
1 

 

 

 
Kungsholmiana 

på mitt sätt 
                        

 

 

                                                                 Kurt-Allan Paulsson 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Förord        
 

Delvis ur egen fatabur men främst med hjälp av i slutet 

angivna källor har jag sökt sammanställa denna krönika 

strukturerad på ett sådant sätt att den överensstämmer med 

min uppfattning om hur Kungsholmen har utvecklats under 

drygt 700 år. 

Beträffande källorna har jag under arbetets gång erfarit att de 

kan ha o l i k a bottnar. Därvid har jag förstått, vilka 

svårigheter de har som v e r k l i g e n vill ta reda på någon 

eller någots ursprung. Ett sådant krav har jag ej haft på mig. I 

något fall har jag redovisat flera versioner, i de flesta fall har 

jag valt den källa som verkar pålitligast. 

Stilistiskt har jag valt att skildra holmens tidigare historia i 

presens-form medan jag  för tiden kring 1800-talets början 

övergått till imperfekt. Det känns bättre så. Varför vet jag inte. 

Jag har också varit runt och fotograferat samt reproducerat en 

del historiska bilder. Det mesta är nu borta, men platserna är 

kvar och minner om holmens tidigare historia. 

Mina foton från dagens Kungsholmen är integrerade i texten 

medan de historiska bilderna i möjligaste mån är placerade i 

anslutning till motsvarande text..  

 

Huddinge hösten 2000 

Kurt-Allan Paulsson 
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Munklägret  

Franciskanermunkarna får holmen i förläning av 

Magnus Ladulås under sent 1200-tal. De håller 

annars till på Gråmunkeholmen (nuvarande 

Riddarholmen) sedan 1270, då klostret där 

grundas. Magnus Ladulås bygger där en kyrka 

som franciskanernas klosterkyrka och sin egen 

Gravkyrka. När den grundas år 1284 är den 

enkel med bara två skepp, inga glasmålningar 

och utan torn. (Kung Magnus var troligen själv 

Lekmannabroder i Fraciskanerorden, d.v.s. en 

medlem som inte avlagt klosterlöftet, men som 

var mån om att följa ordensdirektiven). 

Stora delar av marken ägs sedan 1435 av 

Gråbrödraklostret, detta också genom en senare 

donation av riddaren Mats Ödgislesson (d. 

1442). I gengäld får riddaren och hans hustru  

sina gravplatser i klosterkyrkan, och två gånger 

i veckan läser munkarna själamässor över dem. 

I och med att markområdet växer ut, måste 

emellertid munkarna ha påvens godkännande av 

donationerna. Klosterregeln föreskriver 

nämligen total egendomslöshet. Påven är nådig. 

De får behålla marken. De har här avelsgård, 

trädgårdar längs stranden men också inbjudande 

viloplatser för kontemplation. Munkarna 

begraver också sina döda på holmen. Man 

driver ett tegelbruk nere vid nuvarande 

Rålambshov (först benämnt Själakorets 

tegelbruk, senare Södra Tegelbruket) efter det 

att tegel som byggnadsmaterial börjat användas 

i Sverige i mitten av 1200-talet. Vid den senaste 

landhöjningen friläggs nämligen i holmens 

dalgångar den feta och stenfria ”östersjöleran”. 

Här är bra odlingsjord och ett bra råmaterial för 

tegelbränning. Riddarholmskyrkan -

Gråmunkarnas gamla kyrka- är byggd av tegel 

1280-1310. Tegelbruket upphör i slutet av 

1600-talet, men så sent som vid förra 

sekelskiftet lär någon form av sådan hantering  

förekomma här.  

År 1527 drivs munkarna -Gråbröderna- bort 

från ön av Gustaf Vasa i samband med Västerås 

recess. Den 21 juli detta år inlevereras klostrets 

klenoder och skrudar till räntekammaren. Gamla 

uppodlade klostermarker inlemmas i kungens 

nya ladugårdsorganisation och nyttjas främst till 

odling av hö och spannmål. Till de kungliga 

stallens och de stockholmska ladugårdarnas 

drift krävs nämligen  stora mängder foder. Flera 

hundra lass hö förs varje år in till staden. Gustav 

Vasa ha en kungsladugård  med hundra kor där 

idag Kungsgatan och Sveavägen korsar 

varandra. Holmen  blir även jaktmarker för 

hovet - varg, björn och  lo. Från 1550-talet 

kallas ön Munklägret (belagt f.f.g. 1558) efter 

att tidigare -under medeltiden- ha benämnts  

Övre Lederne eller  Munkeliderne. ”Liderne” 

syftar på traktens kuperade terräng (lid=backe) 

och har sannolikt förvanskats till ”läger”. F.d. 

myntinspektören och kungsholmsbon Anders 

Björn kopplar däremot namnet (1689) till 

´viloplats´ på grund av att man hittat ben av 

avsomnade munkar utefter stranden nedanför 

munkarnas boningar. L i d e r n e  var till en 

början ett stort område, som även omfattade 

delar av Norrmalm och Norra Djurgården ut till 

Stocksund (Ålkistan). Ett  annat namn som 

figurerat i Stockholms-området är Agnefit . 

”Fit” är ett gammalt namn för låglänt strandäng 

dit traktens fiskarbönder av tradition sökte sig 

för att agna sina fiskeredskap.(enl. Snorre 

Sturlasson: Agnes äng). Enligt Snorre mördades 

kung Agne av sin maka vid Agnefit, en plats 

som man vanligtvis identifierat med Stockholm. 

Agnegatan som ligger på holmen minner om 

detta. 

Det finns alltså redan ett tegelbruk år 1435 här. 

Ett annat är beläget -vid 1590-talets början- där 

S:t Eriks sjukhus så småningom kommer att 

ligga. Det tillhör emellertid Kronan. 

Tegelslageri blir också holmens första 

näringsgren. Johan III utnyttjar dessa tegelbruk 

bl.a. vid ombyggnad av slottet Tre Kronor. 

Även Gustav II Adolf senare behöver mycket 

tegel t.ex. till utbyggnad av Riddarholmskyrkan, 

och till palatset Makalös rekvirerar Jacob de la 

Gardie (1583-1652) inte mindre än 163 630 000 

murtegel. 

 Holmen ingår senare i Gustaf II Adolfs 

änkedrottning Maria Eleonora livgeding . Hon 

blir intresserad av ön och har planer på att 

anlägga ett lustslott här. Byggandet påbörjas 

men avslutas aldrig i brist på medel. Av 

lustslottet blir det ett ”luftslott”. Hon tröstar sig 

med att i stället bygga sig ett slott i Strömsholm. 

Men den första bron kommer till i samband med 

drottningens slottsbygge (se vidare nedan).  

Ett pråmvarv anläggs i slutet av 1630-talet vid 

Munklägrets östra udde. Här låter 

änkedrottningen bygga en s.k. s k ä r j e b å t --

en mindre odäckad farkost- som via Mälaren 

förs till Strömsholm. Det anses att Stockholms 

här får sin första ”småbåtshamn”. Mycket av 

denna tidigare historia känner man till genom  

Erik Jönsson Dahlberg(1625-1703), 

fältmarskalk, fästningsbyggare, tecknare, som 

på 1660-talet börjar dokumentera historiska 

skeenden.                                                             

 

Donationer och förläningar  

Under tiden för drottning Kristinas 

förmyndarregering (1632-1644) doneras stora 

områden på holmen till de fältherrar som 
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utmärkt sig i 30-åriga kriget; ”nämligen alltifrån 

östra udden till och intill staketet, som nu där 

uppsatt är” (idag ungefär efter S:t Eriksgatans 

sträckning). 1643 avskiljs Munklägret från 

Solna och förs till Klara församling. Holmen har 

nu ett 70-tal invånare, huvudsakligen 

tegelarbetare (bild D001). Samtidigt regleras 

bebyggelsen av en stadsplan upprättad för 

malmarna. För Kungsholmens del är det den 

östra delen som underställs planen, som i sina 

väsentliga delar faktiskt fortfarande äger 

bestånd! Den kännetecknas av ett rätlinjigt 

gatunät med regelbundna kvartersrutor, helt i 

överensstämmelse med de stadsplaneideal som 

då råder. 1644 -under drottningens första 

regeringsår- börjar man stycka av tomter. 

Stadskärnan har brist på mark. Samtidigt 

donerar drottningen öns östra del till Stockholm. 

Tre år senare -1647- doneras även den västra 

delen. Avsikten med donationen är att ge 

utrymme för trångbodda hantverkare. För att 

påskynda utflyttningen till holmen utfärdar 

senare Karl XI bestämmelser om skattebefrielse  

under ett tiotal år, jämte lättnader i kravet om 

skråtillhörighet den s.k. Frimästarförordningen. 

(Namnet skrå kommer f.ö. från det torkade 

skinn på vilket man skrev ner de första 

reglerna). Många hantverkare är ovilliga att 

underordna sig skråväsendet. De benämns 

”bönhasar”. Från år 1672  får de rätt att bedriva 

sitt yrke utan att tillhöra skrået. De blir s.k. 

frimästare. Kommerskollegium som skall 

övervaka och skydda frimästarna gör emellertid 

detta mycket halvhjärtat. Och till sist ger 

frimästarna upp. 

Framför allt är det sådana som arbetar med 

öppen eld (smeder, tenngjutare, krukmakare) 

eller med illaluktande produkter (garvare, 

skinnare, karduansmakare) som man vill bereda 

plats för. Man kan lätt föreställa sig hur det 

luktar när hudar får ligga länge i olika bad för 

att bli mjuka, släppa håren och få hållbarhet. De 

som nu flyttar över är garvare, vantmakare 

(tillverkning av kläde), färgare och repslagare. 

De senare  behöver dessutom stort utrymme.  

Manufakturisten Anders Henriksson Slorff (d. 

1650) anlägger år 1645 ett stort vantmakeri på 

en tomt där Kungsholms kyrka nu ligger. Han 

kommer från Arboga. Nedanför -mot vattnet- på 

en liten holme (sedermera Karolinska institutets 

tomt) bygger han ett färgeri och bostäder till 

sina arbetare. En skjuts framåt får vantmakeriet 

genom att stora beställningar från hovet läggs ut 

p.g.a. drottningens förestående kröning. Man 

levererar inte mindre än 47 000 alnar kläde och 

pjuk (duk-, vägg-, möbel- och uniformstextil). 

Verksamheten upphör 1670. 

Drottningen förlänar som ovan nämnts stora 

områden till förtjänta krigsherrar. Så får 

fältmarskalken Gustaf Horn (1592-1657) 

området Hornsberg år 1646 och Lennart 

Torstensson (1603-1661) Kristineberg år 1647. 

Nordöst om Hornsberg ner mot 

Karlbergskanalen får Anders Gyldenklou  

samma år ett stort område, som bara efter några 

år köps in av Horn. Även dåvarande 

överståthållaren Knut Posse (1626-1676) får en 

rejäl bit i donation detta år. Det området ligger 

utefter Barnhusviken från nuvarande S:t 

Eriksgatan ner mot Kungsbroplan och kommer 

så småningom att ingå i de Lenmanska och 

Grubbska ägorna (se nedan). Drottningens 

”sockerbagare” Abraham von Eck blir heller 

inte lottlös. Han får en litet tomt intill nuvarande 

Owens gata.   

Horn låter uppföra en praktfull byggnad i 

klassisk holländsk stil, sannolikt med 

Riddarhuset som mönster (bild D002-D003). 

Huset omges av en trädgård i fransk stil. Upp 

till gården leder en stor allé. Ett drygt sekel 

senare -år 1753- börjar områdets 

industrialisering med först en bomullsfabrik 

senare ett sockerbruk (bild D04) grundat 1761 

av bl.a. handelsmannen Anders Reimers och till 

slut en spritfabrik (bild D004-D005) samt en 

bryggerianläggning (se vidare nedan). 

Sockerbruket försörjs med rörsocker importerat 

från Kuba. En arbetare där -Christoffer 

Pettersson- köper in bruket 1844. Han driver det 

framgångsrikt till 1888, men får ge sig för inom 

landet producerat råmaterial jämte i viss mån 

”Smittarna” (se nedan).  

Kristineberg får troligen sitt namn efter 

Christina Stenbock, gift med Torstensons son. 

Mindre troligt är att drottningen själv har varit 

upphov till namnet (se vidare nedan).   

Kungsholmens första stenhus blir den malmgård 

som stadssekreteraren Nils Skunck (1614-1676) 

låter uppföra på 1640-talet i närheten av 

nuvarande Kungsbroplan ) (”gent emot Jungens 

glasbruk”), senare den s.k. Braheska 

malmgården. Det har fyra våningar, 

trappstegsgavlar och tegeltak. Huset rivs inte 

förrän i slutet av 1800-talet i samband med 

utbyggnaden av Bolinders verkstäder.  Adressen 

är då Kungsholmsgatan 1 (Bild D006).   
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Ovan syns platsen för den ursprungliga 

Fyllbacken. Där Braheska malmgården legat 

reser sig nu ett HSB-hus. 

Karl XI:s informator Edmund Frigelius, adlad 

Gripenhielm (1622-1675) får en tomt av kungen 

eftersom han ”efter sitt trägna arbete med den 

11-årige monarkens information skulle ha ett 

ställe, där han kunde söka någon recreation”. 

Han bygger sig på 1660-talet en malmgård i 

kvarteret Pilträdet. Med åren utökar han tomten 

för att, som han säger, förhindra insyn (bild 

D007). År 1684 köper läkaren och 

naturforskaren Urban Hjärne (1641-1724) 

tomten. Han är född i svenska Ingermanland, 

uppvuxen i Nyen (nuv. Petersburg) och flykting 

undan ryssen. Här driver han en 

medicinalträdgård (nedlagd 1774) samt ett 

”Laboratorium Chymicum” i den norra flygeln. 

Det senare kommer att inneslutas i Serafimens 

huvudbyggnad, en byggnad som ännu står kvar 

men som idag är kommunalt kontor. 

           

År 1694 återköps malmgården av kronan men 

den säljs på nytt och i början på 1700-talet ägs 

den av ätten Horn. Det enda som idag minner 

om den ursprungliga gården är 

portalinramningen som finns omedelbart 

innanför ingångens vindfång. Även Christopher 

Polhem (1661-1751) håller till här en tid (i 

södra flygeln), varunder han bygger upp ett 

”Laboratorium mechanicum”. Det kan sägas 

vara ett slags föregångare till de ”science 

centers” som nu förekommer över hela världen. 

Delar av detta ingår idag i Tekniska Museets 

samlingar som ”Polhems mekaniska alfabet”.                                                                                            

 

Brobyggen 

            

Vid den här tiden  -1635- byggs också första 

bron med vindbrygga. Den går över 

Blekholmen -då en ö-  som fått namnet av att 

man lägger ut vävar för blekning här. Bron går 

från Klara till nuvarande Kungsholmsgatan. 

Kungsholmsgatan var tidigare  -från 1644- 

benämnd  S t o r a  G a t a n.  Detta tidigt 

nyttjade namn tyder på att gatan, då den utgick 

från den då enda förbindelselänken med 

fastlandet, var avsedd att bli Kungsholmens 

huvudgata. Blekholmsbron ersätts på 1670-talet 

av en ny bro, byggd på pålar och puckelformad 

(se vidare nedan) och senare omnämnd som 

Gamla Kungsholmsbron. Den blir ordentligt 

reparerad 1868 men rivs slutligen 1881 (bild 

D008,D009,D010) för att -vid Kungsgatans 

förlängning- ge plats  åt Kungsbron (bild D011, 

D012, D013) . Namnet är emellertid bevarat i 

Gamla Brogatan i Klara församling. En 

kuriositet i detta sammanhang är, att 

C.M.Bellman (1740-1795) år 1794 flyttar från 

Söder och slår sig ner just på den här gatan, 

egentligen i hörnet av Gamla 

Kungsholmsbrogata och Munklägersgatan 

(nuvarande spårområdet). Hans tid som klarabo 

blir som synes inte lång. Han begravs 

följdriktigt på Klara kyrkogård -i en fattiggrav. 

