
Kungsholmen 

Historia: 

Kungsholmen hette tidigare Munklägret. Namnet uppstod då franciskanermunkar bosatte sig på ön 
under 1400-talet och fanns kvar tills 1672 då det blev en egen församling och fick namnet 
Kungsholmen. Munkarna bedrev fiske och hade boskap innan de blev utkastade i och med 
reformationen efter riksdagen i Västerås 1527 då marken blir en del av Kronans ägor. Under 1640-
talet får holmen en stadsplan. För att få folk att flytta dit införs särskilda regler som underlättar för 
hantverkare och fabrikörer att ha näringsverksamhet där. 

Under 1700-talet öppnas fabriker och sjukhus på Kungsholmen men stadsdelen är fortfarande 
glesbefolkad och idyllisk. Från 1800-talets mitt och framåt exploderar stadsdelen som en följd av 
industrialiseringen. Kungsholmen består fram till början av 1900-talet till stor del fabriker och 
sjukhus. 1930-talet förändrar stadsdelen för alltid. Bostadsområdena Fredhäll och Kristineberg samt 
Tranebergsbron och Västerbron byggs. Detta är början på slutet av industrins uttåg ur stadsdelen. 

Idag: 

Kungsholmen är Stockholms singelmecka. Unga singlar och sambos utan barn dras till stadsdelen.  På 
sommaren är klipporna längs fantastiska Fredhäll fullpackade av soltörstande stockholmare. Även i 
Rålambshovparken och på Smedsuddsbadet flockas badfolket, ingen annan stadsdel kan skryta med 
så många och fina badplatser som Kungsholmen. 

Ett stort problem för näringslivet på Kungsholmen är att väldigt få turister har vägarna förbi. Det 
saknas på gott och ont en naturlig mittpunkt på Kungsholmen. Fridhemsplan och 
västermalmsgallerian har ambitioner att bli vad Odenplan är för Vasastan, Medborgarplatsen är för 
Södermalm och Sergels Torg är för Norrmalm. 

Kungsholmen har utan tvekan framtiden för sig. Många har redan upptäckt det unika med de gamla 
industriområdena och utbyggnaden av bostäder i Hornsberg kommer att bli ytterligare ett uppsving. 
Essingeöarna har även de blivit allt populärare de senaste åren och bidragit till att skapa en identitet i 
en tidigare något mer anonym del av Stockholm. 

Vilka bor här? 

Stockholm lär vara Europas singeltätaste huvudstad. Kungsholmen är alltså Stockholms singeltätaste 
stadsdel. Det beror mycket på att lägenheterna i de gamla 30-talshusen nästan uteslutande är ettor 
och tvåor. På Lilla Essingen är en hel del bostäder nyproduktion och på Stora Essingen finns mycket 
villor. De större bostäderna gör att det finns mer barnfamiljer på Essingeöarna än på övriga 
Kungsholmen. 


