamhet till Kungsholmen från de tätbebyggda Klara- 
kvarteren. Glasbruket blev anvisat plats p2 vad som da 
kallades Vantmakareholmen, men som länge kom att heta 
Glasholmen, efter den nya verksamheten. 

1700-talets böjan var en svar tid för bmket. De krig 
Karl X11 förde försvarade möjligheten att fa ravaror. 
Konkurrens uppstod i och med en ökad import av ut- 
ländskt glas pga ändrade tullbestämelser. Bättre tider vän- 
tade. Glasbrukets glansperiod inträffade under 1750-60- 
talet. Manga av de tidigare trähusen ersattes av stenhus. P8 
holmen fanns bl a själva hyttan, uppförd i korsvirke, ett 
pottaskkokeri, glasmagasin och bostadshus. Fler an 100 
personer var anställda vid denna tid. Glasbrukets produk- 
tion bestod mest av dryckes och hushAllskär1, framförallt 
av pokaler. 

Mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet gick 
det snabbt utför för bruket. En ökad konkurrens från nyan- 
lagda bruk ute i landet, kombinerat med bristande engage- 
mang hos ägarna gjorde att verksamheten lades ned 1814. 

En byggnad finns kvar från bruket, ett bostadshus för de 
anställda uppfört 1759. Huset lag inte p3 Glasholmen, utan 
pa tomtmarken straxt intill pa själva Kungsholmen. Nu 

ligger det pa Samuel Owens gata (Glasbmket 5),  ombyggt 
vid flera tillfallen sa att endast mittpartiet är ursprungligt. 
1963 var det bestämt att huset skulle rivas, men planerna 
ändrades. 

Eldkvarnen 
1804 kom Samuel Owen till Sverige p8 uppdrag av Abra- 
ham Niclas Edelcrantz. De hade träffats i England, där 
Edelcrantz studerat "eld- och luftmachiner". Owens upp- 
gift var att montera Stockholms första angkvarn, importe- 
rad fran England. Eldkvarnen, som den kom att kallas, gav 
namn till kvarteret som ligger p3 utfylld sjöbotten. Spann- 
mal kunde från 1806 malas oberoende av vader och vind, 
till skillnad fran tiden med väderkvarnar. Kungsholmens 
äldsta väderkvarn, Lilla Munkan stod fran 1640-talet till 
1850-talet pa Kvarnberget, nuv Kungsklippan. 

Eldkvarnen kom med tiden att vaxa ut till ett stort fa- 
brikskomplex i fyra våningar med vind. Dit hörde ocksa 
lastageplats, kontor, bostäder och kolupplag. Maskineriet 
var tillverkat hos Bolinders. 1878 utbröt en brand som fick 
en explosionsartad spridning bl a pga mjöldamm. Trots 
den häftiga branden, som sags vida omkring, stod det me- 
sta av murarna kvar. Verksamheten fortsatte till 1902 da 
staden köpte tomten. Den sista delen av Eldkvarnen revs 
1923. 

Owens verkstad 
När arbetet med Eldkvarnen var fardigt flyttade Owen in i 
ett hus i kvarteret intill kvarnen, dvs Kungliga Myntet. Pa 
tomten uppförde han gjuteri och maskinverkstad. Där 
byggde han Sveriges första angfartyg. Det mesta av till- 
verkningen gick till beställningar av ångmaskiner, upp- 
fordringsverk, broar, kvarnar mm. Nagon ekonomisk fram- 
gang hade Owens inte utan gick i konkurs 1843. 

Bolinders 
Den lantliga karaktär Kungsholmen länge haft försvann 
fran de östliga delarna av ön slutgiltigt i och med de fram- 
vaxande fabrikerna. 

En industri som tidigt bö jade sin verksamhet p3 Kungs- 
holmen och i viss mån kom att prägla livet där var Bolin- 
ders, ett av Stockholms största företag. Verksamheten bör- 
jade 1844 da bröderna Jean och Carl Bolinder hyrde ett 
hus i kvarteret Pilträdet, Kaplansbacken 10 (numera rivet). 
Aret efter fick de tillstånd att driva en mekanisk verkstad 

Överst: Eldkvarnen med den sk Nya Kungsholmsbron i 
förgrunden. Foto från 1890- talet. 
Mitten tv: J F Aboms fasadritning till Kungliga Myntet, 
ritad 1848. 
Mitten th: Trakakarnapå Kungskl@pan. Foto KSalh. 
Nederst: Bolhders fabriksområde med Klara sjö i förgrun- 
den, Serafimerlasarettet tv och Kungsholmen.. kyrka i fon- 
den. Foto från 1903. 





