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Collegium Medicorum/Medicum (1663-1812) 
 

År Lokal 
1663-omkr 1684? Preses’ bostad 

Omkr 1685-1704 Södra stadshuset, Götgatan 1  

1704-1706 ”Två rum itu staden” 

1706-1718 Nya Myntets hus, Mynttorget 

1718-1724 Hos kollegiets skrivare och ordföranden 

1724-1732 Inhyses i olika lokaler  

1732-1733 Hos handelsman Cres (avhysta) 

1733-1734 Sammanträden hos ordföranden 

1734 Anvisade lokaler i Wrangelska palatset men avböjde 

1735-1750-talet Inhyst hos sin syndicus (dvs skrivare och skattmästare) m m 

1750-talet Lokaler i Wrangelska palatset (Kungshuset) 

1770-talet-1800 Accouchementshuset/Allmänna barnbördshuset vid 
Rödbodtorget (tidigare Löwenhjelmska palatset), sannolikt 
översta våningen 

1800-1802 ”I en Kronan tillhörig byggnad invid gamla kungshuset” 
(Wrangelska palatset), hopbyggd med Cruuska huset, Birger 
Jarls torg 13. 

1802-1807 Allmänna barnbördshuset vid Rödbodtorget 

1807-1812 Riddarholmshamnen No 12 
 
 
Sundhetskollegium (1813-1877) 
 

År Lokal 
1813-1843 Riddarholmshamnen No 12 

1843-1877 Svartmangatan 9 
 
 
Kungl Medicinalstyrelsen (1877-1967) 
 

År Lokal 
1877-1914 Svartmangatan 9 

1914-1923 Svartmangatan 9+11 

1923-1982 Westmanska huset, senare Vetenskapsakademins byggnad 
Wallingatan 2 (kv. Grönlandet norra) + lokaler ”ute i staden” 



 
 
Kungl Socialstyrelsen (1912-1967) 
 

År Lokal 
1912-1965 Hessensteinska palatset, Birger Jarls torg 2 

1965-1967 Klarabergsgatan 60 
 
 
Socialstyrelsen (1968-) 
 

År Lokal 
1968-1972 Wallingatan 2 + Klarabergsgatan 60  

1972-1975 Wallingatan 2 + Karlavägen 100 

1975-1984 Wallingatan 2 + Karlavägen 100 + Linnégatan 87 

1984-1999 Linnégatan 87 

1999-2007 Rålambsvägen 3  

2007- Rålambsvägen 3 + Primusgatan 18 
 

 
Kistan 

Södra stadshuset vid Slussen (nr 9 på kartan) 
 
Alldeles väster om T-stationen ligger Stockholms Stadsmuseum i det gamla Södra stadshuset 
(nr 9 på kartan). I detta hus hade Collegium Medicum från 1680-talet till 1704 sina allra 
första egna lokaler. 
 
Collegium Medicorum bildades 1663 på initiativ av några Stockholmsläkare med drottning 
Kristinas tidigare livläkare Grégoire Francois Du Rietz i spetsen. På 1680-talet ändrades 
namnet till Collegium Medicum. Under de första åren sammanträdde man hemma i preses 
(ordförandens) bostad, innan man fick tillgång till lokalerna i Södra stadshuset. 
 



 
 

C F Du Rietz, en av grundarna till Socialstyrelsens 
föregångare Collegium Medicorum, avbildades på 

frimärke i samband med myndighetens 300-
årsjubileum 1963. 

  
Detta var en gång ett praktfullt hus som låg i ensamt majestät. Idag ligger det nedsjunket och 
en smula undanskymt.  
 
Egentligen skulle det ha blivit dubbelt så stort. På Tessin d. ä.:s ritningar från 1662 
presenteras ett gigantiskt barockpalats med fyra torn och två kringbyggda gårdar ner mot 
Saltsjön. Det skulle bli ett Generalfaktorikontor som skulle främja svensk export. Byggnaden 
kom att begränsas till en huvudlänga mot Götgatan och två flyglar ut mot ett ryskt 
handelskvarter - Ryssgården.  
  