Ingen får någonsin veta om minnesstenen står 

på rätt plats.  

 I slutet på 1660-talet byggs så Europas då 

längsta träbro 1350 alnar  (ca 800 m) -Nya 

Kungsholmsbron (bild D014)- . Bron byggs 

efter förslag  av drottning Kristinas bibliotekarie 

tillika myntdirektören Anders Biörn (1619-

1696). Om denne man kan berättas att han är 

född 1619 i Håland i Göteborgs stift. Fadern är 

komminister där. Efter studier vid Uppsala 

Universitet kommer han till Stockholm 1647 

som amanuens vid Slottsbiblioteket. Vid 

drottningens tronfrånträde 1654 blir han 

hovkassör och år 1656 inspektor för Kungl. 

Myntet. Sedan 1685 är han Kungsholmsbo i 

kvarteret Murmästaren i hörnet av 

Hantverkargatan och Parmmätargatan (ungefär 

dår Ryös antikvariat nu ligger.  

            

Björn lyckas intressera den inflytelserika 

Gripenhielm för förslaget. Trots att han lider av 

skjörbjugg och därför rekommenderas av sin 

läkare att ”gå sig svettig” några gånger om 

dagen, tröttnar han på att varje dag klättra över 

Kvarnberget och via Blekholmsbron ta sig till 
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sin arbetsplats -drottningens bibliotek-  som 

ligger vid Mynttorget.     

Nybygget  invigs 1669. Nu bor ca 800 personer 

på ön. Några år efter brons tillkomst flyttar 

emellertid Björn från holmen och blir 

borgmästare i Mariefred!  Han bor dock åter på 

holmen vid sin död. Han har lämnat efter sig en 

liten skrift ”Een kort relation om Kongzholmen” 

i vilken –som nämnts ovan- han bl.a. söker 

härleda holmens tidigare namn.  

År 1673 tar staden över ansvaret för bron. Vilka 

som helst får till en början ej färdas över bron. 

Karl XI utfärdar dock år 1676  en bestämmelse 

om, att bron skall vara öppen för alla. Men så 

sent som 1679 klagar de s.k. frimästarna på 

holmen över, att kungsholmsborna ”med hugg 

och slag varit överfallne, när de något där 

överfört”. Men man tar upp broavgift. År 1708 

är bron upprutten men byggs upp igen av ryska 

krigsfångar. På Fredrik I dagar (1721) är priset 

för häst och lastad vagn 9 öre, olastad vagn 

kommer undan med 6 öre. En ko är billigast, 1 

öre! (bild D015) Att gå över bron är gratis, 

eftersom bommen då inte behöver öppnas. År 

1766 är det åter dags för en ombyggnad, nu får 

den även en sluss. 

Vid 1800-talets mitt inträffar ett ruskigt mord på 

bron. Det är en kammarjunkare Lagerstråle som 

blir rånmördad av två lärlingar och en kvinna 

mitt på bron. En son till Samuel Owen blir 

vittne till händelsen och kan senare ange de tre. 

Ryktet om mordet som länge var i omlopp, 

innebar att få vågade sig över bron efter 

mörkrets inbrott. Bron -som från början hade 

sitt ena fäste ända borta vid de s.k. Röda 

bodarna- byggdes om och förkortades i olika 

etapper p.g.a. landhöjningen och utfyllnaden av 

Klara sjö (bild D016). Så sent som i början av 

1900-talet fick man ej färdas fortare än 6 

km/tim över bron d.v.s. förbud mot 

”skrittkörning”!. Den senaste -Stadshusbron- 

byggdes 1917-1919 i samband med att 

Stadshuset uppfördes. 

     

 
     Vid slutet av 1800-talet låg ett badhus -5-

öresbadet- förtöjt vid brofästet. När Eldkvarn 

brann 1878 tvingades man kapa förtöjningen för 

hettans  skull, och badet seglade ut i 

Riddarfjärden.                                                                                                   

 

Bebyggelsen växer  

1671 blir Munklägret  egen församling efter att 

tidigare tillhört Klara församling. Man bygger 

1672 om en av vantmakar Slorffs träbyggnader 

till kyrka på tomten som nu innehas av 

vantmakare Slorffs änka Kristina Brenner. Den 

8 september invigs interimkyrkan av 

ärkebiskopen Lars Stigselius. Den förste 

kyrkoherden blir Jonas Lille (d. 1684). En 

klockstapel intill blir klar 1673. Träkyrkan 

brinner emellertid upp 1679. Hela pastor Lilles 

hem stryker med. Av det silver som smälter vid 

branden smids en vinkanna tillverkad av 

kungsholmsguldsmeden Greger Franck. Den 

används fortfarande vid nattvardsgång i kyrkan 

Man flyttar provisoriskt över till en annan 

träbyggnad som ligger på Gripenhielms mark. 

Här får också Lille disponera några små rum. 

Man är nu ca 200 personer i församlingen.                                                                           

 

Skojare startar glasbruk  

På 1640-talet driver holländaren Melchior 

Påvelsson Jung ( - 1676) ett glasbruk på norra   

sidan av ön (bild D017), där nu Kungsbroplan 

och Fleminggatan ligger (Ett tidigare namn på 

den gatan är f.ö. Glasbruksgatan). Han använder 

sig uteslutande av utländsk arbetskraft, 

italienare främst. Efter en brand flyttar Jung 

1653 till Söder på en tomt strax öster om 

Stadsgården. Dagens Glasbruksgata minner om 

detta. Förutom fönsterglas och flaskor tillverkar 

han ”sköne drickesglas uthav allehanda så 

Hålländsk som Franzöisk form och fatzun”. 

Man har inte lyckats bevara en enda glaspjäs 

som man med säkerhet kunnat härleda från 

Jungs produktion.  

1677 uppförs ett glasbruk väster om Klara 

kyrka. Clara Glasbruk. Glasbruket anläggs av en 

italiensk äventyrare -Scapitta- vilken utger sig 

för att vara markis och besitta alla hemligheter 

rörande venetiansk glastillverkning - men 

egentligen är han tiggarmunk. Bl.a. lovar han att 

framställa fönster- och spegelglas, som vid den 

här tiden är väldigt dyrt och besvärligt att 

importera.  Sedan Scapittas kunskaper avslöjats 

och han rymt ur landet övertar en konkurrent 

glasbruket1688. Det ägs nu och drivs av 

Balthasar Grill. Han lyckas skaffa tomt på 

”vantmakarens holme”. Under nu svensk 

ledning får Kungsholmens glasbruk -nytt namn- 

en rangplats inom svensk industri. Scapitta 

döms hårt, men faktum är, att utan hans initiativ 

hade Stockholm och Sverige varit utan sitt mest 

betydande äldre glasbruk. Även Karl XI är 

delägare i bruket. Vantmakarens holme -som på 

den tiden verkligen var en holme- byter omsider 

namn till Glasbruksholmen.  På 1690-talet är det 

tal om att bruket p.g.a. eldfaran med den stora 

brinnande smältugnen måste flytta till antingen 
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Danviken eller Valdemarsudde på Djurgården. 

Men förflyttningen kommer ej till stånd.  

 En orenhet i glasmassan medför att allt glas 

fabricerat här med tiden kommer att grumlas. 

”Glassjukan” orsakas av att kiselsyrehalten i 

glasmassan är för liten i förhållande till de 

alkaliska beståndsdelarna. En del av de 

hemvändande karolinerna från den ryska 

fångenskapen får omkring 1722 arbete på 

bruket. Glasbruket ligger här till 1814. 

Nationalmuseum äger en förnämlig samling 

glasgods med graverad dekor (ofta monogram) 

från glasbrukets nära 140-åriga verksamhet.   

Under tiden har sundet mellan fastlandet och 

holmen blivit allt smalare, och till slut återstår 

bara en kanal, om vilken det heter att ”den 

endast är fylld med sopor och därför menlig för 

hälsan”. År 1835 är sammanväxningen 

definitiv. Glasbruksholmen har införlivats med 

Kungsholmsön (bild D018).                                                                                                                 

 

Ny stenkyrka 

En ny kyrkan -Ulrika Eleonora- (efter Karl XI:s 

danskfödda gemål, Karl XII:s mamma död 

1693) börjar byggas på vantmakartomten. Ett 

andra förslag är att förlägga den strax öster om 

nuvarande Kungsholms torg eller norr om 

Kvarnberget på grevinnan Christina Brahes 

malmgårdstomt. Men det får bli 

vantmakartomten. År 1673 startar bygget. Det 

blir mycket arbete på den backiga tomten; 

sprängning, dränering och jordfyllning. ”Då 

accorderades med Bönder ifrån Bromma Sochn 

som påtog sig at föra grus och sand från 

Brunkeberg öfwer isen för 4 öre kopparmynt  

Lasset”  Arbetet ligger nere ett tiotal år efter 

1675 p.g.a. penningbrist. Kyrkan invigs på 1:a 

advent 1688. Kungen själv och hans drottning är 

där. Helt klar blir den först 1810, då den får sitt 

nuvarande -av många omdiskuterade- torn (ark. 

P.W.Palmroth) (bild D019, D020). Den hittills 

tjänstgörande klockstapeln rivs samtidigt.   

          

Beträffande själva tornet finns en anekdot 

bevarad: Då kyrkorådet under tiden kyrkan 

byggdes ej kunde enas om tornets form, skulle 

en av de närvarande ha tagit punschbålen -som 

fanns tillhands och lär ha blivit urdrucken under 

debatten- ställt den upp och ner, placerat en 

butelj uppå den och förklarat att så skulle tornet 

se ut! 

Arkitekt för själva kyrkobygget var Mathias 

Spieler (d. 1691) Han var tysk till börden och 

kapten vid fortifikationsförvaltningen samt 

svärson till Jean de la Vallée (1620-1696) som 

bl.a. ritat förebilden, Katarina kyrka . 

Altartavlan  är målad av  Fredrik Westin, femte 

sonen till Johan Westin, garvarkungen. Han  

blev konstnär, alla de övriga sönerna garvare, se  

nedan.  

          

På innerväggarna finns gott om epitafier 

(minnestavlor). I en del av kyrkan står ett 

skrankomgärdat dopkapell som anses ovanligt.    

          

Predikstolen från 1820 är ritad av 

Garnisonssjukhusets arkitekt Gjörwell. Kyrkan 

har vidare 23 karolinska fönster med årtalet 

1688. Några kända kungsholmsbor -bl.a. 

familjerna Lenman och Westin- har egna 
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gravkor i en av korsarmarna i  kyrkan. På 

kyrkogårdstomten ligger ett fattighus (bild 

D021,) uppfört år 1762 av murmästare Gabriel 

Zincke, (om och tillbyggt på 1860-talet). Det är 

bekostat av ett fattighjon -vedbäraränkan Anna 

Forssman-  som fått ett oväntat arv -60.000 

riksdaler- efter en systerson och sidenfabrikant.  

      

Det var en ansenlig summa. Som jämförelse kan 

nämnas att 10 riksdaler var en bra månadslön 

för en statstjänsteman i slutet på 1700-talet. 

Anna blev plötsligt en av församlingens 

förmögnaste invånare! Inom denna hänvisade 

man slugt till ”tiggarordningen” och menade, att 

eftersom Anna erhållit fattigvård, pengarna 

därför borde tillfalla församlingen. Frågan löstes 

så,  att fattighuset byggdes för arvet mot 

utfästelsen att Anna fick bostad där under sin 

återstående levnad. ”Madam Forsman” -som 

hon därefter kom att kallas-  blev 80 år och dog 

1784. Huset hyser idag församlingslokaler och 

bostäder.  På gården finns ett gravmonument 

över skalden Vitalis (vita=liv, lis=strid på lat.) 

Hans riktiga namn var Erik Sjöberg (1794-

1828). Man vet att han vilar på kyrkogården, 

men ej riktigt var.  

           

Bolinders familjegrav ligger mellan 

huvudingången och Bergsgatan                                         

Holmen byter namn   

 År 1672, f.ö. samma år som Karl XI kröns till 

kung, föreslår man att ön skall byta namn till 

Karlsholmen efter kungen. Kyrkoherden i 

Klara-Jöns Terserus- uttalar en önskan  att 

konungen måtte ” munkenamnet av denne 

holmen borttaga låta och helt utrotat, 

allernådigst givande honom ett annat namn”. 

Kungen svarar: ”Efter Riddarholmen ligger här 

vid Staden, Drottningholm ett stycke härifrån, 

varföre må icke Kongsholmen ligga 

däremellan?” Kungens förslag vinner det 

största gillande. Det tidigaste belägget 

”Konungzhollmen” är från 6 november 1672. 

År 1680 är holmens befolkning ca 1000 

invånare. 

Det var länge långt ifrån fint att bo på 

Kungsholmen. För att förbättra öns anseende 

agiterade man senare under 1800-talet för ett 

namnbyte till Västermalm. ”Ladugårdslandet” 

var ju för simpelt och byttes till ”Östermalm”. 

På norr och söder talade man sedan medeltiden 

om malmar men i väster låg det en holme som 

fått sitt namn av kungen! Kungsholmen 

lyckades motstå trycket av likriktning.  

Två talanger och en skummis                           

1735 uppför Mårten Triewald (1691-1747) ett 

hus invid nuvarande Kungsholms torg, i 

kvarteret Mullbärsträdet, senare platsen för 

rådmannen Thomas Permans malmgård (bild 

D022) och S:t Eriks bryggeri (se vidare nedan). 

Triewald var född i Gamla Stan, son till en från 

Tyskland inflyttad smed och hovslagare. Det är 

fadern som fått ge namnet åt gränden i Gamla 

Stan. Efter tio års utbildning i England  

återvänder Mårten till Sverige. Här verkar han 

inom många områden -mekanik, metallurgi, 

meteorologi, botanik, kemi, farmakologi, 

oceanologi, medicin och veterinärmedicin. Han 

bygger på 1720-talet Sveriges första 

atmosfäriska ångmaskin -”eld- och 

luftmachinen”- avsedd som pump i Dannemora 

gruva. Idag står själva maskinhuset ännu kvar 

där, men  allt övrigt är borta. En identisk modell 

av anläggningen har byggts upp på Tekniska 

museet, då Triewald var noga med att göra 

ritningar över sina konstruktioner. 

År 1739 är han med och bildar Kungl. 

Veterskapsakademien. Ingen vetenskaplig 

disciplin är som synes honom främmande och 

på tomten odlar han bland annat mullbärsträd, 

som han behöver i sina experiment att föda upp 

silkesmaskar (han var samtida och god vän med 

Linné). Sitt ”sommarställe” har han i Marieberg 

(se även nedan) där han 1739 köper sig en 

malmgård intill vattnet för att  ha närhet till 

ytterligare en av sina många discipliner – 
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dykeriverksamhet  

 

Efter hans död köps gården av franska 

ambassadören Mondamair som kallar stället 

Silvieberg. Tolv år senare har gården åter bytt 

ägare, och nu startar Fredrik I:s hovtandläkaren 

Johann Eberhard Ehrenreich (1723-1803) år 

1760 tillsammans med riksrådet Carl Fredrik 

Scheffer (1715-1786) den porslins- och 

fajansfabrik (bild D149) som skulle bli Sveriges 

mest berömda. Efter nedläggningen 1788 

används lokalerna bl.a. som vapenfabrik innan 

man 1818 inrättar en artillerihögskola på 

området, kvar till år 1884. Från den tiden 

härleder man benämningen ”civilingeniör”, för 

att skilja en sådan från de som utexaminerades 

genom de militära högskolorna. Delar av den 

ursprungliga gården står ännu kvar. På 1920-

talet kallades den Sjövillan och var bostad för 

en förman på ammunitionsfabriken. Nu 

disponeras den av S:t Görans sjöscoutkår som 

tidigare höll till i Konradsbergs gamla slip och 

tvätteri vid Essingebrofästet. På 

Mariebergssluttningen ovanför tomten växer 

några vildpäronträd från Linnés tid. Troligen är 

dessa träd de första i sitt slag som beskrivits i 

Sverige. Päronet självsprider sig med rotskott 

och blommar i maj, men går aldrig i frukt. 