1932 sammanslogs företaget Bolinders med Munktells 
och flyttade till Eskilstuna 

S:t Eriks bryggeri uppfört i monumental tegelarkitektur. 
Den bortre delen ar riven. Foto Klemming ca 1912. 

pa Kungsholmen. Det ekonomiska laget för mekaniska 
verkstäder var mycket ogynnsamt. För att kunna köpa fas- 
tigheten fick bröderna lana pengar av vänner eftersom 
bankerna inte ställde upp. Samuel Owen hade gatt i kon- 
kurs bara ett par år tidigare. Det var bl a med maskiner 
fran Owens nedlagda verkstad Bolinders började i liten 
skala. 

Produktionen bestod av gjutna produkter och maskinde- 
lar av smidesjärn eller stal. Tackjärn köptes fran järnbruk i 
Bergslagen och forslades till en lastbrygga vid verkstaden 
med pram. I en tid d8 jarnvagsbyggandet pagick för fullt 
och den vaxande industrin till stor del var Angdriven, blev 
efterfrågan p3 deras produkter snart enorm. Förutom h g -  
maskiner ar parkbänkar, spisar, spiraltrappor, gravkors, pa- 
raplyställ, spottkoppar och järnkaminer exempel pa Bolin- 
ders produkter. 

Fabriksomradet utvidgades allt mer. För att f3 skickliga 
arbetare att stanna hos företaget erbjöd Bolinders dem bil- 
liga bostäder. Pa 1880-talets bö jan  fanns det 190 lagenhe- 
ter i sexton fastigheter ställda till personalens förfogande. 
Dessa lag pa Kungsklippan och tomterna kring fabriksom- 
radet. De flesta var p2 1 rum och kök med mycket lag 
hyra. Dessa kvarter blev som ett litet samhalle för sig 
själv. 

Mellan Kungsklippans sma träkåkar och gårdar slingra- 
de grander, ned till Kungsholmsgatan ledde trappor. Be- 
byggelsen lag mellan kala klippor och trädgardar - utan 
vattenledning, gas, elektriskt ljus, avlopp eller telefon. 
Denna blandning av slum och idyll fanns kvar anda till 
början av 1930-talet. 

Till en början hade bröderna Bolinder bott i huset p2 
Kaplansbacken 10, men sa småningom flyttade de till var 
sitt hem. Carl Bolinder bosatte sig tvärs över gatan i in- 
strumentmakare Stilles hus, medan Jean flyttade till det sk 
Westinska huset vid Kaplansbackens andra ände (Pilträdet 
2, hus I). Det huset hade garvaren Jacob Westin, en av 
stadens rikaste borgare, latit bygga 1815. 

Kungliga Myntet 
Kungliga Myntet flyttade 1850 in i kvarteret med samma 
namn vid Hantverkargatan. I stor utsträckning anpassades 
de byggnader som fanns kvar sedan Samuel Owens tid för 
tillverkningen. I de västra byggnaderna inrättades smedja, 
fil- och svarwerkstad samt smalten. Färgeribyggnaderna i 
öster (Kungliga Myntet, hus IV) ändrades till bostäder at 
kamrerare och gravör. Norr härom, utmed Samuel Owens 
Gata, ligger ett hus (hus V) uppfört p3 1770-talet av körs- 
nären Nicolaus Björk. Det blev nyntdirektörens bostad 
samt avdelningen för justering av matt och vikter. 

Huset i kvarterets mitt (hus I) lat Myntet uppföra med J 
F Abom som arkitekt. Det ar en tidig industriarkitektur 
med medeltidsinspirerade former. Byggnaden innehöll 
smaltningsrum, valsverk, praglingssal, justeringsrum, me- 
daljverkstad och myntsal. Samtidigt byggdes portalen till 
Kungliga Myntet, ritad av samme arkitekt. Placerad i hör- 
net Hantverkargatan-Samuel Owens Gata markerar den 
anläggningens betydelse. 

Förutom mynttillverkningen fanns har aven framställ- 
ning av medaljer, vilket i stort sett var landets anda till 
slutet av 1800-talet. 1974 flyttade verksamheten till Eskils 
-tuna. 