År 1680 utbröt i Ryssgården en brand som även drabbade det just färdiga Södra stadshuset. 
Under Tessin d. y.:s ledning renoverades det och fick ett nytt utseende. Under tiden hade 
Södra kämnärsrätten med sitt fruktade stadshäkte flyttat in, liksom den mer populära Södra 
stadshuskällaren.  
 
Karl XI hade på 1680-talet bestämt att Collegium Medicum skulle få lokaler i Nya Myntets 
byggnad vid Mynttorget. Men det dröjde med inflyttningen och kollegiet fick i stället 
provisoriska lokaler i Södra stadshuset. Den första offentliga dissektionen hölls 1685 i en 
anatomisk teater i huset (i den lokal som senare blev den ryska kyrkan).  
 
Efter slaget vid Narva 1700 spärrades ryssarna på Ryssgården in i husets fängelsehålor. 
Kollegiet såg sig nödgat att flytta 1704 ”efter man ej kunde för de ryska arrestanterne hafva 
sin frihet på Söderstadshuset”. En källa uppger att det fanns alldeles för mycket ohyra i huset. 
Åren 1704-06 höll kollegiet till i ”två rum itu staden” i väntan på att få flytta in i Nya Myntet. 
 
Ryssgården brann igen 1759, varefter de ryska köpmännen tog över flygelmagasinen och 
stadshusgården. Här fanns 1748-1846 en rysk-ortodox kyrka. Ända in på 1870-talet 
betraktades huset som rysk egendom.  
 
Södra stadshuset har en minst sagt brokig historia. Från 1600-talet och fram till 1930-talet 
har det i olika perioder funnits bl a en katolsk kyrka, frimurar-, bal- och konsertlokaler, 



teater, skolor, bostäder, sidenväveri, verkstäder för bland annat spelkort- och 
likkisttillverkning samt butiker, lunchservering, reningsverk och gödselförsäljning.  
 
Södra stadshuset har också alltsedan det byggdes i mycket varit en ämbetsbyggnad. 1674 
anmodades skråhantverkarna att hålla sina gillen här under uppsikt av stadens styrande. 1739 
inrättades i huset ett styr- och kontrollorgan för stadens hantverksindustri. Här har också 
domstolar och skattekontor haft sina lokaler. Sedan 1942 är Stockholms stadsmuseum förlagt 
hit. 
 

Kanslihuset vid Mynttorget (nr 4 på kartan) 
 
Här ligger till höger f d Kanslihuset med sina imponerande doriska kolonner i portiken. På 
denna plats låg tidigare Nya Myntets hus, där Socialstyrelsens föregångare Collegium 
Medicum huserade från 1704 till 1718. Men nu står vi alltså fram den plats där Nya Myntet 
låg. Huset där Collegium Medicum varit inrymt revs 1790 för att det här skulle byggas ett 
kanslihus för regeringen. Detta hus revs i sin tur i början av 1930-talet för att ge plats åt det 
nya Kanslihuset vilket uppfördes åren 1935-37. Men portiken från det gamla kanslihuset 
bevarades. Nu är detta ledamotshus för riksdagen.  
 
Varför man avhystes från Nya Myntet är oklart. Däremot är det klart att avflyttningen från 
Nya Myntets hus följdes av mer än tre decennier av osäker tillvaro med många flyttar. 1733 
var det så illa att kollegiet hade ”blifvit nödgat att sammanpacka och försegla alla Collegii 
meubler, acta och curiositeter samt lemna dem i quarstad hos Handelsmannen Cres, som 
hyran har att fordra”.   
 

Wrangelska palatset och Cruuska huset (nr 6 på kartan) 
 
Rakt fram över Riddarhustorget finns det stora vita Wrangelska palatset (Kungshuset). Kungl 
Maj:t anvisade Collegium Medicum utrymme i palatset 1734, men kollegiet vägrade att flytta 
dit – man beskrev lokalerna som ”några oansenliga, skumma och femvinkliga rum, jämte ett 
gammalt kök till anatomisal, i nedre våningen av gamla kungshuset”.  I stället hyrde man 
1735 lokaler hos sin syndikus (skrivare och skattmästare). Men under några år vid 1750-
talets mitt tycks ändå Collegium Medicum varit inhyst i Wrangelska palatset (för att sedan 
flytta till Accouchementshuset vid Rödbodtorget). 
 