Ympningsförsök bedrivs på Rosendals 

trädgårdar.  

En annan pionjär är Abraham Niclas 

Edelcrantz(1754-1821) . Han är bördig från 

Finland men råkar hålla ett sorgetal i Uppsala 

över den avlidna drottningen Lovisa Ulrika -

Adolf Fredriks gemål och Gustav III mamma. 

Talet gör honom känd hos  Gustaf III som vet 

att fånga upp en talang.  Han blir 

akademiledamot (stol nummer 2) och direktör 

vid Dramatiska Teatern i Stockholm. Han 

introducerar ”God save the King” som vår 

nationalsång, och den varar i 30 år! Edelcrantz. 

heter ursprungligen Clewberg, men adlas av 

kungen till detta namn. Kungen donerar en 

egendom till honom på Norra Djurgården 1792, 

som han låter döpa till Skuggan. Namnet och 

huset lever kvar.  

Edelcrantz är även utrustad med en teknisk ådra. 

1794 utvecklar han en fransk idé och 

konstruerar Sveriges första  optisk telegraf. Den 

består av nio stycken vridbara träplattor som 

kan vända flatsidan eller kantsidan (då osynlig 

på håll) till. På så sätt får man ett tusental olika 

kombinationer( förmodligen 1024 olika = 2 

upphöjt till tio) som kan observeras med kikare 

och sändas vidare. Varje kombination svarar 

mot en bokstav eller frekvent förkortning. Han 

uppfinner även en säkerhetsventil till 

ångpannor.   

Han får i uppdrag att i England  inköpa ett antal 

ångmaskiner till kronans brännerier. En av dem 

sätts år 1804 in i en kvarn -Eldkvarn-  som 

byggts på ny mark skapad av sopor och 

landhöjningen (bild D023) (sedan år 1050 har 

höjningen beräknats till 0,44 cm per år, alltså i 

runda tal 4,5 meter!). Nu slipper man att enbart 

förlita sig  på kraften från stadens väder- och 

vattenkvarnar. En akut mjölbrist blir följden i 

staden när vinden slutade blåsa eller när 

Strömkvarnen i Söderström inte tjänstgör p.g.a. 

lågvatten eller uppströmmar. Några få 

vandringskvarnar med oxar förändrar inte heller 

situationen märkbart. Brödpriset skruvas upp. 

De fattiga får det svårt. Men nu kan man 

regelbundet leverera mjöl till stadens bagare. De 

gamla kvarnägarna protesterar förstås, men 

magistraten bifaller.   

”Eldkvarn” brinner i oktober 1878 (bild D024). 

Då drivs den av en firma Svanberg o Co. 

Orsaken till branden blir aldrig fullt klarlagd. 

Det ryktas att en kvarnarbetare handskats 

oförsiktigt med gasolja vid påfyllning av en 

lampa. En teori är, att elden uppkommit genom 

självantändning från ett kvarnstenspar. En av de 

många nyfikna stockholmare som samlats för att 

beskåda branden är den då 12-årige Ragnar 

Östberg. Men kvarnen  återuppbyggs (ark. 

Åbom, som även ritat Berns salonger) år 1879 

och är i bruk till 1901. Faktum är att Eldkvarn 

kallades så även f ö r e  branden just p.g.a. den 

”eld-och luftmaskin” som där installerats. Så 

länge kvarnen är i gång passar de flesta 

förbipasserande på att titta ner genom de välvda 

maskinrumsfönstren. Därnere gnor det stora 

svänghjulet runt och fångar betraktarens intresse 

långa stunder. Väster om kvarnen, på mark som 

utfylls först 1894 och i dag heter Ragnar 

Östbergs plan (tidigare Eiraplan) ligger ännu en 

hamn, där båtar från Ryssland och andra länder  

lossar spannmål till kvarnen. (bild D033). 

Eldkvarn skymtar i Per Anders Fogelströms 

Mina drömmars stad. Folket på Söder ska åka 

på fest till en familj på Lilla Essingen: 

”De såg Eldkvarns stora gård  öppna sig mot 

vattnet. Och det ståtliga Karolinska institutet på 

Glasbruksholmen och Myntverket som ruvade 

på miljoner daler i silverslantar. 

Där ligger Kurhuset, sa gubben och pekade. Då 

rös Lotten till, undrade om Susanna gömdes 

bakom murarna. Kungsholmens många sjukhus 

glänste, några ståtliga som slott. Små lappade 

träkåkar klängde på berget ovanför kyrkan, det 

var nästan som hemma på Söder. Bryggor och 

båtbodar sköt ut från den taggiga strandremsan 

där garverierna låg tätt.” 

Fogelström träffar rätt om holmen på 1870-talet. 

En i författarens tycke lite ”skum” man, Charles 

Apelquist (1748-1824), ursprungligen 

styckgjutare från Norrköping, bosätter sig efter 

studier i England på Kungsholmen år 1785. Den 

långsmala tomten han köper hade vid mitten av 
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1600-talet tillhört en klockgjutare Göran 

Putesson. Med sig har han utsmugglade 

modeller och ritningar. Som fabrikör ägnar han 

sig åt tillverkning av pressar, svarvar, 

domkrafter och verktyg. Dessutom graverar han 

medaljer  och präglar knappar i en myntstamp. 

Det är denna senare hantering som leder honom 

in på att bli kunglig falskmyntare 

(tiorubelsmynt, sedlar) åt Gustaf III under 

dennes krig mot tsaren på 1790-talet. Efter 

avslöjande och skandal, som blir mindre än 

väntad eftersom mordet på Gustaf III tar all 

uppmärksamhet, flyttar han över till Marieberg 

1797, där han övertar den nedlagda 

fajansfabriken (se ovan och nedan). Först blir 

det tillverkning av mekaniska spinnmaskiner, 

sen köper han in och flyttar hit det gamla 

meyerska konstgjuteriet på Norrmalm beläget 

ungefär där Kulturhuset nu ligger. 1811 köps 

han ut av Kronan och Kungl. Styckgjuteriet tar 

över (upphör 1818). Från Apelquist gjuteri 

kommer Sergels staty av Gustaf III på 

Skeppsbron, (gjuten 1799). 

 

Samuel Owen -en man med många järn i 

elden 

Edelkrantz tar 1804 med sig en ”montör” från 

England - ångteknikern Samuel Owen (1774-

1854)- för att installera den första ångmaskinen 

i Eldkvarn. Owen, tidigare lärjunge till den stora 

James Watt, är nu anställd i Leeds.  Emellertid 

visar det sig att ångmaskinens kapacitet är för 

liten. Den hamnar i stället i Dannemora gruvor.  

Owen reser tillbaka till England. Några år 

senare lyckas Edelcrantz skaffa en större maskin 

(”100 hästars eller 800 människors kraft”), och 

ber Owen återvända. Ett missförstånd uppstår 

emellertid, för samtidigt reser tre andra 

installatörer från leverantören  till Sverige. 

Owen önskar då bli befriad från uppdraget. 

Istället skaffar sig Owen anställning som förste 

verkmästare i modellgjuteriet vid Bergsunds 

verkstäder snett över Riddarfjärden. De har 

startats 1770 av skotten Lewis, som var först i 

landet med att gjuta järnet i sandformar i stället 

för i lera som tidigare varit brukligt. Där arbetar 

Owen några år. Det är alltså inte Owen som 

installerar Eldkvarns ångmaskin, som ofta 

framhävts. Denne köper istället 1809 den 

Apelquistska tomten för 12.000 R:d B:co av sin 

vän ”skummisen” Charles och övertar  

verkstaden. Här tillverkar han 1818 Sveriges 

första ångbåt -i folkmun kallad 

Stockholmshäxan- till alla roddarmadammers 

förfäran. Den drivs med en av Owen 

egenhändigt uppfunnen propeller. Försöket är 

inte så lyckat, all den stund propellern 

egentligen ännu inte är uppfunnen! Det var ju 

först 1836 som John Ericsson (1803-1889) kom 

på denna enkla och genialiska konstruktion. En 

annan Owensk primör -Amphitrite- gör sin 

första färd till Westerås marknad samma år. Nu 

tar Owen emellertid det säkra före det osäkra. 

Amphhitrite har skovelhjul. I Westerås Stads- 

och Läns Tidning den 18 september 1818 kan 

man läsa: 

”Som jag med mitt Ångmachinfartyg kommer 

till Westerås den 20 dennes kunna de som under 

mitt wistande därstädes vilja göra smärre 

Lustresor i Mälaren blifwa tillfredsställde mot 

erläggande av 1 Rdr B:ko Personen. 

Stockholm den 7 september 1818. 

Samuel Owen”. 

Intresset för  ångbåtar har han tagit med sig från 

England.( Amphitrite ligger nu begravd under 

kajen där hon en gång sjösattes). På den 

Owenska tomten vidtar nu förutom 

ångslupstillverkning också stor fabrikation av 

staket, spisar och trädgårdssoffor - allt i 

gjutjärn. Riddarholmskyrkans träspira brinner 

1835. Owen får en idé om att ersätta den med en 

gjutjärnsspira. Den mottas inte med någon 

större entusiasm av stadens konstnärer. Men 

sedan Owen allierat sig med ägaren till Åkers 

styckebruk Martin von Wahrendorff (1789-

1824) som tillika är hovmarskalk och har 

inflytande i hovkretsar (!) minglar han igenom 

sin idé. En av de gamla hörnspirorna i gjutjärn 

finns nu uppställd utanför Tekniska Museets 

entré När verksamheten går som bäst, har han 

över hundratalet anställda. 1830 har Stockholm 

13 ångslupar i trafik, varav tre i Saltsjön. År 

1832 levererar han en stor ångmaskin till 

Höganäs kolgruva i Skåne. Det är den som nu är 

centralt placerad i Tekniska museets maskinhall.  

               

Roligt samband: Owen är gift med en faster till 

Strindberg (beskriven av Strindberg i 

Tjänstekvinnans son som: …en berömd engelsk 

uppfinnare och fabriksägare, som slutat med 

ruin…..) och Augusts pappa --alltså svåger till 

Owen-  säljer ångbåtsbiljetter på sitt kontor på 
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Riddarholmskajen -för övrigt i det hus där 

August är född!  

Owen har också ”andra järn i elden”. Han är 

t.ex. med om att introducera metodismen i 

Sverige. I Samuel Owens hushåll bor under en 

period en engelsk metodistpräst, George Scott, 

som lockats hit av Owen under förevändning att 

starta en engelsk kyrka. Pengar samlas in och 

1840 invigs Betlehemskyrkan. (Den ligger idag 

under ett av höghusen på Sergels torg). 

Kopplingen verkstad-religiositet för för övrigt 

med sig att gjutjärnsstaketet kring Kungsholms 

kyrka är skänkt av Owen 1818 och smitt i 

Owens fabrik (Bild D025).  

      

Enligt muntlig tradition skall Owen ha bekostat 

staketet som botgöring för tvegifte, sedan han 

lämnat sin första hustru Ann Spen Toft kvar i 

England. Själva grinden till kyrkan är dock från 

den nu försvunna Riddarholmskyrkogården. 

Han är gift tre gånger. tredje gången då med 

Strindbergs faster Johanna Magdalena Elisabeth 

Strindberg. Han lämnar efter sig 17 barn 

(6+2+9).  

 Owen är även en ivrig nykterhetskämpe. 1831 

är han med och grundar Kungsholmens 

nykterhetsförening. Redan från början är 

meningarna delade huruvida man där skall 

kräva måttlighet  eller total  avhållsamhet från 

alkohol. Owen synes vara förespråkare för den 

förra varianten. ”Ett par supar till frukost” anses 

vara godkänd måttlighet. Då -i början på 1800-

talet- super svenska folket som värst, en 

riksolycka. En annan olycka som drabbar landet 

och staden ungefär samtidigt är den 

koleraepidemi som utbryter 1834. Den 8 augusti 

konstateras  det första fallet i  Göteborg. Redan 

den 19 augusti insjuknar sjötullsvaktmästaren 

Malmberg i huvudstaden. Han förs till 

Serafimerlasarettet, där han avlider dagen efter. 

Man försöker hejda epidemin genom att röka ut 

den med enris, men epidemin ger också fart åt 

anläggandet av avlopp, vattenledningar och 

sjukhus. Att det är en bakterie som orsakar 

epidemin vet man inte ännu. Det kommer 

Robert Koch på först 1883. Under 7 veckor dör 

3 300 personer i staden. Man beräknar att 4% av 

befolkningen rycks bort. Några år tidigare  -24 

mars 1825-  hade det praktfulla palatset 

Makalös ödelagts genom brand. 1800-talet 

börjar inte bra. Eländes elände. 

Ett sista ”järn i den Owenska elden”; Gustaf 

Retzius (son till den berömda Anders Retzius, 

se vidare nedan) berättar i sina memoarer att 

Owen även experimenterade med att bygga 

flygplan, men föll ner och var nära att slå ihjäl 

sig.                                                                                                               

 

Myntet köper in Owens tomt  

På den Apelquistska-Owenska tomten placeras 

1847 - 1849  Kungliga Myntet (bild D026) 

(Ark. för utbyggnaden J.F.Åbom) som flyttar hit 

p.g.a. brandsäkerhetsskäl från nuvarande 

Kanslihuset i Gamla Stan. Det äldsta präglade 

svenska myntet är från år 1310. År 1550-1620 

ligger  Myntverket på Riddarholmen, åren 1640 

- 1680 på Helgeandsholmen och fram till 1847 

så på Mynttorget. Owen -som ändå anses var 

mycket före sin tid- har trots statligt stöd gått i 

konkurs 1843. Densamme -nu i 70-årsåldern- 

får anställning hos sin gamle vän –

hovmarskalken och ägaren av Åkers Styckebruk 

Martin von Wahrendorff som verkmästare där. 

Han avflyttar alltså från det vackra Owenska 

1600-talshuset Hantverkargatan 5-7. Det huset 

är ursprungligen troligen byggt av klockgjutaren 

Göran Putesson, och senare bebott av riksrådet 

Carl Johan Stiernstedt. Huset som låg 

omedelbart intill Myntets portal (påbyggt 1850, 

ark J.F.Åbom, vindflöjel på gården med detta 

årtal) revs 1929 i samband med breddningen av 

Hantverkargatan (bild D029-D030). Portalen 

revs också men återuppbyggdes och flyttades in 

något (bild D027-D028).   

      

En av myntarbetarna bor på Kungsholms 

hamnplan. Han har en son Oskar Emil 

Andersson ( 1877-1906). När han är 15 år söker 

fadern arbete åt honom på Myntet. Eftersom 

sonen har en konstnärlig ådra, lyckas fadern få 

honom antagen som myntgravörelev. Men det 

passar inte sonen. I stället började han -eller 

O.A. som han börjat kalla sig- att rita gubbar i 

tvivelaktiga tidningar. Han blir en av Sveriges 

skarpaste satirtecknare och skapar bl.a. 

”Mannen som gör vad som faller honom in” 

under den tid som återstår av hans korta liv. 

I Myntkvarterets sydvästra hörn byggs i mitten 

av 1930-talet ett sedeltryckeri, arkitekt 
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E.Lallerstedt. Idag har Nordiska Museet 

kontorslokaler på sedeltryckeriets plats.                                         

            

Myntet ligger kvar på samma område till 1974. 

Då flyttar man till Eskilstuna och Tumba. Nu 

kommer istället Stockholms Blåsarsymfoniker 

in i de gamla lokalerna. Men plötsligt har staden 

inte råd med dem längre. Idag hyr Stockholms 

Lokaltrafik (SL) lokalerna för sin musikkår. 

Även Barnmiljörådet är inhyst här. Lisbeth 

Palme syns från och till vandra in i området.  

     

Vid Riddarfjärden nedanför Myntet ligger vid 

sekelskiftet ett annat utebad: 3-örs badet.. Ett 

intressant samband: Två bröder Bolinder – 

prästsöner – kommer till storstaden för att lära. 