Separator 
Ännu en stor industri p3 Kungsholmen var Separator, som 
tillverkade mjölkseparatorer, vilka spreds över världen. 
Uppfinnaren Gustaf de Laval och kompanjonen Oscar 
Lamm flyttade sin verksamhet till Flerninggatan (Klampa- 
ren 8) 1887. Tidigare hade produktionen funnits pa Inedal, 
vilket var Lamms egendom p2 Kungsholmen. 

Företaget expanderade och tomten kom att sträcka sig 
fran nuvarande kvarteret Klamparen tom Brädstapeln. Vid 
sekelskiftet arbetade drygt 100 personer där. Efter en 
strejk bland de anställda 1905 köpte bolaget tvi3 bostads- 
hus vid Fridhemsgatan för uthyrning at de anställda. 1962 
flyttade AB Separator till Tumba. 

S:t Eriks bryggeri 
En ännu större arbetsplats an Separator var S:t Eriks bryg- 
geri vid Kungsholmstorg. 1899 var 252 arbetare anställda 
vid landets näst största bryggeri (störst var Munchenbryg- 
geriet). Ursprungligen hette företaget Stockholms Bryggeri 
AB och tillverkade lageröl, engelsk-, bock- och skanköl 
samt svagdricka. En stor bryggerifusion i Stockholm vid 
1800-talets slut medförde en utvidgning. Nya byggnader 
uppfördes, tex för mälteri, jäs- och lagerkallare samt tapp- 
ning. 1929 lades bryggeriverksamheten ned och tv3 ar se- 
nare aven mälteriet. 

S:t Eriks var inte det enda bryggeriet p2 Kungsholmen. I 
kvarteret Morellträdet lag Gambrinusbryggeriet och i kvar- 
teret Vattuonnen (nr 43) fanns Carnegie & Co. 



Sjukvårdens stadsdel 

Serafimerlasarettet 
P3 Kungsholmen kom med tiden en mängd vårdinrättning- 
ar med olika inriktningar att samlas. Samtidigt med 
Kungsholms glasbruks mest framgangsnka period inrätta- 
des det som troligen var inte bara Kungsholmens, utan 
Sveriges första sjukhus, Serafimerlasarettet. Det kom 
länge att vara det enda sjukhuset för civilbefolkningen. 

Det var Kungliga Serafimerorden som 1752 öppnade ett 
sjukhus i det som ursprungligen var Gripenhielrns gård 
fran 1660-talet (Pilträdet 11). P3 slutet av 1690-talet hade 
Kronan köpt garden. Urban Hjarne kunde där inrätta ett 
"Laboratorium chemicum", en berömd medicinalträdgård 
och en mineralbadanläggning. Medan Hjarne disponerade 
huvudbyggnaden och norra flygeln, kunde Christoffer Pol- 
hem i södra flygeln installera ett mekaniskt laboratorium. 

Innan garden blev ett sjukhus kom den ater att användas 
som bostad. Greve Nils Gyllenstierna köpte anläggningen 
och lat inreda huvudbyggnaden med gyllenladertapeter, 
turkiska tapeter, stolar klädda med hjortskinn och hol- 
ländskt malen, bl a Rembrandt. Dottern och svagem, riks- 
radet Arvid Horn ärvde detta. Det var de i sin tur som 
sålde gården till Serafimerorden. 

Fredrik I grundade Kungliga Serafimerorden 1748. 
"Riddarna" skulle övervaka skötseln av sjuk- och fattighus 
i landet. Till en början hade lasarettet bara atta sangplat- 
ser. Varden skulle finansieras bl a genom tobakstullar och 
avgifter pa stadens biljardsalonger. Men verksamheten ut- 
vidgades, det ursprungliga huset byggdes till och med ti- 
den byggdes nya hus för tillkommande avdelningar. En 
överlakarbostad tillkom 1784, huvudbyggnaden fick sitt 
nuvarande utseende p8 1830-talet genom en tillbyggnad 
och Medicinsk- och poliklinik uppfördes pa 1880-talets 
slut. 

Serafimerlasarettets verksamhet, som från 1930-talet 
drevs i statlig regi, lades ned 1980. Nu används byggna- 
d e m  bl a som vårdcentral och kontorslokaler för Stock- 
holms stads olika förvaltningar. 