Wrangelska palatset har en lång och spännande historia. Riksrådet Lars Sparre fick tomten av 
kronan och uppförde här ett palats 1630. Drottning Kristina köpte palatset för att 1648 ge det 
som gåva till riksrådet och krigaren Carl Gustaf Wrangel för hans bedrifter i trettioåriga 
kriget. Palatset byggdes om i praktfull barock. Arkitekter var Jean De la Vallée och 
Nicodemus Tessin d ä. Arvtagarna tyckte att palatset var dyrt i drift och hyrde därför ut det 
till fester. Det brann 1693 och förlorade då fasadutsmyckningen. 
 
Efter slottet Tre Kronors brand 1697 rustade Nicodemus Tessin d y upp Wrangelska 
palatset till residens för kungafamiljen. I Kungshuset, som det då kallades, bodde Karl XII 
innan han gick ut i kriget år 1700 och här föddes Gustav III. Ända fram till 1756 förblev 
palatset Kungshuset. 
 



1756 flyttade bland andra Svea hovrätt och Statskontoret in. Det var här som Gustav III:s 
mördare Jacob Johan Anckarström dömdes till döden 1792. Fängelsehålan där han satt 
inspärrad är orörd. Svea hovrätt har fortfarande efter 250 år sina lokaler i huset. En större 
ombyggnad gjordes 2003-04 för att få en mer ändamålsenlig, handikappanpassad och 
brandsäker byggnad. Kvar från Kungshusets tid är en del av rikssalen, nu Stora salen, med 
porträtt av alla hovrättspresidenter sedan Gustaf II Adolfs dagar. 
 
 

Rosenbad (nr 3 på kartan) 
 
 
Följ Drottninggatan till sista gatukorset före vattnet, där tar du till höger in på Fredsgatan. 
Stanna upp när du har den lilla Rödbodparken på vänster hand. 
 
Här vid Rosenbadkvarterets nordvästra hörn låg en gång det s k Accouchementshuset, under 
åren 1772-1858 ägt av Socialstyrelsens föregångare Collegium Medicum. Det huset 
uppfördes av grosshandlare Bernhard Burmeister. Efter en senare ägare kom det att under en 
period kallas Löwenhjelmska palatset. Det köptes 1772 av Collegium Medicum som 1776 
här öppnade en förlossningsklinik för fattiga mödrar. Det första namnet blev 
Accouchementshuset (jfr ackuschör för förlossningsläkare och ackuschörska för 
barnmorska). År 1795 ändrades namnet till Allmänna barnbördshuset (Allmänna BB). Från 
1770-talet och fram till 1807 (med avbrott 1800-02) tycks Collegium Medicum också ha 
hållit sina sammanträden i huset, sannolikt på översta våningen.  
 

Huset till vänster är Accouchementshuset (Allmänna BB), 1772-1858 ägt av Collegium 
Medicum. Till höger Bondeska palatset. Båda husen revs på 1890-talet för att ge plats åt 

Stockholms Stads Sparbank respektive Rosenbad. När fotot togs någon gång mellan 1870 
och 1892 kallades platsen närmast kajen Akademiparken (efter Konstakademin vid norra 

änden), nu Rödbodtorget. 
 
Barnbördshuset flyttades 1858 till Hantverkargatan och huset vid Rödbodtorget såldes. Efter 
ombyggnad öppnades här 1859 ett tuberkulossjukhus. I bottenvåningen inrättades 1867 en 
biljardsalong som snart omvandlades till Rosenbads schweizeri (kafé med alkoholservering), 
berömt för unga vackra servitriser och med många studenter och akademielever (från 
Konstakademin på Fredgatans norra sida) bland kunderna. 1892 startade restaurangen 
Tennstopet i lokalerna. 
 