Den ena Carl Gerhard Bolinder (1818-1892) – 

börjar som snickarlärling i Owens 

modellverkstad 1837, och den andra -Jean 

Bolinder (1813 -1899)- får anställning på 

Myntverket -då fortfarande beläget i Gamla 

Stan. Myntets driftchef heter Theofron Munktell 

(1805-1887). Även han är prästson. År 1844 

startar så bröderna Bolinder en fabrik på en tomt 

vid Kaplansbacken 10 (bild D031), Bolinders 

verkstäder. Munktell som även han förverkligat 

planen att starta eget hamnar 1832 i Eskilstuna; 

Munktells Mekaniska Verkstad.  Här kommer 

framdeles de första svensktillverkade ångloken 

att byggas. Man bygger så småningom även 

traktorer.  I sinom tid förenas de båda fabrikerna 

i AB Bolinder-Munktell (nu Volvo-ägt)..  

Carl fortsätter som elev vid Motala verkstad och 

senare hos Kockums. Jean blir proberare av 

myntmetaller och efterträder Munktell som 

verkmästare vid Myntet. Han förfärdigar även 

under sin lärlingstid en uppsättning löständer för 

president af Robson! Båda bröderna reser till 

England 1842 på studiebesök. Mer om Bolinder 

finns under rubriken: Kungsklippan och 

bröderna Bolinder. Om mångsysslaren Munktell 

kan också nämnas att han under koleraepidemin 

1834 för Sundhetskollegium uppvisade en 

”apparat för mineralsura rökningar”.                                                                                                                     

      

Första sjukhuset på trädgårdstomt 

Hantverkargatan anses vara holmens äldsta gata. 

Namnet belagt första gången 1644 

(Handtwerkare gathun). Tanken var att just 

hantverkare skulle slå sig ner utefter gatan. 

Andra namn som förekommit under åren är 

Stora Munklägergatan, Stora Kyrkogatan och 

Stora Gatan. 

På gatan inom Edmund Gripenhielms f. d. 

malmgård växer Serafimerlasarettet upp. Som 

ovan nämnts hade Urban Hjärne tidigare en 

medicinalväxtträdgård och laboratorium här på 

tomten. Carl von Linné (1707-1778) och hans 

lärjunge professorn P.J Bergius (1730-1790) 

hjälpte till att förädla den. Trädgården kommer 

nu väl till pass, då där fortfarande odlas växter 

som används för att bota sjuka. Bergius flyttar 

på 1750-talet tillsammans med sin bror Bengt 

verksamheten till sin malmgård Bergielund –där 

nu Vasa Real och  Gustav Vasa kyrkan ligger. 

De båda bröderna månar om svensk hortikultur. 

De anlägger sin trädgård både för nöjesodling 

och forskning. Det finns 900 fruktträd i deras 

trädgård, tusen krusbärsbuskar, stora grönsaks- 

och rotfruktsodlingar och även nyheten 

rabarber. Genom testamente tillfaller trädgården 

Svenska Akademien år 1791. Verksamheten 

fortsätter i Bergielund till 1884, varefter den  

flyttar till Frescati. Bergius  donerar också ett 

stort område till Vetenskapsakademien , det 

som senare skall bli Vasaparken. Bergianska 

trädgården bär ännu Peter Jonas namn medan 

Hjärnegatan på holmen  minner om Urban, även 

känd för sina hälsokällor och engagemang i 

häxprocesserna på 1670-talet. 

Alltså – år 1739 väcker stadsfysicus –läkaren- 

Nils Boy ett förslag om inrättande av ett 
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offentligt sjukhus. Riksdagen beslutar därefter 

att inrätta en fond för ett sådant. Det går 

emellertid trögt. Men efter det att Fredrik I (gift 

med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora) år 1748 

instiftat Serafimerorden –vars riddare har åtagit 

sig att övervaka sjuk- och fattighus- tar det fart. 

År 1749 inköps Gripenhielms gamla malmgård 

(bild D032), nu ägd av greve Adam Horn, och 

1752 inrättas så Sveriges första sjukhus Kungl. 

Serafimerordenlasarettet, till en början med 8 

bäddar. Vårdplatserna är i begynnelsen avsedda 

för fattiga sjuka från huvudstaden samt för 

sådana patienter från Stockholms garnisoner 

som ej kan vårdas på regementet. Det är 

meningen att driften av sjukhuset skall betalas 

med lotteriavgifter, tobakstullar och avgifter 

från stadens biljardsalonger!      

Det ursprungliga huset byggs till på 1780-talet 

(ark. Erik Palmstedt som även ritat Börshuset 

och Arvfurstens palats). Man kan idag i fasaden 

se gårdens portalomfattning som ingång till 

källarvåningen. Nu vårdas 200 patienter per dag 

med en personstab på tre läkare och nio 

sköterskor. Hit körs bl.a.  Gustav III när han 

brutit armen. 

  

Holmen har nu ca 3000 fasta inbyggare. 

Nuvarande utseende  på huset tillkommer först 

på 1830-talet (ark Axel Nyström) lagom till 

koleraepidemin (bild D033). Portalen, krönt av 

en fronton med Sveriges riksvapen, 

Serafimerordens kedja och lejon på var sida och 

sin förgyllda text ”Kongl.Lazaret”, reses 1792. 

Då står den ca 100 meter längre upp på 

Hantverkargatan (bild D032). Senast den 

flyttades var 1928. 

 

Den nuvarande tegelbyggnaden –Medicinska 

kliniken- står färdig 1893 (ark Axel Kumlien, 

som även ritat Sofiahemmet på Valhallavägen). 

Den är byggd i rött tegel. En arkitektonisk nyhet 

nu är, att man nyttjar släta och profilerade 

klinker i fasaden (här i form av svartglaserade 

band). Man vill genom fasadens utformning ge 

en anknytning till de medeltida klostrens 

vårdfunktioner.  

     

Samma år blir den s.k. ”polikliniken”  ner mot 

Klara sjö klar.    Numera rymmer det huset 

Stockholms socialförvaltning.  

 Framför, vid strandkanten, skall också det s.k. 

”riksträdet”, en oansenlig Ornäsbjörk, stå. Den 

verkar vara borta nu (2000). Under 1964 blir 

sjukhuset vida omtalat då Sveriges första 

njurtransplantation sker här (bild D034). 

Verksamheten läggs ner 1980. Nu används 

byggnaderna bl.a. som Vårdcentral. 

Några stora läkarromaner med läkaren-hjälten i 

 huvudrollen existerar mig veterligen inte från  

”Serafen”, men det finns gott om  

patientreflexioner från sjuksängarna. Sigfrid  

Siwertz skriver i Ekotemplet (1930): 

”Ja, här på Serafimern – 

   säng vid säng 

här samlas man, ett gipsat 

   olycksgäng 

av dem, som ödet senast 

   fick på kornet 

Men bort med eterrus och 

   ångeststön! 

Se – parkens junivår är 

    ändå skön 

och högt i fönstret lyfter 

   stadshustornet 

sin tegelprakt, sitt djärva 

   gyllne krön!” 

Detta är nog självupplevt.                                                                                                        

 

Industrier och klassgränser 

Industrier börjar etablera sig på holmen. Mitt 

emot kyrkan upprättas 1742 en band- och 

strumpfabrik med 160 anställda (mest ”qvinfolk 

som spohla och spinna”). Ägare är en 

brukspatron Elias Brandell som fått det 

privilegiet att ingen skall få konkurrera med 

honom på 20 mils omkrets (Noli me legere). 

Längre upp på gatan i kvarteret Körsbärsträdet 

(idag området runt John Ericssonsgatan) ligger 

Schyltzes klädesfabrik som sysselsätter 200 

personer, både män ock kvinnor. I kvarteret 

intill (Päronträdet) ligger ett såp- och 
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tvålsjuderi. Senare –på 1820-talet i samma 

kvarter- ligger här ett ”pipbruk” som drivs av 

Stina Lisa Westin, en kvinnlig släkting till 

garvarfamiljen. Eftersom  kritpipor, som görs av 

holländsk lera, är en förgänglig artikel, så är 

produktionen säkerligen stor. (Se mer om 

familjen Westin under rubriken: Garvarna och 

Norr Mälarstrand).  

Det är i huvudsak holmens ståndspersoner som 

bosätter sig utefter Hantverkargatan ; Anders 

Biörn och Samuel Owen har tidigare nämnts, 

vidare garvare Westin i ”Westinska huset” (bild 

D035) –där Serafimerlasarettets apotek Hjorten 

även skulle komma att inrymmas. 

       

                                          Vidare  kan nämnas 

kyrkoherden i kyrkoherdebostället i östra hörnet 

mot Parmmätargränd samt rektorn vid 

församlingens första skola –Ulrika Eleonora 

församlings lägre apologistskola (grundad 1824 

och belägen vid Garvargatan 4) Alla bor de vid 

nedre delen av gatan. Många av arbetarna 

däremot är inneboende hos sina arbetsgivare, 

ofta i verkstadskvarteren söder om gatan eller 

på den östra delen av Kvarnberget –

Kungsklippan (bild D036).                                                                                                              

 

Från kokhus till anatomisal 

  

Karolinska Institutet tillkommer  som tidigare 

omnämnts efter kriget mot  Ryssland 1808-

1809. Institutet är först beläget på 

Riddarholmen men flyttar 1816 över fjärden till 

glasbrukets f.d. lokaler. En stor bostadslänga för 

glasbrukets arbetare (bild D032) –uppförd 

1759- byggs om 1847 och blir bl.a. bostad för 

institutets föreståndare. Det är den enda 

återstående byggnaden idag från glasbrukets tid 

med adress Samuel Owens gata 4-6.   

Längan byggs ut med en något högre byggnad 

mot Hantverkargatan år 1897 och tjänar då som 

rektorsbostad. Den gamla glashyttan blir 

kemiskt laboratorium och kokhuset blir 

anatomisal (ark. C.C. Gjörwell),  där de 

blivande läkarna får lära sig att skära i döda 

människor.  

 

Professorerna Jacob Berzelius (1779-1848) och 

Anders Retzius (1796-1860) kommer  här 

senare att ge den medicinska skolan världsrykte.  

År 1874 blir institutet Stockholms första 

universitetsfakultet med rätt att utexaminera 

såväl medicine kandidater som licentiater. Först 

år 1906 får man doktorera. I tomtens trädgård 

odlas på 1830-talet för första gången rabarber i 

Sverige, då som medicinalväxt. År 1866 byggs 

den patologisk-anatomiska institutionen med två 

flyglar (bild D037) vettande ner mot vattnet. 

Vid en ombyggnad 1894 förlängs flyglarna och 

ett kapell byggs mellan dem (bild D038), rivet 

1946, ett helgerån!. Det är hit eller i grannskapet 

som vännerna Falk och Sellén i Strindbergs 

”Röda rummet” beger sig en kväll för att hälsa 

på Borg och kasta en sista blick på den döde 

Olle Montanus: 

De stodo nu utanför grinden till Institutet; den 

stora byggnaden tittade på dem genom sina 

många stora mörka fönster som om den frågade 

vem de sökte på denna sena timme; de vadade 

genom gången förbi rundeln och gingo in i lilla 

byggningen till höger. Längst bort i salen satt 

Borg ensam vid sin lampa och arbetade med ett 

parti av en nerskuren kronoarbetskarl, vilken 

han vanställt på det grymmaste. 

Falk och Sellén är illa berörda, och försöker slå 

bort den obehagliga stämningen med ett skämt: 

Jag trodde inte vi hade några bekanta här . . .  

Selléns anmärkning blir signalen för Borg att 

avslöja för besökarna att de faktiskt har bekanta 

i bårhuset. Där ligger vännen Olle Montanus. 

 -Drunknad? Frågar Sellén, som 

först hämtade sig. 

 Drunknad!” 

 Mystiken kring bårhuset var stundom mycket 

stark. När någon gång en mördare skulle 

konfronteras med sitt offer vällde det fram en 

väldig ström av nyfikna. Var det skymning 

passade institut-personalens ungar på att klä ut 

sig till ”vita frun”. Med en döskalle och vita 

lakan dök de upp bakom buskarna och hasplade 

ur sig några sataniska hånskratt. Ivar Lo-

Johansson berättar också i sin biografiska roman 

”Stockholmaren” hur han en kväll år 1920 
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lyckas komma in i bårhuset för att se den döde 

skalden Dan Andersson. 

”Han liknade inte porträtten. Ändå såg jag 

genast att det var han. Han verkade mindre än 

jag trott honom vara. Han såg också vanligare 

ut än jag hade tänkt mig, men det kunde inte 

ändras på. Hans strupe var öppnad. Det var den 

som hade sjungit ”Svarta Ballader”.  

Han hade omkommit av kolosförgiftning. Enligt 

en annan källa skulle orsaken vara ett dåligt 

urvädrat rum efter en cyanväterökning mot 

ohyra på Hotell Hellman –ett Klarahotell. 

Hotellet låg i samma hus som Casino-revyn 

senare skulle komma att flytta in i.  

Institutet byggs ut 1885 (ark. J.E.Söderlund) 

utefter Eiraplan och uppvisar ungrenässansens 

kraftfulla former. Hit förläggs bl.a. de 

anatomiska, histologiska och farmakologiska 

institutionerna. På vindsvåningen finns 

djurstallar och på taket motionsgård för djuren!  

 

1940 blir Institutets lokaler ändå för trånga 

(trots att man först ansåg att man tagit till ett väl 

så stort område!) och institutet flyttar till Solna. 

Inne på gården stod en byst av den tidigare 

nämnde Anders Retzius nu förmodligen 

inflyttad under tak. I dag har lokalerna 

övertagits av Stockholms Tomträttskassa, 

Skönhetsrådet m fl. Hur detta skönhetsråd 

kunnat godkänna den barackliknande byggnad 

uppförd på 50-talet som ligger omedelbart 

väster om den f.d. patologisk-anatomiska 

institutionen som ett provisorium för ett 

arbetsutskott, är en gåta. 

 
 

Förargelsens hus  

I hörnan av Parmmätargatan låg sedan 1816 

Kurhuset. Huset var öppet för kvinnliga 

prostituerade. Där låg även ”besiktningen” 

(Giggen) som upphörde först 1919 (bild D039). 

Enligt lag var de prostituerade skyldiga att 

infinna sig var fjortonde dag –”gå på byrån”-för 

kontroll. Samtida har berättat: ”Varje 

söndagsförmiddag var det kö utanför 

polisvaktskontoret där uppe i 

Parmmätargatsbacken av besökare, som skulle 

hämta kort för att få tillträde till kurhuset. På 

torsdagarna stod en lång rad hyrkuskvagnar på 

Hantverkargatan –”ända ner till 

Kaplansbacken”- i väntan på de ”lätta” 

damernas återfärd”. De nedsmittade fick stanna 

kvar på sjukhuset, som med sina gallerförsedda 

fönster också fungerade som ett fängelse. 

Namnet ändrades till Eira sjukhus efter 1906 

(bild D040).  (Eir = läkekonstens gudinna) 

Huset revs 1955.  

Tidigare hade  det gamla kronobränneriet legat 

på tomten,  för övrigt drivet med en av 

Edelkrantz ångmaskiner.  Bellman lär ha varit 

där och ”tullat”. Det var nämligen så, att 

Bellmans svåger –kamrer Martin Lindström- 

var inspektör för bränneriet, som grundlagts av 

Gustav III. Inom parentes, kungen hade  i ett 

försök att stävja den omfattande 

brännvinstillverkningen infört statsmonopol på 

brännvinstillverkningen år 1776. Systemet 

övergavs dock 1787. Ett mindre hus från dessa 

dagar stod ännu kvar på Eiras tomt så sent som 

på 1950-talet (bild D041) . Vid grävningar i 

området tror man sig också ha funnit att 

munkarnas begravningsplats från klostertiden 

låg just här. Idag ligger Eiraskolan och 

Skolförvaltningens övergivna gamla palats på 

tomten. 

           

Förgäves försöker man hyra ut palatset. Men det 

är hälsovådligt – byggt av blåbetong! 

Ekobrottsmyndigheten funderar på att flytta in. 

Men då får man sanera för 60 miljoner kronor. 