Eira 
1816 öppnade Eira, ett kurhus för veneriska sjukdomar, 
belaget i kvarteret Munklägret dar Eiraskolan ligger idag. 
Kurhuset blev snart otillräckligt. Pa slutet av 1880-talet 
öppnades därför S:t Görans sjukhus i Stadshagen, vilket 
ursprungligen var ett veneriskt sjukhus. 

Garnisonssjukhuset 
1811 togs byggnader i kvarteret Asplunden i bruk för ett 
provisoriskt gamisonssjukhus. 

Sedan Kronan lagt ned sin orseljtillverkning p3 platsen 
hade Lätta Dragonkåren (senare Livgardet till häst) tagit 
över fastigheten. Pa tomtens norra del uppfördes stall, rid- 
hus och kaserner, alla av trä. Nar militärerna flyttade an- 
vändes kasernerna och senare aven byggnaderna nere vid 
Malaren (som salpetersjuderidirektionen använt för för- 
söksverksamhet) för militärsjukhusets rakning. Behovet av 
en rymlig och ändamalsenlig byggnad var stor. Tidigare 
hade sjuka militärer fatt vard i en lägenhet i det fd vards- 
huset Claes p2 Hörnet. 

Det nya garnisonssjukhuset började byggas 1817, ritat 
av diIvarande stadsarkitekten C C Gjörwell. Byggnads- 
verksamheten lag nere 1828-29. När sjukhuset, utfört i em- 
pirstil, stod f&digt 1834 var det nordens största och mo- 
dernaste sjukhus. De 34 sjukrummen rymde under normal 
beläggning 430 sjuka. Under krig och farsoter skulle 600 
personer f3 plats pa sjukhuset. Sjukhusverksamheten upp- 
hörde 1969. Tv3 Ar senare flyttade Stockholms Lan Lands 
-ting in i byggnaden. 

Karolinska Institutet 
Ursprungligen var det meningen att militärsjukhuset skulle 
uppföras i direkt anslutning till ett utbildningsinstitut för 
faltläkare. Institutet bildades 1810 under namnet Medico- 
Kirurgiska Institutet, vilket senare blev Karolinska Institu- 
tet. Nagon tillräckligt stor tomt för de bada verksamheter- 
na gick inte att hitta. I samband med beslutet att uppföra 

Fattighuset Interiör från Serafimerlasarettet, medicinska kliniken. 
Efter det att lasarettet öppnat byggdes ett fattighus, inte 
langt därifran. Det var ett satt sedan lång tid tillbaka av 
församlingen att ta hand om fattiga och gamla. Huset som 
ligger intill kyrkan pa Hantverkargatan (se Ulrika 3) bygg- 
des p3 1760-talet. Huset byggdes med hjälp av pengar 
skänkta av Anna Forssman. Hon var änka efter en garvar- 
gesäll och mycket fattig tills hon helt oväntat ärvde sin 
systerson och blev en av församlingens förmögnaste inva- 
nare. Församlingen garanterade ankan en plats i ett nytt 
fattighus om hon donerade arvet till uppförandet av ett 
sadant. Kvinnan som var gammal, fattig och blind gick 
med pa erbjudandet. Huset, som nu bl a innehaller Kungs- 
holms församlings lokaler, var ursprungligen mindre och 
byggdes till p3 1860-talet. 



garnisonssjukhuset i kvarteret Asplunden, köpte Kronan 
1816 marken i kvarteret Glasbruket för utbildningsinsti- 
tutets del. 

C C Gjörwell blev anlitad även för detta projekt. Hans 
uppdrag blev att utarbeta förslag till ombyggnader av glas- 
brukets gamla byggnader. Nagra hus revs, men de flesta 
kunde anpassas till sin nya funktion. Glashyttan blev tex 
kemiskt laboratorium och glasmagasinet inreddes till ana- 
tomisk institution. Glasbrukets fd bostadshus (Glasbruket 
5, hus I) hyrdes till en bö jan  ut. P2 1840-talet inreddes det 
till institutets bibliotek. 

P4 1860-talet revs glashyttan för att ge den patologisk- 
anatomiska institutionen en egen byggnad (Glasbruket 3, 
hus II). Det hus arkitekten J E Söderlund ritade var speci- 
ellt anpassat för sitt ändamål med stora fönster at söder för 
att ge mycket ljus at obduktioner, laborationer, mikroskap- 
studier mm. De höga fönstren var ocksa utformade för att 
underlätta ventilationen. Den anatomiska institutionen fick 
pa 1880-talet ett nytt hus (Glasbruket 3, hus I). Det bygg- 
des pa platsen för glasbrukets kokhus. 