Huset köptes 1894 av Stockholms sparbank, revs och ersattes av ett modernt bankhus, byggt 
1894-97. Huset ritades av Aron Johansson som hade gått segrande ur en arkitekttävling. Han 
hade inspirerats av de stora florentinska renässanspalatsen. Den tunga arkitekturen och det 
gedigna fasadmaterialet skulle övertyga om att banken var solid och pålitlig (den som vill se 
den idén utvecklad i modern tid kan gå till Sveriges Riksbanks hus vid Brunkebergstorg). 
Den stora bankhallen med sina kryssvalv och rundbågiga fönster utgör idag Rosenbads foajé. 
Porten nära hörnet till Fredsgatan (nu med en järndörr) var huvudentrén till banken.   
 
1958 byggdes banken om och en ny våning kom till. Nästa ombyggnad stod klar 1981 – då 
kunde regeringskansliet flytta in här. 
 



Sparbankshuset anslöt till Ferdinand Bobergs byggnad Rosenbad, som 1902 stod klar för 
Nordiska Kreditbanken. På denna tomt hade på 1680-talet byggts ett badhus, Rosenbad. Det 
ersattes på 1780-talet av det Bondeska palatset, som revs vid förra sekelskiftet.  
 
Gå förbi Rosenbad ner mot vattnet. Rödbodtorget framför Rosenbad fick på 1860-talet sitt 
namn efter de röda bodar som då fortfarande låg här som spannmålsmagasin. Tidigare hade 
namnet från åtminstone 1600-talet varit Spannmålstorget efter den spannmål som lossades 
från fartyg vid kajen. Under en kortare period har platsen också kallats Akademitorget (efter 
Konstakademin vid norra änden). 
 
 
 
Riddarholmen igen 
 
 
Söder om Wrangelska palatset går en bred gata, Wrangelska backen ner till 
Riddarholmskajen. Till vänster om backen, i hörnet mot Birger Jarls torg och med adress 
Birger Jarls torg 13, ligger det Cruuska huset. Fram till 1800-talets början fanns inte gatan. 
Här låg i stället ”en Kronan tillhörig byggnad”. Åren 1800-02 var hade Collegium Medicim 
sina lokaler i denna byggnad. Efter en brand som 1802 drabbade det huset, Wrangelska 
palatset och Cruuska huset fick man återvända till huset vid Rödbodtorget (se ovan).  
 
Cruuska huset återuppbyggdes i nyklassicistisk stil, nu mycket smalare för att ge plats åt 
Wrangelska backen som brandgata och passage ner till Riddarholmskajen, på 1800-talet en 
mycket livlig hamn. I Cruuska huset har nu Kammarrätten i Stockholm sitt säte.    
 
 
 

Norra Riddarholmshamnen (nr 7 på kartan) 
 
Kammarkollegiets hus, gulbrunt i fem våningar. I ett tidigare hus på denna plats fanns under 
åren 1807-1843 Collegium Medicum och dess efterföljare Kongl. Sundhetskollegiet – 1813 
omvandlades Collegium Medicum till ett rent ämbetsverk. Man bröt ut utbildningen till vad 
som några år senare skulle bli Karolinska mediko-kirurgiska institutet. Den verksamheten 
flyttade ut 1816 – Sundhetskollegiets hus var alltså KIs allra första lokal.  
 
Den byggnad som kom att allmänt kallas Sundhetskollegiets hus var ursprungligen 
slottsbageri till Kungshuset (Wrangelska palatset) men byggdes om för Sundhetskollegiets 
ändamål. Huset innehöll inte bara sessionsrum utan också lokaler för de anatomiska och 
farmaceutiska institutionerna, en kirurgisk instrumentsamling, ett bibliotek samt en 
föreläsningssal för undervisning i barnförlossningskonsten.  
 
År 1841 bestämdes om en rad rockader av statens lokaler. Riksgäldskontoret skulle få 
Sundhetskollegiets lokaler i Riddarholmshamnen, medan Sundhetskollegiet fick överta 
Nummerlotteriets lokaler i Gamla Stan, dit man flyttade 1843.  
 