Framför ingången tronar en yppig kvinnogestalt 

i brons ”Ingeborg”, även kallad ”Anna-Maja”  

efter en legendarisk skolkonsulent inom 

Stockholms skolväsende.          

Energi för ”hö-brännare” 

Gröna lastagen (nu Kungsholms torgs södra 

ände) var tidigare lastplats för hö – den tidens 

bensin! 

  Det var här nere mälarpråmarna med sin last 

av hö ankrade. En bit öster ut, vid nuvarande 

Kungsholms hamnplan –tidigare 

Kungsholmshamnen eller Mellanlastagen 

(1733) – låg Parmmätarhuset (bild D042). Det 

blev1756 uppfört i sten efter att ett äldre i trä 

brunnit. Det låg ännu kvar så sent som 1910, då 

det slutligen revs.   
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(”Parm” är ett hömått, kronoparmen (1688) 

motsvarar 1 kubikfamn , ca 6 kubikmeter, i 

Stockholm dock 17,7 kubikmeter). Här 

ursprungliga platsen.  

     

Parmmätarna mätte ”parmade” höet och såg till 

att höet trampades rätt, så att parmen  inte blev 

alltför luftig. De utgjorde ett eget och viktigt 

skrå. ”Parmmätaren i sitt solfärgade linne 

trampade i den fyrkantiga hövolmen ” 

(C.M.Bellman) Förfarandet övergavs så 

småningom. På 1870- talet övergick man till att 

väga höet. Inmurade i väggarna i Rådhusets 

tunnelbanestation finns de enda på jorden i dag 

existerande lämningarna av dessa gamla hömått. 

           

Ovanför platsen för det gamla Parmmätarhuset 

ligger idag Kungsholms nuvarande 

församlingshus (ark. Erik Lallerstedt 1929). 

Med fasad av grå gotlandssandsten, ett 

jugendmässigt koppartak och inte minst ett 

klängande burspråk i hörnet (mot Garvargatan) 

ger det starka associationer till ett senmedeltida 

kontinentalt borgarhus. 

           

Sjukhus- och trädgårdsholmen 
 På det ”grå ämbetshusets” Hantverkargatan 29 

tomt (Byggår 1926, ark. Lindegren) som 

tidigare rymt både Kungl. Byggnadsstyrelsen, 

Skolöverstyrelsen och Skolmuséet , nuvarande 

Länsstyrelsens,  låg,  med gaveln åt gatan, 

inrymt i ett ålderdomligt tvåvåningshus, 

Allmänna barnbördshuset med tillhörande 

”amme-anskaffningskontor” (bild D043), 

ditflyttat från Fredsgatan 1858. 

 Det hade plats för 30 kvinnor åt gången och 

utnyttjades främst av ogifta mödrar. Här föddes 

500 barn om året. En stor trädgård delades med 

folkskolan som låg på tomten intill. (Mer om 

folkskolan finns under rubriken: Kungsholmens 

skolor).  

Snett emot på gatan  i kvarteret Vindruvan och i 

korsningen av Scheelegatan byggdes 1854 ännu 

ett sjukhus,  Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 

för sjuka barn (Karl XV:s gemål fick bidra med 

namnet)   sträckande sig bort mot Bergsgatan 

(bild D044). Inspiratör till sjukhuset var 

fattigläkaren i Ladugårdslandets församling 

P.Elmstedt (d. 1848) som testamenterade 

grundplåten 12.000 kronor. Stadens kvinnor  

fortsatte att insamla medel. 

                                                                                      

Från Gröna lastagen gick Trädgårdsgatan 

(tidigare Trädgårz Gathu 1694, senare, efter 

namnrevisionen 1885, Scheelegatan ) över 

Bergsgatan  och vidare tvärs över ön till 

Reparebangatan (nuv. Fleminggatan). Namnet 

Trädgårdsgatan anspelar på de yppiga 

trädgårdar som bredde ut sig i området mellan 

Kvarn- och Kronoberget (bild D045). Man kan 

undra varför gatan inte fick behålla sitt namn 

vid namnreformen, även om den från svenska 

Pommern inflyttade kemisten Carl Wilhelm 

Scheele (1742-1786) säkert är värd att få en gata 

uppkallad efter sig. Beträffande Bergsgatan är 

gatunamnet belagt sedan 1697 (tidigare 

Trädgårdsgatan, Kyrkogatan, Norra 

Kyrkogatan). P.g.a. att gatan tar sig från ett 

mycket bergigt parti –Kvarnberget- till ett annat 

–Kronoberget- har gatan stundom kallats 

Besvärsgatan (bild  D046).  

           

Pipers malmgård 

  Berömd är Pipers malmgård och trädgård 

(1690-talet). Detta med malmgårdar kräver en 

liten utredning: Först ordet ”malm”. 

Ursprungligen betyder det större, öppet, 

trädfattigt ”malt” (av söndermald sten) område. 

Samma stam finns t ex i Malmö, Malmköping. 

På malmarna fanns gott om utrymme. Man hade 

sedan länge inte velat ha någon stabilare 

bebyggelse här ute, där fiender kunde bita sig 

fast vid belägringar. När staden snabbt växte till 

under stormaktstiden och man inte längre 

behövde oroa sig för fientliga anfall, lät 

adelsmän och förmögna borgare uppföra 

sommarställen med herrgårdsliknande hus, 

trädgårdsanläggningar och åkerlappar här. Sinne 

för trädgårdsanläggning hade de tagit med sig 

från Europa. De smala gränderna och den dåliga 
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renhållningen var säkert också en bidragande 

orsak till att de flydde staden under varma 

sommarmånader ”då stanken från stenstadens 

trånga gränder blev deras blåblodiga luktorgan 

övermäktig”. Pompöst och yverboret etablerade 

sig många av de förmögnaste i nya palats, som 

väckte allas häpnad. De ståtliga gemaken 

möblerades ej sällan med rövat gods. Under den 

varmare årstiden kunde dessa gårdar te sig 

inbjudande, men vintertid var de närmast 

obeboliga, då de höga rummen inte kunde 

uppvärmas tillfredsställande. Det var först under 

1700-talets mitt som detta skulle visa sig 

möjligt genom en revolutionerande svensk (!) 

uppfinning – kakelugnen. 

Kanslirådet Carl Piper  (1647-1716) påbörjade 

efter köp 1694 bygget av  malmgården. Han var 

chef för Karl XII:s kansli- och lämnade 

tillsammans med kungen landet år 1700. Under 

fälttågen tjänade han som kungens civile 

rådgivare och var ofta tveksam till 

krigarkungens djärva krigföring. Han red ”åt fel 

håll” och  blev tillfångatagen vid Poltava 1709. 

Vid fångparaden i Moskva senare samma år 

berättas: ”Först gick soldaterna och 

underofficerarna som marscherade 

regementsvis med sex man i led. Sedan kom 

officerarna ordnade efter grader från fänrikar 

till överstar, bärande fanor och standar. Efter 

dessa följde generalerna, och allra sist kom det 

kungliga rådet Carl Piper. Han var gammal och 

tung och måste stundom vila. En betjänt bar 

hans stol”. Han kom dock senare att uträtta ett 

betydande arbete för att hålla kontakten med de 

många fångar som var utspridda på olika 

förvisningsorter.  Han dog i rysk fångenskap 

1716.  

Hans fru, borgmästardottern och grevinnan 

Christina Piper-Törnflycht,  som hade 

egendomen som sommarbostad med f.ö. bodde i  

Piperska palatset vid Munkbron, fullbordade 

tillsammans med sonen greve Carl Fredrik Piper 

bygget –några hopbyggda paviljonger återstår 

ännu - och lät uppföra en  barockträdgård i strikt 

symmetrisk stil.  

 

Arkitekt var Nicodemus Tessin d.y. (1654 -

1728), Kungl. Slottets byggherre. Den sten som 

sprängdes bort vid anläggandet kunde han 

påpassligt nog använda vid det samtidigt 

pågående kungliga slottsbygget (färdigt först 

1754). En del sten togs emellertid till vara på 

platsen, och man byggde en hög stenmur kring 

trädgården –Piperska muren (bild D047). Delar 

av anläggningen finns kvar i form av en 

absidformad mur med nischer och en 

dubbeltrappa som leder upp till Pipersgatan 

(bild D048).  

           

 
Framför gården västerut låg  grevinnan Pipers 

omfattande köksträdgårdsanläggningar  på den 

tomt där senare Rådhuset och Polishuset skulle 

komma att uppföras (bild D049) . Det berättas 

att grevinnan hade ända upp till sju 

trädgårdsmästare i arbete att sköta den stora 

trädgården, som även omfattade en stor 

karpdamm. Kungsholmsskildraren Olof 

Gjöding, som var samtida, skriver att Pipers 

malmgård var ”med sitt orangeri, sina 

plantager, alléer, grottor och byster, en av de 

vackraste enskilda trädgårdar i Stockholm, 

omgiven av en hög stenmur”. Det antages också 

vara på denna trädgårdsanläggning psalmisten 

och ärkebiskopen Haquin Spegel (1645-1714) 

syftar då han i ”Thet öpna Paradis” utbrister: 

       ”Ther Munckars Läger war i forna 

         Påfwe dagar, 

        Ther är nu Konungs-holm, then Man så 

         härligt lagar 

        På mycket kånstigt sätt, at ther nu föga 

         sten, 

Men skiöna örter syns på marcken         

jämn   

 och ren. 

 

         Hwar fordom Tall och Graan på skarpa 

         Bergen vuxe, 

         Ther er Orangeri, ja, hwar man täckes 

         koxa, 

        Så finnas rara trää och mycken främmad 

         frucht, 

        Som giör ett stort behag medh smak, och 

        färg och lucht.” 

År 1698 medan greve Carl Piper ännu 

tjänstgjorde i kretsen runt Karl XII hände det sig 

att en pastor Jonas Gallerius skrev till dåvarande 

överståthållaren att man ville uppbära tionde för 

alla i anslutning till malmgårdarna liggande 

trädgårdar. Överståthållaren skickade skrivelsen 

vidare till kungen. Denne skrev ett vasst svar 

som också signerades av greve Piper. Tionde på 
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jordbruk och utsäde anses rimligt, sa kungen. 

Men att man inbillar sig en avgift även för 

trädgårdar ”hava smak av en stor snikenhet”. 

Greve C.F.Piper skänkte egendomen till sin 

måg, greve Eric Brahe, sorgligt nog halshuggen 

på Birger Jarls torg år 1756 i samband med ett 

misslyckat revolutionsförsök för att skapa större 

makt åt kungaparet Adolf Fredrik (1710-1771) –

han med svarvstolen och namnstämpeln- och 

hans drottning Lovisa Ulrika –syster till Fredrik 

den store. Kanske var detta skälet till att 

anläggningen senare kom att bli ”ett minne 

blott”.  Året efter köptes nämligen gården  av en 

fransk värdshusvärd, Jean Theodor La Font –en 

”kaffekokare och snusfabrikör” enligt samtida 

elaka tungor. Han rev delar av muren, sålde 

teglet, högg ner buskar och träd samt styckade 

upp det mesta av trädgården. –”Orangeri, i 

helvete”, sa han. Han skulle odla något mer 

lukrativt; tobak eller kanske potatis eller socker. 

1765 inköptes det som var kvar av den f.d. 

malmgården av Amaranterorden, där bl. a. 

Bellman, Anna Maria Lenngren och Carl Gustaf 

Leopold var medlemmar. Sådana ordnar hade 

efter engelsk förebild börjat uppträda i staden i 

mitten av 1700-talet. Anledningen kan vara, att 

man ville ha en motvikt –eller surrogat- för den 

mysticism som rådde inom de kungliga 

ordnarna. Jämte sällskapsnöjen hade 

Amaranterorden också andra syften. Här fick 

t.ex. ingen intagas som icke bekände sig till den 

evangelisk-lutherska läran. Den skulle 

sysselsätta sig med sådana göromål och 

oskyldiga nöjen som ej kunde misshaga det 

”allseende ögat”. Platsen blev mer och mer 

tillhåll för sådana slutna ordenssällskap. Ett 

sådant var  Arla Coldinu-orden (A.C.). De hyrde 

först, men köpte sen tomten år 1807. Idag står 

endast en halvcirkelformad murrest kvar av den 

Piperska trädgården sedan muren definitivt 

rivits 1839.  Ett Malteser-kors är rest innanför 

muren. Mellan åren 1830 – 1970 drevs här en 

restaurang. Det var hit de tre ”överlevande” 

Falk, Sellén och Borg i Strindbergs Röda 

rummet  begav sig efter den chockerande 

upplevelsen av att ha mött Olle Montanus på lit 

de parade i Institutets bårhus. Många brudpar 

har intagit bröllopsmiddag här efter vigseln på 

Rådhuset. Nu tjänar gården mest som festvåning 

under namnet Piperska muren. A.C. och 

kommunen återställde nyligen en del av parken 

inför Kulturhuvudstadsåret 1998.                                                                                                                    

 

Malmgårdar blir trädgårdsmästarboställen                                                                                                                       

 Grevinnans stora köksträdgård blev omsider 

Täckmans och Berglunds trädgårdar. Om 

Täckmans trädgård –en realitet vid seklets 

början- kan nämnas att den begränsades av 

Kungsholmsgatan, Schéelegatan, Bergsgatan 

och Pilgatan (bild D049). Företrädesvis odlades 

tobak för snustillverkning. Vid plöjningen av 

åkerlapparna användes oxar  

Med tiden efterträdde trädgårdsmästarna 

garvarna (se nedan) som den största hitflyttade 

yrkesgruppen. Trädgårdsmästarna som tjänat 

vid malmgårdarna stannade ofta kvar efter 

malmgårdstiden och anlade egna trädgårdar. 

Men nu var det inte fråga om karpdammar och 

sköna växter. Nu var det kål och tobak som 

gällde. I Mårten Triewalds trädgård (senare 

Thomas Permans malmgård) fanns än så länge 

däremot mullbärsträd och andra exotiska växter. 

På gamla Myntets tomt växer ännu Europas 

troligen nordligaste valnötsträd men ett lär 

också stå i Centralbadets park på 

Drottninggatan.  

             
Permans malmgård byggdes om i flera 

omgångar men fick stå kvar till omkring 

sekelskiftet. Delar av interiören finns bevarad i 

Nordiska Museet. Kring gården skulle med 

tiden bli både garveri (Christopher Eichhorn 

1752), saffiansfabrik (får- eller getskinn till 

bokpärmar, gyllenlädertapeter, Bertil Kröger 

1674), tobaksfabrik (Helins 1820-talet) och 

bryggeri (S:t Eriks (bild D050).                                                                                                        

 

Olof Gjöding och Kongsholms Minne 

Ovan har som hastigast omnämnt schole-

mästaren Olof Justinus Gjöding (1717-1767). 

Hans skildring av Kungsholmslandet som det 

gestaltade sig i mitten av 1700-talet har han 

samlat i Kongsholms-minne (1754). Det är få 

förunnat att ta del av denna bok, eftersom den 

inte är tillgänglig på vanliga bibliotek. Har man 

turen kan man få bläddra i Stockholms 

Stadsmuséums exemplar. Här är några 

reflektioner och citat:  

Boken är ej så stor och pampig som man kan 

tro. Måtten är ca 18 x 14 cm, sidantalet 160, 

stilen är fraktur. I slutet av boken finns en karta 

över holmen från 1752. I början finns några 

personliga tankar om varför han skrivit boken. 

Han skriver bl.a. ”Tiden jag användt at 

sammanskrifwa detta Kongsholms Minne har 

inte warit under Läs-timmarna i Scholan; utan 

sinnen behöft liksom förfriskning, och någon 
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omväxling, sedan de hela dagen blifwit 

prässade och trötte af läsning och Barna-sorl”. 

Boken är indelad i tre delar; 1:a,  2:a, och  

3:e Boken. Här en kort beskrivning över 

huvudinnehållet: 

1:a Boken 

Kap.1 Om Kongsholms utseende i den äldre 

tiden tillbaka. 

Kap.2 Holmens olika namn och hur de 

kommit till. 

Kap.3 Tegelbrukens anläggning. Den äldre           

glasbrukstiden. Dr. Kristinas förläningar. 

