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Välkommen till Landstingshuset
welcome to county hall
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Broschyren kan beställas via e-post:
informationsmaterial.lsf@sll.se
FOTO: Anna Molander.
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Ett hus värdigt landstinget
A building worthy of the County Council
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Garnisonssjukhuset
Stora sjukhusbyggnaden, 1814 –1834.
Fasad mot norr.
Foto: G. Wigelli
Garrison Hospital
main hospital building, 1814 – 1834.
Northern facade.
Photo: G. Wigelli

Året 1972 blev det ombyggda Garnisonssjukhuset huvudsäte för

Stockholms läns landsting. Det var året efter att Stockholms stad
förenats med Stockholms läns landsting till det så kallade ”Storlandstinget”. I Landstingshuset samlades de förtroendevalda och
den centrala administrationen. Arkitekt för om- och tillbyggnaden
av Landstingshuset var Nils Sterner.
Till det gamla sjukhuset fogades en suterrängvåning där en sammanträdessal för landstingsfullmäktige och en restaurang byggdes
in. Sjuksalarna gjordes om till kontorsrum. En sal är bevarad i sitt
ursprungliga skick, där finns idag biblioteket. Den gamla sjukhuskyrkan är numera sammanträdesrum för landstingsstyrelsen och
kallas Gjörwellsalen.

The Garrison Hospital – now Landstingshuset, the seat of Stockholm
County Council – on Kungsholmen
was designed by C.C. Gjörwell and
completed in 1834.
By the end of the war of 1808–09,
Sweden had lost Finland and suffered huge losses on the battlefield.
Swedish military healthcare was
underdeveloped, so the Swedish
Parliament decided to build a garrison hospital and ensure that more
military doctors were trained.

Garnisonssjukhuset – nuvarande Landstingshuset – på Kungsholmen ritades av C.C. Gjörwell och stod färdigt år 1834.
Huset, en av Stockholms få byggnader i klassicistisk stil, är ett bra
exempel på den arkitektur som började växa fram efter 1809 års
regeringsform.
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Garnisonssjukhusets strand före Norr
Mälarstrands framdragning, 1942.
Foto: G. Löwendahl
Garrison Hospital waterfront
prior to the establishment of
Norr Mälarstrand, 1942.
Photo: G. Löwendahl

Planerna på ett nytt, funktionellt och modernt militärsjukhus

hade börjat diskuteras redan under 1700-talet.

Efter kriget 1808–09, då Sverige förlorat Finland och lidit stora
förluster på slagfältet, blev det uppenbart att svensk militärsjukvård hade stora brister. Fältläkare saknades och hygienen var undermålig. Riksdagen inrättade en kommitté som skulle svara för
att ett garnisonssjukhus uppfördes och att fler militärläkare utbildades. Innan sjukhusbyggnaden stod färdig och läkarutbildningen
kommit igång flyttade verksamheten provisoriskt in på den tomt
(kvarteret Asplunden) där Landstingshuset ligger idag. Livgardet
till häst, som varit förlagt hit, hade 1811 flyttat till nya lokaler på
Storgatan och deras kaserner fick nu fungera som sjukhus.
En arkitekturtävling utlystes, men bara fyra förslag lämnades
in. Kommittén ratade alla förslagen och gav istället Carl Fredrik
Sundvall uppdraget att ta fram ett nytt förslag. Sundvall hade moderna idéer om små friliggande byggnader som skulle förhindra
att smitta spreds mellan sjuksalarna. Detta förslag förkastades
dock av ekonomiska skäl.

A Hospital Commission was set up,
led by Crown Prince Karl Johan, a
military man and later to become
King Karl XIV Johan. City architect
Gjörwell was asked to design the
new hospital. Building work started in 1817, but became quite
protracted.
The blasting works turned out to
be more complex than the builder
had envisaged, plus there was a
shortage of construction workers.
When the work started to go over
budget, the Swedish Parliament
felt that the building was too extravagant and wanted to drop
the wings from the design. However, the Hospital Commission was
firmly against this move.
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Garvare Gravers bostadshus
uppfört 1754.
Foto: N. Åzelius
The tanners quarters
built in 1754.
Photo: N. Åzelius

Sjukhuskommittén hade fått en ny ordförande: kronprins Karl

Johan, militär och sedermera kung Karl XIV Johan. Kommittén utsåg
nu stadsarkitekt Gjörwell till ansvarig för sjukhusprojektet. Var sjukhuset skulle uppföras var ännu inte bestämt. Det enda krav som fanns
var att det skulle ha tillgång till rinnande vatten. Kommittén valde mellan Livgardets område och den tomt längst västerut på Kungsholmen
som kallades Glasbrukstomten, då Kungsholmens glasbruk legat här.
Kronprinsen ansåg att Glasbrukstomten var för liten och det bestämdes att Gjörwell skulle rita ett förslag till en byggnad anpassad efter
den nuvarande landstingshustomten. Samtidigt beslutade kommittén att skilja sjukhus och läkarutbildning åt. Det blivande Karolinska
Institutet fick sina första lokaler just på Glasbrukstomten (vid nuvarande Serafen).
Gjörwell beräknade att kostnaderna för bygget skulle hamna runt
160 000 riksdaler men kostnaderna överskreds ganska omgående.
Till exempel så drog sprängningsarbetet ut på tiden, tomtens branta
sluttning gjorde att två extra källarvåningar fick konstrueras och
skickliga stenhuggare kostade pengar. Dessutom var det brist på
byggnadsarbetare under flera av de år bygget pågick. Riksdagens revisorer inspekterade bygget och kom med bantningsförslag.