I Sundhetskollegiets hus föddes August Strindberg 1849. Fadern var ångbåtskommissionär 
och hade sitt kontor i huset. Miljön finns beskriven i Tjänstekvinnans son. Strindberg var 



bara två år gammal när familjen flyttade därifrån 1851. Men en detaljrik teckning som 
Augusts bror Carl Axel senare gjorde av sitt födelsehus finns bevarad (bilden nedan). Huset 
revs 1863 för att ge plats åt den nuvarande byggnaden. 
 

 
 

 
 

Svartmangatan 9 (nr 8 på kartan) 
 
Därmed är Socialstyrelsens historia på Riddarholmen avklarad. Ta dig till Stortorget. 
Härifrån utgår åt söder och öster Stockholms tre äldsta gator: Skomakargatan, Svartmangatan 
och Köpmangatan. Ta den mittersta till Svartmangatan 9. Här låg under åren 1843-1923 
Kongl. Sundhetskollegiet och, efter namnbyte 1877, Kongl. Medicinalstyrelsen.  
 
Gatan omnämns redan 1437 som Svartbrödragatan. Den ledde från Stortorget till 
dominikanermunkarnas (svartbrödernas) kloster i kvarteret Venus (fortfarande finns några 
klosterrum bevarade bakom en svart låst järndörr på Södra Benickebrinken). Sitt nuvarande 
namn fick gatan år 1637. 
 
Bakom den enhetliga fasaden (från 1800-talet) på Svartmangatan 9 döljer sig tre olika hus. 
Fastigheten är dokumenterad från slutet av 1400-talet – ägaren då hade tillnamnet Krokhand. 
Här bodde sedan bl a en borgmästare, en köttmånglare och flera rådmän och änkor. 
Fastigheten köptes av Kongl. Nummerlotteriet 1799 och övertogs 1843 av Kongl. 
Sundhetskollegiet.  
 



 
 
Porten till Svartmangatan 9, där först Kongl Sundhetskollegiet, senare Kungl Medicinalstyrelsen, 
hade sina lokaler under åren 1843-1923. 
 
1914 hade man blivit så trångbodda att man expanderade in i fastigheten på Svartmangatan 
11. Också det huset har medeltida anor. Bland ägarna under 1500- och 1600-talen märks en 
borgmästare, en fiskal, en befallningsman på slottet samt kungens ryska tolk. Här bildades 
Svenska Metallarbetarförbundet år 1888 – en plakett ovanför porten påminner om denna 
händelse.  
 
Kungl. Socialstyrelsen lämnade Svartmangatan 1923 för att flytta till större lokaler i 
Vetenskapsakademins tidigare hus på Wallingatan. 
 
 
 
 
 
Vandringen börjar omedelbart väster om Adolf Fredriks kyrka på Norrmalm. Här mynnar 
Wallingatan, som fått namn efter ärkebiskopen och psalmisten Johan Olof Wallin (tidigare 
hette gatan Adolf Fredriks Västra Kyrkogata). 
 
Kungl Socialstyrelsen flyttade 1923 från Svartmangatan i Gamla Stan till Wallingatan 2. 
Bryggarmästare Abraham Westman lät bygga huset 1799-1800 till sig och sin familj. Länge 
kallades det Westmanska huset men det har senare uppgraderats till Westmanska palatset.  
 
Arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell d.y. (som tillsammans med sin far givit namn åt 
Gjörwellgatan vid nuvarande Socialstyrelsen). Han var en av det tidiga 1800-talets ledande 
arkitekter. Han ritade även det pampiga Landstingshuset på Hantverkargatan i Stockholm 
(ursprungligen Garnisonssjukhus), Ekotemplet i Hagaparken och Rålambshovs gård (se 
avsnittet om Rålambsvägen 3 nedan).  
 
