
Modern kontorslokal i  
1600-talspalats på Riddarholmen  
Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal i bottenplan 
i fastighet på vackra Riddarholmen i Stockholm.  
Mycket goda kommunikationer och parkering i närheten. 
Riddarholmen är en lugn oas i Stockholm och med vacker utsikt  
över Riddarfjärden. 

Kontaktperson:  Ulrika Dayan, Statens fastighetsverk
 Tel: 010-478 7283
 E-post: ulrika.dayan@sfv.se

Hemsida:  www.sfv.se/uthyres 
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Att hyra

Sparreska terrassen  på Riddarholmen

Fasad mot sjösidan. Foto: Nina Broberg

Fakta

Adress Sparreska terrassen 

Byggår:  1640-talet

Lokalarea ca 124 kvadratmeter

Arkitekt Nicodemus Tessin d ä

Kommunikationer Flera busslinjer och T-bana i  
 närområdet. 

Tillträde Omgående

Parkering Gatuparkering nära  
 fastigheten. 

Övrigt Lokalen lämpar sig för kontor.  
 Byggnaden är statligt byggnadsminne. 
 

Nu finns en vacker kontorslokal ledig för uthyrning på Riddarholmen. Läget är centralt med 
bra kommunikationer och närhet till parkering. Lokalen har höga takvalv och dekorativa 
kakelugnar. Sparreska palatset ligger på lugna Riddarholmen med goda kommunikationer 
och möjlighet till parkering med en vidunderlig utsikt över Riddarfjärden utanför fönstren.  
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SPARRESKA PALATSET
 

Relationsritningsdatum:

20120101

FÖRVALTNINGSHANDLING

OBS !! Får ej utgöra projekteringsunderlagSpace Manager Pythagoras AB

10,00 m0

FAST2Objekt

AB0040010005 (129m²)

Kontaktperson:  Ulrika Dayan, Statens fastighetsverk   Hemsida:  www.sfv.se/uthyres 
 Tel: 010-478 7283
 E-post: ulrika.dayan@sfv.se

SFV renoverade Sparreska 
palatset 2009–2011 för 
Högsta förvaltnings- 
domstolen. Byggnaden  
är i toppskick men har fått 
behålla sin fina karaktär. 
Modernt pentry och  
hel-kaklat WC.

Lokalen består av tre ljusa 
rum med fin utsikt. 
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FOTO: ALEXANDRU  BABOS

Peder Eriksson Sparre fick 1635 en tomt i gåva av 
drottning Kristinas förmyndarregering. Det var en  
försoningsgest för att kung Karl IX hade låtit avrätta 
hans far Erik Larsson Sparre i Linköpings blodbad  
år 1600.
Sparre lät i slutet av 1630-talet uppföra ett palats  
som ett litet modernt franskt lantslott med utsikt 
över Riddarfjärden. Det rådde då en byggrusch på 
Riddarholmen när adelsmännen tävlade om att bygga 
det förnämligaste palatset kring Riddarholmskyrkan.

Sparreska palatsets troliga arkitekt är Nicodemus 
Tessin den äldre. Palatset fick symmetriska fasader 
med våningsband och valmat tak, som var en nyhet  
då huset byggdes.

1763 köptes palatset av professorn i förlossningskonst 
David von Schultzenheim. I bottenvåningen inrättade  
han ett barnbördshus med tio sängar, som blev 
ursprunget till Allmänna BB.

1776 köpte kronan Sparreska palatset som dispone-
rades av marinen i nära hundrafemtio år  och därefter 
av Riksräkenskapsverket (Riksrevisionsverket) i nära 
femtio år. Kammarrätten som också haft lokaler här blev 
ensam herre 1967. Sparreska palatset har sedan 1974 
invändig förbindelse med Kammarrättens hus intill.

2009–2011 genomförde SFV en omfattande renovering 
av Sparreska palatset och Kammarättens hus, som 
idag sitter ihop. Renoveringen är den första omfattande 
på fyrtio år och projektet har varit en kunskapsresa i 
husens historia ända till adelsfamiljernas storhetstid  
på Riddarholmen under 1640-talet. 

1600-talspalats som har tjänat som lantslott, barnbördshus och kontor. Idag förvaltas 
palatset av SFV och kan användas som kontor med modern standard. 

Sparreska palatset

Sparreska palastset på Riddarholmen
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