1946 flyttade Karolinska Institutet till större lokaler i 
Norrbacka, Solna. Kommunens förvaltning har nu kontor i 
husen. 

Grubbens 
Ännu en vardinstitution var den sk Grubbens som lag vid 
Fleminggatan och öppnades 1860. Stockholms stads norra 
försörjnings- och arbetsinrättning kallades i folkmun efter 
den Grubb som p3 1700-talet ägt gardena där hemmet lag. 
Den ursprungliga anläggningen bestod av en huvudlänga 
med tva fristaende flyglar orienterade mot Klara sjö (Te- 
gelbruket 4, hus VI, XI, XII), samt en byggnad för tvätteri, 
bad mm (hus XIII A). Arkitekten var Fredrik Wilhelm 
Scholander. Från en snedställd portbyggnad vid nuv Agne- 
gatan ledde en allé till husen. 

Människorna som kom hit var fattiga, arbetslösa, bo- 
stadslösa eller handikappade och skulle erbjudas logi samt 
arbete mot viss ersättning. Med tiden kom de sinnessjuka 
och kroniskt sjuka att dominera i antal. Nya byggnader 
uppfördes och olika avdelningar inrättades för sjuka, sin- 
nessjuka, konvalescenter samt en försö rjningsavdelning. 

Serajherlasarettet. Th medicinska kliniken från 1880- 
talets slut. I fonden kirurgiska kliniken inrymd i den om- 
och tillbyggda Gripenhielmska gården från 1660-talet. 
Foto A Blomberg 1906. 

Trots detta kom dessa mer eller mindre nödställda männi- 
skor: barn, vuxna och gamla med olika problem att leva 
hopblandade, pga den stora mängden behövande. För 
manga blev Grubbens ett permanent hem, vilket inte varit 
avsikten från början. 

Förhallandena förbättrades vid sekelskiftet och p2 1920- 
talet omorganiserades Grubbens och fick namnet S:t Eriks 
sjukhus. Försö rjningsenheten flyttades, kvar var lasaretts- 
och sinnessjukenheten. Sedan 1930-talet har förslag om 
nedläggning aterkommit, trots den vaxande verksamheten. 
Under 1980-talet har funktionen som akutsjukhus aweck- 
lats. Planerna för 90-talet innebär att vissa avd. ska finnas 
kvar medan manga av byggnaderna ska rivas för att ge 
plats at bostadshus. 

Kronprinsessan Lovisas vardanstalt 
För barn fanns p3 Kungsholmen Kronprinsessan Lovisas 
vardanstalt. Genom en insamling bland damer under 
Kronprinsessans beskydd kunde sjukhuset öppna 1854. Ur- 
sprungligen lag det i hörnet Hantverkargatan-scheelega- 
tan. PA 1890-talet flyttades det till Polhemsgatan. 

Ungefar samtidigt med barnvardsinrättningen öppnades 
Allmänna barnbördshuset (1855). Det lag snett över gatan 
i kvarteret Murmästaren. 

Överst: Stockholms stads norra försörjnings- och arbets- 
inrättning seddfrån söder. Huset till höger (hus VII) är nu 
delvis hopbyggt med sjukhusetfrbn 1970-talet. '!4sylen" i 
fonden ritades 1893 a v A  Kumlien och revs på 1960-talet. 
Mitten: Interiörfiån Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 
för barn. Stick ffan Ny Illustrerad Tidning 1874. 
Nederst: Karolinska Institutets byggnad seddfr8n Norr 
Mälarstrand Vid ombyggnaden 1894 förlängdes flyglarna 
och ett kapell byggdes mellan dem, vilket nu är rivet. 





De offentliga byggnadernas stadsdel 

Av de många sjukvårdsinrättningar Kungsholmen rymde 
pa 1800-talet finns i den östra delen bara S:t Eriks sjukhus 
och vårdcentralen i fd Serafimerlasarettet kvar. De stora 
industrier som vid 1800-talets slut präglade stadsdelen har 
ocksa försvunnit. 