Abraham Westman dog innan huset var färdigbyggt. Hans änka och barn flyttade in i husets 
västra del, resten hyrdes ut. Huset har spelat en historisk roll: Efter det att Gustaf IV Adolf 
avsatts vid statskuppen 1809 styrdes Sverige härifrån av överstelöjtnant Georg Adlersparre 



och hans sammansvurna. Under början av 1800-talet var Westmanska huset också ett viktigt 
inslag i sällskapslivet. 
 
Kungl. Vetenskapsakademin köpte huset 1828. Man inrymde här från 1831 den s k 
naturhistoriska samlingen, ursprunget till dagens Naturhistoriska Riksmuseet.  

 

Interiör från Wallingatan 2 under den tid Vetenskapsakademin var inhyst här

 
 
Under åren 1859-66 kringbyggdes kvarteret med längor mot Holländargatan, 
Kammakargatan och Drottninggatan. Samtidigt uppfördes en inre länga så att två innegårdar 
uppkom. Arkitekt för utbyggnaderna var Albert Törnqvist. Bland hans andra byggnader 
märks Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Konradsbergs hospital i Stockholm (i folkmun 
Dårarnas slott), senare Rålambshovs sjukhus, nu del av Lärarhögskolan och nära granne med 
Socialstyrelsen. 
 
1916 köpte staten fastigheten efter det att Vetenskapsakademin flyttat ut till Frescati. Hela 
kvarteret byggdes om till kontors- och undervisningslokaler. Bl a uppfördes en aula som 
föreläsningssal åt Tandläkarinstitutet. År 1923 flyttade Kungl Medicinalstyrelsen in i huset 
tillsammans med Kriminalvårdsstyrelsen. 
 
Sedan Socialstyrelsen 1982 flyttat vidare till Linnégatan har lokalerna byggts om och 
reparerats vid två tillfällen, dels på 1980-talet, dels 2000-02. Under en period hade 
Riksförsäkringsverket sina lokaler i huset. Här finns idag bl a en konferensanläggning (kallad 
Westmanska Palatset), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt flera privata 
företag.  
 
 

Hessensteinska palatset (nr 5 på kartan) 
 



Det första hus du träffar på höger sida är Hessensteinska palatset, lokal för Kungl 
Socialstyrelsen från dess bildande 1912 fram till 1965 - en plakett på muren vid ingången 
berättar om bl a detta. Det nya ämbetsverket Kungl. Socialstyrelsen hade kommit till för att 
ta hand om ”arbetarfrågor” (idag närmast arbetsmarknadsfrågor) och andra sociala frågor 
kring fattigvård, fosterbarnsfrågor, nykterhetsvård, bostäder m m.  
 
Det Hessensteinska palatset har en lång historia. Riksrådet Bengt Bengtsson Oxenstierna 
(Resare-Bengt) byggde ca 1630 ett litet renässanspalats i tysk-nederländsk renässansstil. Han 
byggde successivt ut det och det fick sitt nuvarande utseende. Änkedrottning Hedvig 
Eleonora övernattade här när slottet Tre Kronor brann ner 7-8 maj 1697.  
 
Fredrik I skänkte 1731 palatset till sin mätress Hedvig Taube. Men hon dog innan en 
pågående ombyggnad (med rokokodrag) var klar. Palatset ärvdes då av hennes och kungens 
söner, grevarna von Hessenstein, därav palatsets nuvarande namn. På 1750-talet hyrdes det 
av Carl Gustaf Tessin, guvernör för kronprins Gustaf (senare Gustaf III), nära till jobbet på 
andra sidan torget, där kungafamiljen då bodde i Kungshuset (Wrangelska palatset) i 
avvaktan på att bygget på det nya slottet skulle slutföras. Tessin och hans hustru Ulla Sparre 
hade en märkvärdig konstsamling och tog i sitt palats emot tidens kulturelit vid berömda 
lördagsgillen. 
 
1835-1906 var Riksgäldskontoret inhyst i palatset, innan Kungl. Socialstyrelsen tog över. Nu 
finns här Miljööverdomstolen, som är en del av Svea hovrätt. 
 
