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Korrespondens

❙ ❙ De flesta läkare förknippar nog Maria
sjukhus främst med de tragiska händel-
ser som ledde till Lex Maria [1]. Sjukhu-
set är sedan länge nedlagt men byggna-
derna finns delvis kvar, och de och kvar-
teret rymmer mycket av medicin- och
Stockholmshistoria förutom anknyt-
ningen till händelserna i augusti 1936
[2-5]. 

Historien tar sin början år 1663
Det hela började år 1663 när holländaren
Jacob Momma, adlad Reenstierna, köp-
te en stor tomt i Maria församling på Sö-
dermalm [2]. Momma–Reenstierna var
framgångsrik handelsman och bruks-
ägare. Tillsammans med en bror var han
bland annat delägare i Kengis bruk där
kopparmalm från de nyupptäckta fyn-
digheterna i Svappavaara bearbetades
[3]. På tomten lät han uppföra det för-
nämliga stenhus som fortfarande finns
kvar på Wollmar Yxkullsgatan 23. Arki-
tekt var Johan Tobias Albinus. 

På 1750-talet drevs ett expanderande
väveri på egendomen. År 1758 uppför-
des en särskild fabriksbyggnad precis
öster om det palatsliknande huset. Fa-
briksbyggnaden kom senare att bli hu-
vuddel i Maria sjukhus. 

Den Reenstiernska malmgården med
nära två tunnland tomt såldes på 1840-
talet till Prins Carls Uppfostringsinrätt-
ning för fattiga och vanvårdade barn [2].
År 1874 inköptes hela fastigheten med
adresserna Wollmar Yxkullsgatan 21,
23, 25 och 27 av Stockholms Stads
Sundhetsnämnd som led i en omdaning
av Stockholms sjukhusväsen [5], och år
1876 öppnades Maria sjukhus med 125
vårdplatser. I början av 1930-talet fanns
plats för över 280 patienter på Maria (Fi-
gur 1). Här verkade framstående kolle-
gor som kirurgöverläkaren Einar Key
och medicinöverläkaren Josua Tillgren.
När Södersjukhuset invigdes 1944 lades
den sjukvårdande verksamheten vid Ma-
ria sjukhus ner, och patienter och perso-
nal flyttades över till det nya sjukhuset
[6]. 

År 1871 hade Provisoriska Barn-
bördshuset och den praktiska barnmors-
keundervisningen flyttat till den västra
delen av den Momma–Reenstiernska
egendomen med adress Wollmar Yx-
kullsgatan 27 [5]. Här skapades det som
år 1882 blev Södra Barnbördshuset.
Södra Barnbördshuset upphörde som
BB först 1969.

I Stockholms Stadsmuseums bild-
arkiv benämns Reenstiernska palatset
Maria sjukhus. Den vackra byggnaden
ingick i sjukhuskomplexet [2, 3], och har
ibland fått illustrera sjukhuset. Den

mindre glamorösa, före detta fabriks-
byggnaden är dock en mer korrekt illust-
ration (Figur 2).

Den så kallade Mariapolikliniken
hade sina lokaler på det gamla Maria
sjukhus mellan 1955 och 1969. 1970
flyttades verksamheten till en nybyggd
fastighet på den västra delen av området,
där idag Maria Beroendecentrum har sin
verksamhet [4].
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Figur 1. Sal på Maria sjukhus. Vuxna och barn vårdades uppenbarligen tillsammans. 
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Figur 2. Maria sjukhus som det ser ut idag. Namnet finns kvar över porten. I
förlängningen av det som ursprungligen var en fabriksbyggnad ses det Reenstiernska
huset och därefter nybyggnaden från 1970. Längst bort skymtar Södra Barnbördshuset. 
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