Jungens glasbruk. Slorffs vantmakeri. 

2:aboken                                                           

Kap.1    Solna-tiden fram till egen 

 församling. Kyrkan anläggs och invigs. 

Kap.2 Kyrkans utseende och inredning. 

 Kyrkohedar och kaplaner. 

Kap.3 D:o 

Kap.4 Om Kongsholms skolor. Om 

 skolan skriver Gjöding:” Lärarens 

  lefnad är Lärjungens rätte-snöre” 

3:e Boken 

Kap.1 Om Lazarettet 

Kap.2 Om det nya glasbruket. 

 Bedrägeriet 

 Kap.3 OmKongl. Jakt-warfwet.     

Salpetersjuderiet. Olika fabriker på holmen. 

Kap.4 Om hantverkarna. Privilegierna. 

       Brobyggena. 

 

Bryggeriepoken  

 Bryggeriet vid Stora Lastagen startades under 

namnet Brusells Bryggeri, uppkallat efter 

tvillingbröderna Brusell. Det var en djärv 

ekonomisk satsning tyvärr utan kunnig 

företagsledning. Bryggeriet var redan efter ett år 

på vippen att gå i konkurs. Då steg J.W. Smitt, 

”Kungsholmskungen” kallad, (se mer om denne 

nedan) in som styrelseordförande och övertog 

ansvaret. Namnet ändrades till S:t Eriks 

bryggeri (senare Stockholms bryggerier, 1859-

1929) (bild D051). Till en början drevs 

bryggeriet med ånga. Bolinder hade levererat en 

8 hästkrafters stenkolseldad ångmaskin för 

ändamålet. Vatten till ölkaren  togs från 

Riddarfjärden (no problems!) via en 400 alnar 

lång rörledning, även den konstruerad av 

Bolinder. Ölet fylldes på tunnor som 

tillverkades av bryggeriets egna tunnbindare. På 

1860-talet hade man mellan 30-40 anställda, i 

slutet av seklet ca 250 inklusive de 

säsonganställda dalkullor som –iklädda sina 

folkdräkter- arbetade med flasksköljning under 

sommarhalvåret. Till sköljningen kom de 

nyttjade flaskorna som hämtades av ölutkörarna 

staden runt (bild D052). Kvinnorna bar de stora 

flaskkorgarna från lastbryggan. Varje korg  

innehöll hundra tomflaskor och vägde uppåt 

sextio kilo. Buteljerna placerades i träkar och 

sköljdes för hand, skakades med järnhagel och 

borstades med varmt vatten. Med hjälp av smala 

tänger befriades de från nertryckta korkar.  

År1890 byggdes den stora mälteri-/lagerkällaren 

utefter torget (ark. A.Jacobi, riven på 1970-

talet) och tio år senare den stora tegelbyggnaden 

för magasin och kontor lite längre ner mot 

stranden ,  fasadarkitekt troligen 

C.A.Danielsson-Bååk).  

       

I backen uppe på Bergsgatan (mitt emot 

Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, efter 

förflyttningen 1899-1901) fanns en stor 

trälänga. Här hade bryggeriet sina stallar. ”Det 

var fullviktiga karlar som rörde sig där bakom 

hästbakarna och i törstens ögonblick vred om 

kranarna till ordentligt tilltagna ölfat, 

drickande det skummande ölet ur mäktiga 

plåtskopor” (Ur: Kungsholmen vid sekelskiftet). 

Spill från de olika ölsorterna såldes som 

”Spillöl” till lågt pris. 

En som hade lika stor del av framgången som 

J.W.Smitt var den legendariska bryggmästaren 

Carl August Pettersson (1873-1905), känd på 

stan som ”Calle P” (är det han som besjungs i 

visan?). Efter nedläggningen 1929 stod den 

väldiga byggnaden länge tom och övergiven 

men är numera Pressens hus med bl.a. 

Tidningarnas Telegrambyrå (TT).  Namnet S:t 

Erik överfördes senare till ett bryggeri på 

Åsögatan.  

En sorglustig händelse inträffade den 23 januari 

1890. Då försvann nämligen ölutkörarbiträdet 

Per Gustaf Carlsson från sin arbetsplats på 

bryggeriet. Man trodde sig veta att Carlsson gått 

ut på isen och kanske drunknat på fjärden. 

Saken polisanmäldes och skapade inte något 

större rabalder. Man antog att Carlsson skulle 

flyta upp med vårisarna. Men tre veckor senare 

publicerade Börstidningen en artikel under 

rubriken ”ett gif akt för våra bryggerier” där 

man insinuerade att Carlsson drunknat i ett 

ölkar(!), och att detta förtigits av 

bryggeriledningen. Det blev ett herrans liv i 
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staden och Börstidningen ökade sin 

lösnummerupplaga med 150 %. 

Bryggeriledningen med bl.a. generalkonsul 

Smitt gick i spinn. Försäljningen av S:t Eriks öl 

gick ner, tidningen anmäldes för 

tryckfrihetsbrott och förtal. Företaget utlyste en 

belöning på 50.000 kronor till den som kunde 

vederlägga ryktet. Idag skulle vi väl kalla hela 

historien för en ”klintbergare”. Hur avlöpte då 

det hela? Jo, Per Gustaf Carlssons lik flöt upp 

då Mälarens is brast på vårkanten.                                                                                      

 

Före sin tid   

Granne med bryggeriet låg J.P. Ekmans 

mekaniska verkstad för trädarbete –så 

småningom berömd för sina monteringsfärdiga 

hus. Anläggningen var i hög grad eldfarlig, och 

efter en brand fick den inte återuppföras.  Man 

flyttade  då över till en tomt i kvarteret 

Tegelslagaren, där nu Tekniska Nämndhuset 

ligger.  

        

Här bredde stora trästaplar ut sig på 1870-talet. 

Fabriken arbetade med våra dagars mått mätt 

helt modernt. Somliga arbetade med att tillverka 

bjälklag, andra spikade ihop takstolar. Fönster 

och dörrar prefabricerades i en annan del av 

fabriken o.s.v. (bild D053) När ett hus skulle 

färdigmonteras lastades delarna och med häst 

och vagn reste ett lag gubbar ut och spikade 

ihop huset på några veckor. Många hus 

exporterades till främmande länder. Ekman 

levererade och monterade också maskinhallen 

vid den stora konst- och industriutställningen på 

Djurgården 1897, den hall där både Bolinders 

och  Munktells ställde ut och vann stora 

framgångar. Med dyrare tomtpriser och ökad 

utländsk konkurrens flyttade företaget så 

småningom till Sundbyberg. Det slutade som 

brädgård. Andra brädgårdar tog istället vid på 

den gamla ekmanska tomten. Den sista –Ivar 

Holmers Brädgård- avflyttade  i början av 1960-

talet till Nacka när Tekniska Nämnhuset skulle 

uppföras. 

 

Men nu åter till Riddarfjärden. Mitt emot 

bryggeriet –på Kungsholms torgs östra sida- 

hade de skotska bröderna Graham (Graham 

Brothers) etablerat sig under senare 1800-talet 

(bild D054) efter en kortare sejour på Gotland 

(!).  

Fabrikens hissar skulle hädanefter dominera i 

det komplex av jugendfastigheter som bröderna 

lät uppföra från Norr Mälarstrand utefter 

Kungsholms torg upp mot Garvargatan. Husen 

är ritade  av arkitekten Sigge Cronstedt ( 1869 – 

1969 ! ) som även ritat Sophiahemmet och som 

var ingift i familjen Graham (bild D055). Även 

bröderna Graham flyttade emellertid från stan. 

1906 byggde man fabrik i Lilla Ursvik, Solna, 

och 1931 köptes företaget upp av ASEA numera 

ABB.  Alldeles intill på Garvargatan 9-11 låg 

ännu ett bryggeri –Carnegie Porter. Ett hus med 

detta namn på fasaden står fortfarande kvar. Det 

låg vägg i vägg med garvare A W Lundins hem 

i 7:an (numera rivet).  

Uppe på torget, där Pressbyråns kiosk nu ståtar i  

ensamt majestät, pågick en livlig torghandel  

kring förra sekelskiftet (bild D056).  

Under 1800-talet fanns brunn, brandspruta och 

åkarstation här. Här fanns också länge en 

vattenho av granit, där åkarkamparna fick ta 

paus. Där stod de och tuggade ur sina höpåsar 

med en rem runt frambenen. Namnet 

Kungsholmstorget (namnet belagt 1779) tyder 

på att torget varit holmens största saluplats. Men 

när torghandeln började här är ej säkert känt. Nu 

kan man bese Otto Strandmans staty ”Vesslan” 

här. Den kom dit 1912.                                                                                    

Ännu ett sjukhus  

På nuvarande Landstingets plats och väster 

därom (Fabriksgränd 2) låg tidigare den 

Kungliga fataburen (klädförråd och tvätt, av 

fornsvenskans fat = kläder, bur = bod) alltså 

slottets tvättinrättning med ställningar att hänga 

tvätten på ner mot Mälaren (bild D057-D058). 

Denna kom att ersätta två andra inrättningar 

som legat på Riddarholmen och Blasieholmen. 

Här hade Kronan från 1788 också 

orseljtillverkning,  (fransk purpur ett naturligt 

färgämne som finns i vissa lavar) i ett av husen i 

sydöstra tomthörnet.. Men man beredde tidigt 

plats för att bygga kaserner för livhusarerna 

(nuvarande K 1) . Förläggningen kom 

emellertid aldrig till användning –husarerna 

flyttades till Storgatan (nuvarande 

Riksantikvarieämbetet) 1811, och kasernerna 

blev  istället provisoriskt sjukhus. Dåvarande 

stadsarkitekten, Desprezlärjungen Carl 

Christoffer Gjörwell  (1766-1837) ritade ett nytt 

militärsjukhus i empirstil (stram nyklassicism). 

Garnisonssjukhuset invigdes 1834 efter 17 års 

byggande. Byggtiden var även efter den tidens 

förhållanden ovanligt lång. En bidragande orsak 

var att byggnationen som brukligt var låg nere 

under vintermånaderna. UPPFÖRDT UNDER 

CARL XIV JOHANS REGERINGSTID står 

det fortfarande över den pampiga fasaden med 

toskanska kolossalkolonner. Idén till 

fasadutformningen fick han från slottet i Haga 
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där han var Deprez behjälplig under dennes 

slottsbyggnadsprojekt. 

  

Det var på sin tid det största och modernaste 

sjukhuset i Norden. De trettiofyra rummen 

kunde rymma 430 sjuka, under krig och farsoter 

ännu fler.  Gjutjärnsstaketet, som idag omgärdar 

området (prytt av läkekonstens emblem; ormen 

som dryper sitt gift i en skål), är ritat av Ludwig 

Hawerman (1837). Gjutjärnsstaketet ersatte ett 

trädito –ännu kvar utefter Pilgatan!   

 

För att bereda plats för landstingets idag 149 

ledamöter, har en ny sal tagits fram under det 

forna sjukhuset (Gjörwell-salen, ark.N.Sterner,). 

Kungsholmens exteriört vackraste byggnad, 

menar många, och då innefattar de även 

Stadshuset!  

Efter tiden som militärsjukhus (enbart militärer 

fram till 1920) kom en tid som allmänsjukhus, 

men det lades ned 1969. På tomten mot vattnet 

–stranden låg högre upp förr- ligger fortfarande 

ett litet gult, slätputsat hus med svart plåttak 

som ursprungligen (1750-talet) byggdes för 

garveriverksamheten (kv. Asplunden 7. ( bild 

D058-D059)).  Vid entrén till gården sitter en 

minnestavla som berättar att ”Kungl. Livgardet 

till häst var här förlagt åren 1793-1811”. Att 

observera är att det är både arkitekten  Gjörwell 

som givit namn åt gatan längre västerut på 

holmen, och dennes far publicisten  och 

bibliotekarien C.Ch. Gjörwell (1731-1811) (ja, 

med samma förnamn). Denne senare, som var 

oäkta son till en adelsman och morfar till Jonas 

Love Almqvist (!)  tog sig namnet efter sin 

lärares goda råd: ”gör vell”. Han är bl.a. känd 

för att ha beskrivit ”den stuvade abborren på Blå 

Porten”.                                                                                 

 

Lagen och lagens långa arm 

Första polishuset i Stockholm var inrymt i 

Tessinska palatset (idag landshövdingens 

bostad). År 1795 flyttade man till det Sparreska 

palatset på Riddarholmen och 1818 låg man på 

Helgeandsholmen. År 1852 var adressen 

Myntgatan 4. I anslutning till Myntgatan låg 

Häktet (ark. Axel Nyström, 1852). Häktet 

gränsade till dåvarande rådhuset som fanns i 

Bondeska palatset (nu säte för Högsta 

Domstolen) Men man hade det trångt –särskilt i 

häktet. År 1903 fattade stadsfullmäktige beslut 

om att bygga ett nytt polishus på Kungsholmen. 

1903-1911 uppfördes Polishuset (Ark. Gustav 

Lindgren som även ritat Östermalmsfängelset 

och Arencos fabrikslokal på Alströmergatan). 

Det är Sveriges enda motsvarighet till de 

väldiga komplex i imperialstil som världen över 

rests som den lagliga auktoritetens 

manifestation. Lindgren  ”tog i” med torn och 

burspråk, stuckarbeten och förljugen klassicism, 

s.k. ”Berlin-barock”. Poliserna fick knappast 

plats p.g.a. de väl tilltagna hallarna och 

trapphusen!  

           

I och med bygget avskars Pilgatan. Dess norra 

del namnändrades till Wargentinsgatan efter 

astronomen och statistikern Per Wilhelm 

Wargentin (1717-1783) grundare av den 

svenska befolkningsstatistiken, världens äldsta. 

Wargentin residerade f.ö. i det observatorium 

som sedan 1753 låg på Brunkebergsåsens 

högsta punkt (ritat av slottsarkitekten Carl 

Hårleman (1700-1753). 

Liksom Rådhuset (se nedan) rymmer Polishuset 

en betydande konstsamling –till större delen 

disposition. Här  finns grafiska blad av såväl 

Picasso som Chagall, akvareller av Fredrik W. 

Scholander  (1816-1881, han som ritade 

Försörjningsinrättningen på Fleminggatan och 

Synagogan) jämte kopierade målningar av såväl 

Rubens som van Dyck.                                    

 

Om inte Polishuset exteriört är en höjdare, 

tarvar då porten till det senare uppförda huset 

Kungsholmsgatan 37 att nämnas. 

Portalomfattningen är av gjutjärn av Bror    

Marklund (1907-1977). Temat är: manligt – 

kvinnligt. Till vänster är allt taggigt och 

skarpslipat. Högra sidan mjuka former visar en 

havande kvinna som lyfter handen och omsluter 

sitt eget bröst som ett äpple. Handtagen på 

porten är formade som en kvinna och en 

gycklare. Marklund ville med detta senare 

hävda sin integritet. 

1912-1915 byggdes så Rådhuset (Ark. Carl 

Westman (1866-1936)). Rådhuset är byggt i 

nationalromantisk stil  och jugend. Vår främsta 
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jugend-arkitekt är annars Ferdinand Boberg 

med Rosenbad, Posten Vasagatan, NK-huset, 

Thielska galleriet, elverken på Tulegatan och 

S:t Göransgatan).  

           

Förebild: en Vasaborg –Vadstena slott. I 

motsats till det överarbetade Polishuset sågs 

nybygget ”såsom en nordisk sfinx ruvande över 

den outgrundliga rättvisans mysterium” medan 

Polishuset mest liknade ”en gäll och skadeglad 

fanfar över tidens ondska”.  

Det var till en början inte helt klart  v a r  det 

nya Rådhuset skulle byggas. I Samfundet S:t 

Eriks årsbok 1903 presenteras tre förslag: 1) 

mitt på Hötorget,  2) vid Karl Johans torg söder 

om ryttarstatyn över Karl XIV Johan samt 3) 

på Eldkvarn-tomten. 

Trots att det segrande förslaget var att förlägga 

Rådhuset på Eldkvarn-tomten blev det nu inte 

så utan istället kom närheten till det redan 

uppförda Polishuset att avgöra placeringen. 