 

Klarabergsgatan 60 (nr 2 på kartan) 
 
Efter drygt ett kvarter, strax bortom Pizza Hut, når du Klarabergsgatan 60, den mest 
anonyma av alla de byggnader där Socialstyrelsen och dess föregångare huserat. Om huset 
står alls inget intressant att finna, annat än att ungefär här hade Fader Mowitz´ fru en krog, 
som Bellman i sina visor kallade Tre Byttor. 
 
1965 flyttade Kungl Socialstyrelsen hit - en viss kontrast från den 1600-talsmiljö i 
Hessensteinska palatset (se nedan) som man då lämnade. När Kungl Socialstyrelsen i 
årsskiftet 1967-68 slogs samman med Kungl Medicinalstyrelsen, fortsatte den nya 
Socialstyrelsen att hyra lokaler i kontorshuset på Klarabergsgatan, samtidigt som man hade 
huvudparten av sin verksamhet på Wallingatan. Socialstyrelsen lämnade Klarabergsgatan 
1975 när lokalerna på Linnégatan stod färdiga för inflyttning.   
. 
 

 
 
 

Bonusmaterial: Linnégatan 87 (nr 10 på kartan) 
 

 
Inflyttningen i Garnisonen skedde etappvis under många år. Stora delar av Socialstyrelsens 
verksamhet flyttade redan 1972 till det nybyggda enorma kontorshuset Garnisonen på 



Karlavägen 100 i samma kvarter. Från 1975 och framåt samlade Socialstyrelsen sedan 
successivt sin verksamhet under ett och samma tak i de tidigare kasernerna på Linnégatan 87. 
Bl a flyttade man 1975 över den verksamhet som bedrivits på Klarabergsgatan 60 (se Nr 2 
ovan). Sista flyttetappen genomfördes 1984 då verksamheten på Wallingatan (Nr 1 ovan) 
flyttade över till Linnégatan. I och med detta hade hela Socialstyrelsen samlats under ett och 
samma tak.  
 
Linnégatan är förstås uppkallad efter Carl von Linné. Han var uppburen ledamot av 
Collegium Medicum och i Socialstyrelsens lokaler finns flera porträtt av honom bevarade. 
Gatan har tidigare hetat både Nya Qvartersgatan och Västra Flemminggatan. I samband med 
att Linnéstatyn i Humlegården avtäcktes 1882 gjorde de boende längs gatan en framställan 
om namnbyte till Linnégatan. Den beviljades samma år. 
 

En grupp underofficerare framför Svea och Göta Livgardes kaserner 
vid Linnégatan (foto från någon gång under perioden 1890-1920) 

 
 
Den stora byggnaden kom till åren 1873-75 som kasern för Svea och Göta Livgarde. Arkitekt 
var Ernst Jacobsson som var specialiserad på militära byggnader. Han ritade också bl a Svea 
Artilleriregementes (nuvarande Försvarshögskolan) och Livregementets dragoners kasern 
(nuvarande Tekniska Museet). Livgardet flyttade från kasernerna på Linnégatan år 1947.  
 

Bonusmaterial: Rålambsvägen 3 
 
Socialstyrelsens finns sedan 1999 i lokaler på Rålambsvägen vid Västerbroplan i 
Mariebergsområdet. Gatan har fått sitt namn efter överste Åke Rålamb som från 1708 
arrenderade marken och lät bygga ett hus här. Rålamb kom från en adelsätt och han gav sig 
bl a i kast med att författa en encyklopedi under titeln Adelig öfning. Den skulle omfatta allt 
vad en adlig person skulle behöva veta om krigskonst, kultur, administrativa angelägenheter, 
etc. Verket blev aldrig slutfört. Olyckorna hopade sig - 1717 vräktes Rålamb eftersom han 
inte kunde betala arrendet. Huset blev till Rålambshovs värdshus, som brann ner vid 1700-
talets slut.  



 
På samma grund byggdes en gård för Stockholms underståthållare, ritad av CC Gjörwell (se 
avsnittet om Wallingatan ovan). Senare användes huset i olika perioder som lantställe för 
Stockholms landhövding och borgmästare. Idag står gården kvar ganska obemärkt på andra 
sidan Västerbrons fäste från Socialstyrelsen sett.  
 