Landstingshuset_091209.indd 11

By the time the hospital was completed in 1834, Stockholm had the
largest and most modern hospital in
the Scandinavian countries, with capacity for 430 beds. In times of war or
natural disaster, the hospital was able
to house 600 patients.
The design of the hospital was based
on the latest science in the field of hygiene. The wings could be isolated in
the event of disease, and the wards
could be kept well aired, as there
were windows on several walls. The
Garrison Hospital stayed in medical
service until 1969.
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Garnisonssjukhuset, stora trappan
sedd ovanifrån, inför renovering
till nytt Landstingshus, 1970.
Foto: Lennart af Petersens
Garrison Hospital, main stairs
from above, prior to the renovation to
the new County Hall, 1970.
Photo: Lennart af Petersens

Bland annat ville de att de planerade flyglarna togs bort – ett förslag
som både Gjörwell och kommitténs medicinska expertis förkastade med emfas. Flyglarna var nämligen en billigare variant av idén
med friliggande byggnader. De kunde isoleras vid smitta och med
fönster åt flera håll kunde sjuksalarna vädras i enlighet med senaste
medicinska rön.
När sjukhuset äntligen stod klart 1834 hade sluträkningen hamnat på mer än den dubbla beräknade byggkostnaden. Men så hade
Stockholm också fått Nordens modernaste och största sjukhus med
plats för 430 sängar.
Vid krig eller katastrof kunde sjukhuset ta emot 600 patienter. Sjukhuset var efter bygget av Göta kanal det största byggprojekt som genomfördes i vårt land under Karl XIV Johans regeringstid.
Planen är H-formad med en rund utbyggnad för trapphuset. Från den
centrala entréhallen löper en trappa upp till övre våningens motsvarighet till den stora vestibulen – kyrksalen. De båda våningarna innehöll flera stora sjuksalar med plats för 20 respektive 18 bäddar. Förutom sjuksalarna fanns särskilda rum för underofficerare, patienter
med smittsamma sjukdomar, sinnessjuka, apotek och badinrättning.

When the City of Stockholm was
united with the Stockholm County Council to create the “Greater
Stockholm County” in 1971, the
hospital was converted into the
seat of the county councillors and
the central administration.
The architect for the redevelopment of the County Council Hall
was Nils Sterner. The former hospital gained a semi-basement with
an assembly room for the County
Council Assembly and a restaurant.
The wards were largely converted
into offices, but one has been kept
in its original state and houses the
library. The old hospital chapel
is now an assembly room for the
County Council Executive Board,
and goes by the name of Gjörwellsalen (Gjörwell Hall).
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Garnisonssjukhuset, grinden
mot Hantverkargatan,1928.
Foto: N. Åzelius
Garrison Hospital, gate
towards Hantverkargatan,
1928. Photo: N. Åzelius

Det vackra järnsmidesstaketet framför Landstingshuset uppfördes 1837. Det är ritat av arkitekt J.A. Hawerman.

Den nya parkanläggningen formgavs ursprungligen av Walter Bauer
i början av 1970-talet.
I kvarteret Asplunden fanns redan några vackra byggnader uppförda under mitten av 1700-talet. Byggherre var den framgångsrike
garvaren Jacob Graver. Kungsholmen var en stadsdel där många
hantverkare som repslagare, trädgårdsmästare och garvare slagit
sig ned.
Staden utlovade frihet från skråtvånget om man etablerade sig i
dessa utkanter. Flera av gatunamnen på holmen vittnar om hantverkarnas historia på ön. Dessa gulputsade hus tjänstgjorde – efter att Graver sålt sin verksamhet – som kök, tvätteri, magasin och
senare personalbostäder åt sjukhuset. Idag är husen kontor och
representationsvåning för landstinget. På tomten finns även ett nybyggt hus, som anpassats till övriga byggnader.

The Asplunden area was already
the site of some attractive buildings from the mid-18th century,
built for the successful tanner Jacob
Graver. When he left the area,
these yellow-plastered buildings
served as a kitchen, laundry, storehouse and later staff housing for
the hospital. Today, the buildings
are County Council offices.
The beautiful wrought iron fence
in front of the County Council Hall
was designed by architect J.A.
Hawerman and put up in 1837.
The new gardens were originally
designed by Walter Bauer in the
early 1970s.
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Stockholms läns landsting
SLL Kommunikation
Box 22550, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00, www.sll.se
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