Under 1900-talet har manga offentliga institutioner av 
olika slag kommit att s18 sig ner p8 Kungsholmen. Hit hör 
Rikspolisstyrelsen, Landstinget, Lansstyrelsen, länsrätten, 
tingsrätten, Stockholms polismyndighet och Stadsarkivet. 
MAnga av Stockholms stads förvaltningar och nämnder är 
ocksa placerade p2 Kungsholmen, bade i nya och gamla 
byggnader. Just för ändamalet byggdes pa 1960-talet Tek- 
niska namndhuset pa Reminggatan, nagra avdelningar 
finns i fd Karolinska institutet. Den byggnad som främst 
förknippas med stadens förvaltning är förstås Stadshuset. 

En problematisk arkitekttavling 
Stadshusets och rådhusets historia är sammanflätade ge- 
nom den arkitekttavling som utlystes 1903. Projektet gall- 
de ett radhus som skulle ligga i kv Eldkvarnen, dar stads- 
huset ligger nu. Ragnar Östbergs förslag - Malardrott - fick 
l:a pris och Carl Westman delat 3:e pris. Sex deltagare 
blev belönade. 

Dessa gick vidare till en andra tävlan med ett nagot be- 
arbetat program. Även denna gång vann Östberg, Hans 
förslag ansags vara för dyrt för att förverkligas som det var 
föreslaget. Östberg och Westman fick därför omarbeta sina 
förslag igen, främst för att pressa ned Östbergs pris. Han 
bytte nu bl a fasadmaterial från granit till tegel. 1906 be- 
lslutades det att Östbergs förslag skulle uppföras p3 den 
utvalda tomten. Men aret därpa upphävde stadsfullmäktige 
beslutet. Tomten ansags vara bättre lämpad för ett stads- 
hus. 

Rbdhuset 
Radhusplanerna flyttades längre in p2 Kungsholmen, till 
kvarteret Fruktkorgen. Carl Westman och tv3 andra arki- 
tekter, G Lindgren och G Arnéen, inbjöds att lämna in helt 
nya förslag till en rådhusbyggnad. 1909 bedömde I G Cla- 
son, K Salin och E Lallerstedt som inkallats som sakkunni- 
ga, att Westmans förslag var det bästa förslaget. 

Stockholms första radhus lag vid Stortorget. I bö j an  av 
1700-talet flyttade verksamheten till Bondeska palatset vid 
Riddarhustorget där man stannade till 1915 d2 det nya 
radhuset stod klart p3 Kungsholmen. Att Westman var pa- 
verkad av de rådande nationalromantiska idealen syns i de 
massiva gråslammade murarna och tornet p3 huvudlängans 
mitt, vilket paminner om Vadstena slott. 

Stadshuset 
För Ragnar Östberg skulle det dröja till 1911 innan han 
fick slutgiltigt besked om att fullfölja arbetet med ett 
stadshus. Grundläggningen bö jade året därpa. För tornet 
gjöts atta enorma betongpelare, fem meter i diameter, p2 

sjöbotten eftersom tomten ännu inte var utfylld. Nästan 
allt byggnadsmaterial forslades sjövägen. Under arbetets 
gang ändrade arkitekten ritningarna atskilliga gånger. Rit- 
kontor, verkstäder och ateljéer inrymdes pa byggnadsom- 
radet. verkstäderna flyttade sa smaningom in i själva ny- 
bygget vilket fick betydelse för helhetsresultatet. Arkitek- 
ten Östberg övervakade arbetet p4 platsen under hela 
byggnadsperioden. Invigningen skedde under högtidliga 
former midsommardagen 1923, exakt 400 år efter Gustav 
Vasas intag i Stockholm. 

Överst iv: Brunnenpd rddhusets gard Foto A Malmström. 
Överst th: Rddhusets huvudentré vid Scheelegatan. Nedre 
delen skulpterad av G Sandberg med Justitia i mitten, den 
övre delen av C Eriksson. 
Mitten th: Hantverkare under stadrhusets uppförande. 
Nederst: R Östbergs förslag f alar drott, inlämnat till 
arkitekttävlingen om ett rddhus pd Eldkvarnstomten. 

Nedan: Bld hallen under stadshusets invigning 1923. 
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Överst p3 motstaende sida: 
utsiktfrån söder över Riddarfiärden mot Kungsholmen. I 
mitten Ulrika Eleonora kyrka, längst th kvarteret Glasbru- 
ket med Karolinska institutets byggnad. Foto Fån 1897. 
Nederst: träkåkbebyggelse i kvarteret Opalen sett från 
Ulrika Eleonoras kyrktorn med Bergsgatan i förgrunden. 
Stenhuset längst till vänster är Smaragden 5. Foto 1906. 
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