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Öppnandet av Stock-
holms stads allmänna 
försörjningsinrättning 

den 1 oktober 1860 syftade 
till att ta emot främst arbets-
föra personer med tillfälliga 
problem. Sådana fanns det 
gott om i 1800-talets Stock-
holm. Allmänna försörj-
ningsinrättningen kallades 
rätt och slätt ”Grubbens” el-
ler ”Grubbens gärde” i folk-
mun. Namnet har sin histo-
riska förklaring. Marken 
hade nämligen köpts upp av 
en Hans Wilhelm Grubb på 
1700-talet. Denne Grubb 
hade alltså ingen direkt an-
knytning till anstalten.

Verksamheten verkar ha 
gått överstyr ganska snart på 
grund av det stora behovet. 
För att få plats med så många 
som möjligt trängdes kliente-
let ihop i sovsalar med fyravå-
ningssängar. Man arbetade och 
sov i samma lokaler. 

Personer med olika pro-
blem verkar ha blandats utan 
urskiljning; psykiskt och fy-
siskt sjuka, barn, gamla och 
orkeslösa. På 1870-talet gjor-
des förbättringar genom att 
inrätta exempelvis ett särskilt 
sinnessjukhus, ett sjukhus för 
kroppsligt sjuka och så vidare. 
Socialinspektörer vid sekelskif-

tet  anmärkte speciellt på hur 
illa barnen for i denna miljö. 
En del av barnen kom att auk-
tioneras ut till landsbygden. 

De intagna var tillåtna att 
arbeta utanför anstalten. I 
praktiken kunde detta betyda 
tiggeri. Det var inte tillåtet 
att föra in alkohol på områ-
det. Många var historierna om 
påhittiga smuggelförsök…  

På Fleminggatan låg fabriker 
och verkstäder sida vid sida. 
De hade blivit  utlokaliserade 
av sanitära skäl från den cen-
tala delen av staden. Här 
rörde sig alltså en strid ström 
av människor  morgon och 
kväll. De vankande ”grub-
bensgummorna” och ”grub-
bensgubbarna” var inga främ-
mande inslag i gatubilden.

Även icke-Kungsholmsbor  
kände till  Grubbens.  Anstal-
ten var något man ryste över. 
Efter hand kan väl tiden sägas 
ha hunnit ikapp Grubbens. 
Den nya tidens mer humana 
sätt att se på socialvård gjorde 
att stadens fattigvård föränd-
rades i sin struktur, och med 
detta uppkom nya sociala 
institutioner som avlastade 
verksamheten.

1922 avvecklades Stock-
holms allmänna försörjnings-

inrättning och S:t Eriks sjuk-
hus kom i dess ställe.

I dag ligger S:t  Eriksom-
rådet lite undangömt bakom 
Fleminggatans brus. Om man 
inte känner till dess existens 
eller har ärende hit är det lätt 
att gå förbi. Området omdana-
des på 1990-talet. Målet var att 
bygga bostäder och man ville 
efterlikna 1800-talets stenstad 
med riktiga stadskvarter. Park-
känslan skulle behållas. Plat-
sens historiska byggnader och 
miljöer skulle tas hänsyn till i 
möjligaste mån. 

Än idag minner området 
om Allmänna försörjningsin-
rättningen genom sina gatu-
namn: Grubbensringen, Grub-
bens torg, Grubbens gata… 
Huvudentrén till området går 
genom det gamla porthuset på 
Fleminggatan. Konstnären Si-
vert Lindbloms ansiktsbronser 
vid trapporna ner mot Kungs-
holms strand ska minna om 
alla människo-öden som pas-
serat revy på Grubbens. Om 
man blir nyfi ken och vill glänta 
på dörren till gångna tiders 
Kungsholmen och Grubbens 
fi nns i Stockholmskällan bland 
annat fotografi er, konst, bok-
tips och böcker i fulltext att ta 
del av. 

Carina Ferlatti

En ”grubbensgubbe” på gården 
år 1901. FOTO: ANTON BLOMBERG 

Allmänna försörjningsinrättningens 
porthus, år och fotograf okänt.