Mellan Polishuset med sitt rannsakningsfäng- 

else och Rådhuset byggdes ändamålsenligt  en  

förbindelsegång ”suckarnas gång”. Tidigare 

(från 1732 till 1915) satt de i staden styrande – 

magistraten- i det till rådhus ombildade 

Bondeska palatset. Till nya Magistratsalen 

flyttades de s k ”Sevenbomska utsikterna” av J 

Sevenbom (1721-1784). Han hade tjänst som 

”slottsmålare” åt Kungl. Majt och hade målat ett 

flertal kungliga slott runt staden. 

Överståthållaren i Stockholm föreslog stadens 

magistrat att han skulle utses till 

”Utsigtsmålare”. Han skulle måla en tavla om 

året med någon utsikt över staden. På så sätt 

skulle ”med tiden vinnas en samling sköna 

målningar efter de vackraste stadens vyer”. Det 

blev femton inalles. Den sista var ej klar vid 

hans död. Den fullbordades av hans tidigare 

elev och vän Elias Martin. Salen användes ett 

tag av magistraten. Vid tiden för byggandet av 

Stadshuset var stadens styrande dock inhysta i 

Börsens lokaler på Stortorget. Numera håller 

kommunfullmäktige (tråkigt namnbyte) förstås 

till i Stadshuset.    

På porten in till Rådhuset finns några mystiska 

masker.Den som sticker in ett finger i masken 

och får ut det igen sägs vara utan skuld. Gör ett 

försök! 

                   
Intill har också skulptören Gustaf Sandberg 

huggit in symboler för de sju dödssynderna; 

högmod, girighet, otukt, avund, frosseri, vrede 

och liknöjdhet. Inför utsmyckningen av det 

s.k.vigselrummet utlystes en tävling. Såväl 

Einar Forseth (1892 – 1982) som Isac 

Grünewald (1889-1946) lämnade in bidrag. 

Grünewalds förslag segrade. Men båda hade 

tänkt sig nakna människor på väggarna! 

Reaktionen lät inte vänta på sig. En 

tidningsinsändare menade att Grünewalds 

”målningar vid alltför tidig tidpunkt på dagen 

hos vigselrummets besökare kunde antagas 

väcka sådana lustkänslor, som borde vara på 

sin höjd bröllopsnatten förbehållna”. Hans 

förslag refuserades och istället pryds väggarna 

idag av skuttande hjortar av konstnären Karl 

Filip Månsson (1864-1923) som f.ö även bl. a 

dekorerat taket i Högalidskyrkan. 1924 kostade 

vigselakten 8 kronor. På plan 5 har en kopia av 

”Kopparmatte” funnit en fristad. Originalet 

(tidigare Stortorget  till 1647 och Rackartorget 

intill 1833 då han blåste ner vid en storm där) 

finns nu på Stadsmuseet. 

           

 

Rådhus blir Stadshus 

Eldkvarns tomt inköptes av staden 1902. År 

1905 var kvarnbyggnaden riven utom en del 

som länge stod kvar och användes av Statistiska 

Centralbyrån. Först var det som ovan nämnts 

tänkt att det nya rådhuset skulle byggas här. I 

tävlingen som utlystes kom arkitekten Ragnar 
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Östberg (1866-1945) på första plats med sitt 

förslag ”Mälardrott”(bild D060), Westman på 

andra. Så kom idén (1908) att i stället bygga ett 

stadshus. Östberg satsade då på det senare 

uppslaget som dock fick vila några år. Under 

tiden hölls ändlösa diskussioner i 

stadsfullmäktige. Förslaget ansågs för dyrt att 

förverkliga som det var. För att pressa ned priset 

bytte Östberg då ut fasadmaterialet från granit 

till handslaget tegel. Många kritiserade också de 

medeltidsbetonade rummen, som skulle ge 

dåliga arbetslokaler för de kommunala 

tjänstemännen. På den punkten fick kritikerna 

rätt, Stadshuset har många förtjänster, inte minst 

exteriört, men inte har det varit någon särskilt 

ändamålsenlig arbetsmiljö. 

Efter 7 års arbete med ritningarna satte bygget 

igång 1911. Projektet var beräknat till 7,5 

miljoner kronor men slutade på 18 miljoner. 

Först la man dit de stora –men ack så falska- 

stenhällar som skulle bilda skärgårdsklippa ”på 

vilken Stadshuset skulle vila”. Både den och 

f.ö. hela byggnaden står annars på pålar 

nerdrivna i den av sopor utfyllda sjöbottnen! 

    

Östberg  -en man med stark vilja- fick ganska 

fria händer. Han drev energiskt projektet mot en 

stadens representationsbyggnad, inte – som väl 

var den ursprungliga avsikten- en konventionell 

anläggning för stadsstyrelse och rådhusrätt. 

Domstolen fick vika och stadsbyråkratins 

vardag fick underordna sig festen. Huset 

uppfördes i national-romantisk stil och lär väl 

inte överträffas inom överblickbar, historisk tid. 

För att få ihop de sista slantarna till koppartaket 

erbjöds stockholmarna att köpa en egen takplåt 

för 25 kronor. Den som gjorde det fick sitt namn 

och numret på den egna takplåten inskrivet i 

”Kopparboken”. För att hugfästa Drottning 

Kristinas betydelse för Kungsholmens 

utveckling placerade Östberg en allegorisk 

kvinnogestalt  på en pelare högt uppe i 

stadshushörnet mot  nuvarande Ragnar Östbergs 

plan . Ett porträtthuvud av arkitekten är placerat 

i allén utefter planen. 

  

Stadshuset invigdes på årsdagen exakt 400 år 

efter det Gustav Vasa tågat in i Stockholm,  

midsommarafton 1923 (midsommardagen enligt 

varannan källa!). Kungaparet anlände i slup till 

Stadshustrappan, Flottans musikkår spelade, 

Sigfrid Siwertz höll högtidstalet, Hjalmar 

Branting, som då var både stats- och 

utrikesminister, höll också tal och 

kungsholmsborna vimlade. Tyvärr lär det ha 

varit en ganska regndiger föreställning. 

Intressant är att varje sten i Blå Hallens röda 

tegelväggar är ”pikhuggen”, för att 

utsmyckningarna i form av reliefer skall träda 

fram. Se vy av Stadshuset från Riddarholmen 

under Förord, 

 

1800-talets stora uppfinning – kakelugnen 

Väster om ”Garnis” –som det kallades av 

militärerna (Författarens pappa, då 

musikvolontär på Svea Livgarde, låg där på 10-

talet. Var det för difteri?)  fanns ett mindre 

industriområde med bl.a. Åkerlinds kakelfabrik, 

startad 1840. Genom området –där John 

Ericssonsgatan nu ligger- drog förr  

Fabriksgränd. Det var på detta område som det 

tidigare omnämnda pipbruket legat. Fabrikören 

O.H. Åkerlind  var fosterson  till en av 

”Westinarna” (se nedan). Han fick därmed tomt 

på köpet. Att bygga kakelugnar (f.ö. en 

helsvensk uppfinning!) var lukrativt,  särskilt 

som de rent tekniskt utvecklades mycket under 

1800-talet. Åkerlind hade utvecklat en modell 

som även erbjöd kokmöjligheter. Han kallades 

allmänt ”Kakelin”.  ”Kakelinare” finns t.ex på 

Stockholms slott och i Arvfurstens palats. 

Åkerlind var en originell person. Han festade 

runt och bjöd gärna, så intensivt att han ofta 

blev en  återkommande gäst på ”Bysis”, 

bysättningshäktet vid Hornsgatan på 

Södermalm. Han var även en flitig gäst på 

Operakällaren samt upplät då och då sina 

fabrikslokaler till de anställda för 

teaterverksamhet. Han dog lycklig. Efter en glad 

middag halkade han omkull på gatan och 

spräckte skallen. Efter det att fabrikationen 

upphört, såldes tomten till Gustaf de Lavals 

ångturbinsbolag.  

I Kartagos backe (efter en krog Kartago i hörnet 

av Polhemsgatan (bild D061)) som sträcker sig 

från Tingshuset upp mot Polhemsgatan (och 

egentligen en bit till innan gatans högsta del 

sprängts ner på 1890-talet) – ligger 

Gambrinusgatan.  
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Gambrinus –enligt sagan kung i Flandern- är 

ölbryggarnas beskyddare. Här låg på 1800-talet 

ännu ett bryggeri, Gambrinius bryggeri, 

ursprungligen en sockerdricksfabrik som gått 

över till öltillverkning. Man lanserade 

Kungsholmsöl. Inne på gården och på 

brandmuren i 8:an har ett gäng brigadmålare 

från bildgruppen Katten slagit till. ”Parkfesten” 

har de kallat al fresco-målningen som fyller 

den annars kala brandmuren (bild D062). Här 

har graffitimålarna mycket att lära! En helt 

modern företeelse som är värd ett besök.  

Den branta backen –Kartagos backe (namnet är 

bevarat som kvartersnamn för Kungsholms 

brandstation) -  förde med sig att –på 

hästspårvagnarnas tid- det fanns ett par 

extrahästar vid backens fot, vars enda uppgift 

var att hjälpa vagnen att ta sig uppför backen. 

Det ville fart och precision till, för att dessa fyra 

”hästkrafter” skulle klara en mången gång 

fullsatt spårvagn uppför backen. Stallet för 

dessa hästar finns fortfarande kvar inne på 

gården i 46:an. Men ännu 1873 vände Södra 

Kungsholmslinjen vid backens fot. Man 

trafikerade då sträckan Pilgatan-Gustaf Adolfs 

torg (bild D063). Först år 1905 fick gatan 

eldriven spårväg. 

Vid backens krön (i höjd med nuvarande 

gymnasiets entré) parallellt med Polhemsgatan 

gick tidigare Jaktvarvsgränd (bild D064-D065) 

ner mot Mälaren. Här hade direktör Erik A. 

Bolinder (1863-1930) –son till C.G Bolinder – 

byggt sig en stenvilla med omgivande trädgård 

på en tomt som tidigare tillhört 

Diakonisällskapet. Från sitt palä åkte direktör 

Bolinder varje morgon i eget ekipage till 

firmans kontor på Kaplansbacken. Tids nog 

återgick området att bli både skola och barnhus 

drivet av Diakonissorna. I Alice Lyttkens roman 

Statt upp min älskade  låter hon en av 

huvudpersonerna arbeta på barnhemmet som i 

romanen ligger på Pilgatan.                                                                                      

 

Garvarna och Norrmälarstrand                                                                            

De första hantverkare som flyttade till 

Kungsholmen var garvarna. Garverinäringen 

behövde närhet till vatten, dessutom luktade 

den illa. Bort från stan alltså! Stranden mot 

Riddarfjärden blev vistet. Notera också att 

stranden mitt emot heter Skinnarviken! 

Många som slog sig ner här var av utländsk 

härkomst; tyskar, polacker, engelsmän. Namn 

förknippade med den tidigare garverirörelsen 

är: Anders Schultz, Mikael Carel, Anders 

Kunert och Daniel Schiel. När den 

sistnämnde skulle slå ner sina bopålar efter 

stranden, berättar han att han påträffade 

munkarnas gamla likkistor ”med de dödas 

ben däruti”. 

En garvare med det franskklingande namn 

Guillaume Bouch köpte 1756 en av gårdarna i 

kv. Vattuormen (nuv. Garvargatans sydsida). En 

annan –Christoffer Eichhorn- slog sig ner i den 

malmgård som rådmannen Thomas Perman (se 

ovan) låtit uppföra på 1670-talet nere vid 

strandkanten, en byggnad som senare skulle 

ingå i tidigare omnämnda S:t Eriks bryggeri 

(riven 1902). En tredje var Jakob Gravers. Det 

är hans bostad som ännu står kvar på 

landstingstomten. Om Graver kan berättas att 

han på 1750-talet inköpte torpet Ålgryte i 

Brännkyrka (nuvarande Sätra) som han 

förvandlade till en liten herrgårdsanläggning. 

Han gav det namnet Jakobsberg. Efter det att 

Graver överflyttat sin verksamhet till 

Östergötland inköptes gården 1763 av en 

grosshandlare Niklas Hasselgren. Hundra år 

senare hyrdes gården som sommarnöje av en 

familj Limnell. På bergkrönet mellan gården 

och Mälaren köpte de själva en liten tomt. På 

tomten byggde de en av de första villorna i 

”schweizerstil” som då var på modet, med ett 

magnifikt utsiktstorn. Utsikten var –och är- 

bländande med segelleden nedanför och stadens 

tinnar och torn vid horisonten. Stället fick 

namnet Lyran. Det blev under flera decennier 

samlingspunkt för litterära och musikaliska 

spetsar. Det var just sådana villor som 

J.P.Ekmans fabrik var specialist på. Månne det 

var Ekmans som levererade huset? Ekmans 

snickeri låg en gång på tomten intill f.d. Gravers 

garveri vid mälarstranden. Ett litet men dock 

samband!                                                                                        

 

Westinare och Lundinare  

De för oss mest kända garvarna är emellertid 

Jakob Westin  och Anders Wilhelm Lundin 

(båda har senare fått ge namn åt gator) som slog 

sig ner utefter nuvarande  Garvargatan.  

Att arbeta på ett garveri var inget för 

”kräsmagade”. I väldiga vattenbassänger 

hängde smutsiga och blodiga hudar för att 

mjukas upp, ”vekas”, och rengöras. Andra 

hudar låg i kar där överhuden skulle ruttna bort, 

”smultas”, och hår- och köttrester avlägsnas. I 

”pyrningen” luckrades hudarna upp med 

exkrementer och andra ingredienser för att 

sedan läggas i garvargroparna för minst ett 

halvår framåt. Till sist ”spaltades” lädret till 

lämplig tjocklek, smordes med fett och 

bearbetades. Bottenläder till skor hamrades och 

manglades för att bli fastare, ovanlädret tänjdes 

och sträcktes för att bli smidigt och mjukt. Två 

fina skinn var på modet; saffian (urspr. Från 

staden Safi i Marocko) och karduan (efter den 

spanska staden Cordoba), ett fint berett får- eller 

getskinn, oftast använt som ovanläder till 

skodon. (Jämför Karduansmakargatan som hyst 

ett flertal karduansmakare!)  
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Familjen Westin drev garveri i tre 

generationer. Anfader var Johan Johansson 

Westin, ”Garvarkungen” kallad. Han kom 1748 

från Västerås och antog namnet Westin när han 

flyttade till Stockholm. Han var ålderman för 

Stockholms garvare, en av de ledande männen 

inom mösspartiet m.m.. Sonen Jakob Westin (d. 

1829) som även bedrev rederirörelse, blev tidigt 

politiker, ”mössa” och motståndare till Gustav 

III:s  envåldsplaner. Det var han som residerade 

i det s.k. Westinska huset (byggt 1816-1818, 

ark. P. Estenberg) i hörnet av Hantverkargatan 

och Kaplansbacken, holmens första verkliga 

hyreshus (se tidigare bild). Bland hyresgästerna 

i huset dominerade annars professorerna från 

Karolinska och läkarna från Serafimern.  

Hans son  Jakob Westin d.y. (1810-1880) 

övertog i sin tur garveriet. Han var intresserad 

av holmens historia och skrev på 1830-talet: 

”Beskrivning över Kungsholmen”. Hans 

”hobby” var  också att samla papper som rensats 

ur stadens arkiv. Han skänkte tyvärr hela 

samlingen om 30.000 band till Uppsala 

universitetsbibliotek kort före sin död. Därmed 

försvann en stor samling ”stockholmiana” från 

staden. Det sägs att han var osams med chefen 

för Kungliga Biblioteket och därför inte unnade 

honom dessa godbitar. En annan anledning kan 

vara, att han fick en filosofie doktorstitel på 

köpet.  

Westinska huset som senare påbyggts i flera 

omgångar rymde en tid Rådhusrestauranten så 

benämnd eftersom man trodde att ett rådhus 

skulle byggas på den gamla Eldkvarnstomten. 

Restaurangen avflyttade 1939 till S:t Eriksgatan. 