Där Rålambshovsparken nu ligger, fanns från 1430-talet ett tegelbruk. På 1760-talet anlades 
här ett salpetersjuderi, en stinkande, ökänd anläggning där kvinnliga tukthusfångar arbetade. 
Salpetern användes för kruttillverkning. 
 
För övrigt var hela Marieberg länge ett industri- och militärområde. I backen ner mot 
Mälaren låg på 1700-talet Mariebergs porslinsfabrik, berömd för sina kakelugnar. I det 
område där Socialstyrelsens hus nu finns, låg då en tobaksodling och en tobaksfabrik. 
 
Här anlades 1818 Sveriges första militärhögskola, Kongl. Högre 
Artilleriläroverket. Vid läroverket arbetade Per Henrik Ling, den 
svenska gymnastikens fader, som fäktmästare. En rad militära 
aktiviteter bedrevs i Mariebergsomårdet fram till 1958. 
Kvartersnamnet Lysbomben och gatunamnet Fyrverkarbacken 
påminner om att Fyrverkarkåren (tidigare Raketcorpsen) höll till här 
åren 1846-76. När kåren avvecklades 1876 ersattes den av Statens 
Ammunitionsfabrik på samma plats. Tillverkningen upphörde 1950. 
        

 
Det kvarter där Socialstyrelsen ligger heter Lysbomben, Här är en 50 kg lysbomb m/43, 

tillverkad i kvarteret. 
 
Öarna utan Smedsudden kallades på sin tid för kanonholmarna – här sköt man salut när 
prominenta personer och deras fartyg passerade Marieberg. Den som vill se vilka militära 
förband (artilleri-, träng- och signalförband) som var förlagda i området kan se dem 
förtecknade på ett minnesmärke i Mariebergsparken (till vänster ner mot vattnet när du 
kommer in på Gjörwellsgatan). 
 



 
 
Ämbetshuset – där Socialstyrelsen nu finns – byggdes 1947-48 åt Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen. Arkitekt var Kjell 
Ödeen. Han ville bryta med 30-talets och det tidiga 40-talet funktionalism, som man hade 
börjat uppfatta som alltför rationell, hård och slät. Han arbetade med tegel, skiffer, trä och 
koppar för att mjuka upp linjerna. Ämbetshuset kom att bli ett av de första exemplen på den 
nyvaknade traditionalismen i svensk arkitektur. 
 
När Väg och Vatten 1979 lämnade huset, flyttade Planverket och Bostadsstyrelsen in. De 
slogs ihop till Boverket och lokaliserades till Karlskrona. En annan hyresgäst var Statens 
haverikommission - nära och bra att ganska JAS-kraschen 1993. Innan Lärarhögskolan stod 
klar på det gamla sjukhusområdet på andra sidan Rålambsvägen, så hade man under 90-talet 
lokaler i Ämbetshuset. Byggnaderna genomgick en större renovering innan Socialstyrelsen 
flyttade in 1999. 
 

Bonusmaterial: Primusgatan 18  
 
Primusgatan har fått namn efter företaget Primus, som bildades 1882 och vars stora produkt 
har varit Primusköket, ett tryckluftsdrivet fotogenkök patenterat 1892. Primusfabriken fanns 

Västra Kungsholmen 1932. På den plats där Socialstyrelsen nu ligger fanns då ett skogsparti. 
Det ljusa området nära vänster bildkant är trängregementets exercisplats. Västerbron är ännu 

inte byggd. 



på Lilla Essingen från 1907 till 1962. Primus, liksom Electrolux som också hade sin fabrik på 
Lilla Essingen, byggde stora personalbostäder och ön var på 1940- och 50-talen exceptionellt 
tätbefolkad. 
 
Under Gunnar Strängs tid som finansminister lät han på Primusområdet bygga lokaler för en 
rad myndigheter som hade anknytning till Finansdepartementet, däribland 
Riksrevisionsverket och Statskontoret. I en av dessa byggnader finns sedan 2007 delar av 
Socialstyrelsen.  
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