År 1943 byggdes huset om fullständigt till 

personalbostäder åt Serafimerlasarettet. Idag ägs 

huset av Stiftelsen Höstsol. Det bebos av äldre 

skådespelare. På gården ligger en byggnad som 

varit stall. 

År 1857 avvecklade Westin sin rörelse.  

Anfadern till ”Lundinarna” Eric Lundin 

(född 1777) kom in betydligt senare. Han 

hade först startat garverirörelse på Söder. År 

1825 köpte han hus på Garvargatan 1 , mitt i 

det Westinska kvarteret!  Westinarna skulle 

nu få konkurrens!  Framgångsrikast var sonen 

Anders Wilhelm Lundin (1822 – 1895). Även 

han benämnes ”Garvarkungen” i mina källor. 

Han var ogift,  köpte såväl Garvargatan 5 

som 7:an och 9:an.  

     

År1867 lät han bygga ståndsmässigt bostad- 

och kontorshus i 7:an (nu rivet) Han var en  

levnadsglad person och hade ofta öppet hus 

för den tidens ”kändisar” och författare som 

August Blanch och Carl David af Wirsén 

men var även känd för sitt burdusa sätt: ”Här 

väljes icke. Ta sista huden i vattnet”. ”Huden 

märkte jag med SLUT på de bägge 

svanshalvorna”. En 250-årig garveriepok på 

Kungsholmen var till ända! (bild D066) 

Garveriet flyttade till Nacka och 

sammanslogs med Järla läderfabrik.                                                                                          

 

Tänkta och förverkligade esplanader    

I den nya stadsplan som Albert Lindhagen hade 

skissat år 1866 var även en esplanad inritad från 

Norr Mälarstrand. Den kom bara fram till 

Hantverkargatan och kan spåras i nuvarande 

Kungsholmstorg. I den s.k. Lindhagensplanen 

finns även en gata som skär snett genom holmen 

från Kungsbron, över  Täckmans och Berglunds 

trädgårdar (Täckmans i öster och Berglunds i 

väster) fram till hörnet av nuvarande S:t Eriks- 

och Hantverkargatan. Där är inritad en enorm 

rund plan (modell Karlaplan). Från den skulle 

vägen leda vidare västerut. Denna plan omsattes 

aldrig. Ännu tidigare -1860- finns en plan över 

en bebyggd strandgata utefter Riddarfjärden  

som drog tvärs över de gamla fabriksområdena 

med sina lastplatser och bryggor. Den planen 

kom att förverkligas men först långt in på 1920-

talet.. Förberedande utfyllnad av strandområdet 

(bild D067) pågick dock alltsedan 1880-talet (se 

även Victor Skoogs minnen ).  Det var först 

området öster om Kungsholms torg  som kom att 

byggas. Husen ritades av  den kände arkitekten 

Cyrillus Johansson (1884-1959)  som även 

konstruerat bl.a. Centrumhuset, Essingekyrkan  

och församlingshuset på Arbetargatan (om det 

senare se vidare nedan). Hyreshusen var 

medeltidspastischer med gavlarna mot sjön. 

Först på plats var det fina jugendhuset med sina 

gjutjärnsbalkonger Norr Mälarstrand 12 som .  

bl.a. inhyste Mälarbadet (bild D068)  

           

Badet sträckte sig genom hela kvarteret fram till 

Hantverkargatan 11 där den egentliga entrén 

låg. Bassängen var 23 x 11 m, de dåtida 
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internationella tävlingsmåtten. Till badet hörde 

också 4 mindre bassänger, 17 karbad, 2 bastur, 

6 väntrum, omklädningsrum jämte 2 

frisersalonger och en tvättinrättning. 1:a klass 

varmluftbad kostade 1 krona, enbart simbad 50 

öre. Här fanns också festvåning, en påkostad 

restaurang och särskild kafé-avdelning. Men 

byggnaden kom för tidigt. Kungsholmen var 

ännu en stadsdel skild från 

”boulevardsamhället”. De flesta av de fasta 

invånarna på ön hade inte råd eller lust att gå på 

restaurang eller att hoppa ner i den stora 

bassängen. Man gick hellre till ett av 

”treöresbaden”. La man till 2 öre fick man 

också en handduk att torka sig med. Efter bara 

ett tiotal år måste Mälarbadet upphöra. Men en 

del av inredningen finns ännu att beskåda, bl.a. 

kakelbeklädnader här och var. 

Ett hus lite längre bort –Norr Mälarstrand 30 - 

har en maskaron av sandsten inmurad över 

portalen.   

                     

Denna kom från en magasinbyggnad tillhörande 

Westinska garveriet och har ursprungligen prytt 

slottet Makalös (nedbrunnet och rivet 1825). 

 

År 1928 tog staden över pontonjärernas gamla 

kasernområde och på 1930-talet byggdes därför 

för fullt i kvarteren mellan Pontonjärgatan och 

stranden (bild D069-D070).  

            

Kungsklippans kommande arkitekt Sven 

Wallander (1890-1968)  var  skapare av en del 

av dessa inte fullt så funktionalistiska 

bostadshus. Sven Wallander var son till Alf 

Wallander (formgivare åt Rörstrand och Kosta). 

Han ritade också bl.a. Rödabergsområdet, det 

stora HSB-kvarteret Färjan på Alströmergatan 

(klart 1936 med inbyggd lekstuga) och Norra 

Kungstornet, samt brukar stundom kallas 

”sopnedkastets uppfinnare”. Av hans idéer som 

inte blev verklighet kan nämnas förslaget till ett 

stort medborgarhus på holmen. Här skulle 

finnas en stor samlingssal i form av en rotunda, 

badbassäng och gymnastiksal, restaurang m.m. 

Det var tänkt att placeras väster om Separator-

tomten ungefär där Trygg-Hansa byggde nytt 

kontor 1972-1977. Emellertid, husen längs 

stranden blev en omedelbar succé. Här bodde 

forskningsresanden Sven Hedin tillsammans 

med sina tre ogifta systrar på våning 6 och 7; 

adress Norr Mälarstrand 66. 

            

I porten finns en Asien-karta i relief. 

Sandfärgade bergskedjor höjer sig mellan blå 

sjöar och hav. På motsatta väggen ett kinesiskt 

tempel. Många ”kändisar” som Inga Tidblad 

och Håkan Westergren, Karl Gerhard och Edvin 

Adolphsson flyttade in. ”Sickan” bor ju 

fortfarande kvar (2000). Nu hade holmens 

befolkning vuxit till sitt max -85.000 personer 

för att idag (1998) ligga runt 40.000 själar. Ett 

av husen –nr 76- är ritat av självaste Ragnar 

Östberg. Det byggdes ursprungligen för SARA-

bolagets anställda. Enbart ettor,  men så högst 

upp en åttarummare i två plan för direktören!  

           

Olle Hedberg låter i romanen ”Iris och 

löjtnantshjärta”  den grälsjuka fru Asp bo på 

Norr Mälarstrand: 

”Fru Asp bodde fyra trappor upp i ett av de 

äldre husen vid Norr Mälarstrand. På dagarna 

var utsikten över Riddarfjärden fri och 

upplyftande och härlig, men så fort nattmörkret 
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fallit på måste de ljusgula sidendraperierna 

dras för. Det tomma gapet därnere var så 

förskräckligt”. 

Att det tomma gapet egentligen existerade inom 

samma fru Asp, var hon väl den sista att 

genomskåda. 

Även dagens kändisar håller till på holmens 

paradgata. Här bor Ulf Lundell och nyligen 

flyttade kärleksparet Erik Åsbrink och Ylva 

Johansson –tidigare medlemmar i den 

socialdemokratiska regeringen- in i sin nio-

rummare på 307 kvadratmeter.                                                                                                              

Första kollektivhuset                          
Efter en för den tiden rätt avancerad  idé – av 

arkitekten Sven Markelius (1889-1972)- byggdes 

1934 ett  kollektivhus i funktionalistisk stil med  

adress John Ericssonsgatan 6, nu byggnadsminne. 

            

Genom kollektivhusidén skulle hushållsarbetet 

och barnskötseln rationaliseras så, att mer tid 

kunde ägnas åt rekreation, föreningsliv, 

samvaro och förkovran. Där fanns två 

sopnedkast i varje lägenhet, ett för sopor och ett 

för smutstvätt. Från en mathiss i restaurangens 

bottenvåning kunde mat levereras direkt till 

lägenheterna. Dessa innehöll enbart pentry –

med Bolinders gasspis- så mat beställdes oftast 

via lokaltelefon. En barnstuga fanns också inom 

huset. Nedanför på gatan saknades ännu 

strandpromenaden, men alla hade sjöutsikt tack 

vare de snedstöllda balkongerna. Som mest var 

ca 20 personer anställda för att sköta husets 

service, där även städning av lägenheterna 

ingick. Markelius bodde själv med sin familj ett 

tag i huset. Han hade också sitt arkitektkontor 

förlagt hit. En rad vänstersinnade kulturpersoner 

och intellektuella passade också på att flytta in: 

Elise Ottesen-Jensen, ”Skå Gustav” Jonsson, 

Erland von Hofsten, Bertil ”På Tapeten” 

Almqvist m.fl.. I dag är kollektivhusidén i stort 

sett avvecklad. 

Funktionalismen (”funkis”) introducerades på 

Stockholmsutställningen 1930 och härstammar 

från schweiz-fransmannen Le Courbusier (1887 

-1965). Funkisen var mer än ett formspråk; 

innehållsmässigt en nyttoarkitektur med ett 

politiskt-socialt budskap. De puritanska 

formerna passade väl in i den svenska lagom-

miljön. Utseendemässigt kännetecknades husen 

av att de hade ljusa, släta fasader i nästan vit 

puts i kombination med stål och glas. Taken var 

platta och byggkropparna hopfogade som 

träklossar, typ bygglåda. Typiskt är ospröjsade, 

strama fönster och balkonger med båträcken. 

Den främste förespråkaren för funktionalismen i 

vårt land blev arkitekten Uno Åhrén. En annan 

omtalad funktionalistisk byggnad av 

kollektivhusets skapare Sven Markelius är 

Tekniska Högskolans kårhus på Drottning 

Kristinas väg. Han ritade även Lindarängens 

flyghangar som bildar upptakten till Stig 

Trenters deckare ’Lysande landning’.  

Strandpromenaden är också ett exempel och ett 

senare verk av bl.a. stadsträdgårdsmästaren 

Holger Blom. 

      

     

     

Brännvinskungen  

Om den s.k. ”Brännvinskungen”  kan berättas,  

att han var son till en bonde i Kiaby i Skåne. 

Sedan fadern gjort konkurs hamnade den 

åttaåriga pojken i Karlshamn hos en konsul Carl 

Smith, en bekant till familjen, som lovat ta hand 

om honom. Han skickades till skolan, men efter 

bara två år ansåg han sig ha lärt sig vad han 

behövde. Hans namn var Lars Olsson (1836-

1913). Lars sattes i handelslära. Som 14-åring 

kom han till Stockholm. Där ägnade han sig 

omsider åt skeppsmäkleri men kom av en slump 

in på brännvinshandel. På fritiden lärde han sig 

att tala och skriva på sju språk. Vid uppnådda 

21 år slog han sig på tillverkning av brännvin 

och tjänade på nio månader 45.000 kr! Han 

antog namnet Lars Olof Smith efter sin  

gynnare. Han köpte Reimersholme på 1870-

talet, och anlade en spritfabrik där. Själv bodde 

han på somrarna i villa Carlshäll på 

Långholmen. Gården hade ursprungligen byggts 

av arbetschefen vid fängelset, Carl Modeer, 

innan Smith inköpte den 1875. Inne i 

huvudbyggnaden erinrar de franska tapeterna än  

i dag om det magnifika bröllop han anordnade 

här för sin dotter och den turkiska 

ambassadören, prins Jean Karadja. Hur gick det 

för dem? 

 Han kom på en metod att rena brännvinet från 

den farliga, oljesmakande finkeln och 
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annonserade om ”tiodubbelt renat”. Än i dag 

säger man ju t.ex. ”en kvarter renat” om en viss 

brännvinssort. Hans mest kända produkt 

”Absolut renat” har under senare år fått 

världsrykte under namnet ”Absolut Vodka”. 

Hans medaljongporträtt återfinns fortfarande på 

varje sådan flaska, vilket torde göra honom till 

tidernas mest kända kungsholmsbo.  1877 sålde 

han sitt renade brännvin för 1kr 75öre kannan (1 

kanna = 2,6 liter) och konkurrerade ut 

Utskänkningsbolaget, icke utan strid, det s.k.  

”Brännvinskriget”. Så här gick det till:  

Smith som tillverkar eget brännvin på 

Reymersholme (namn efter hattmakaren Anders 

Reimer) lämnar lägsta budet vid starten av  

Stockholms utskänkningsbolag 1876. Men man 

säger nej. Smith får inte bli för stor. Då öppnar 

Smith en egen butik på Reymersholme som då 

inte tillhör Stockholm utan Brännkyrka. I 

tidningsannonser och på affischpelare basunerar 

han ut billigt brännvin. Priset ligger långt under 

Utskänkningsbolagets. Rusningen till 

Reimersholme blir enorm. Smith bjuder på gratis 

båtresa med ångsluparna Fix och Färdig till den 

lilla ön. På ett år säljer han 1,4 miljoner liter 

brännvin från sin minuthandel. ”Så glad i håg, 

på mälarvåg, till Reimersholm man far, med 

kuttingar ett par”, skaldar man. Till slut tvingas 

staden att köpa in Reimersholmsfabriken till ett 

pris som Smith säkert till stor del själv 

bestämmer. 

Men än slår han sig inte till ro. Han övertar 

driften av flera brännerier i Blekinge och Skåne. 

På nytt förklarar han Stockholms 

Utskänkningsbolag krig. Arbetarna står på hans 

sida eftersom han har räddat deras hälsa genom 

att ta bort den skadliga finkeln. Han lägger sig 

åter under stadens pris. Nu går färden i stället 

till Fjäderholmarna, som hör till Lidingö stad. 

Det är den tidens taxfreeresor. Öarna ligger 

utanför stadens jurisdiktion. Annonsen i 

dagstidningarna börjar: ”FRI RESA TILL 

FJÄDERHOLMEN. Absolut rent bränvin af 

utmärktaste slag. Tillverkadt hos Skånska 

Spritfabriks-Aktiebolaget, säljes vid afhemtning 

i parti om minst 15 kannor på ett enda kärl. - - - 

OBS! Från och med måndagen den 4 december 

afgår ångfartyget Väddö Kanal från 

Blasiiholmen midt för Grand Hotel hvarje 

heltimme från kl. 9 på morgonen till kl 8 på 

aftonen samt ångfartygen Blidö och Greta från 

Bomslupstrappan vid Skeppsbron hvarje hel- 

och halftimme - - -”.  

                

Detta hände år 1882. L.O. Smith blev omsider 

riksdagsman, ledamot av första kammaren och 

en hopplös grälmakare. Han bodde vid början 

av seklet på Parkgatan 8 invid kommande 

Kronobergsparken (Se bild här intill) . 

År 1877 –när Jean Bolinder byggt färdigt sitt 

magnifika palats på Blasieholmen (se: bröderna 

Bolinder nedan),  hyrde Smith genast en stor 

lägenhet där. I takt med hans framgångar växte 

också hans insikt om produktens sociala vådor 

trots att han i reklamen för sitt 10-faldigt 

renade brännvin en gång skrivit: ” - - - att 

mjukt och varligt föra drinkaren in i 

berusningens landskap och att lika mjukt och 

varligt föra honom ut därifrån, oskadd, 

klarögd och ångestfri”. Han blev initiativtagare 

till ”Arbetarnes ring” ett slags hjälp till 

självhjälp, kanske motsvarande Länkarna i våra 

dagar. På Kungsholmen öppnade han ett 

”ångkök” vid Bolinders verkstäder, närmare 

bestämt i huset Kungsholmsgatan 2 –mitt i 

Fyllbacken! (bild D071, och tidigare bild) Här 

kunde arbetarna få mat och dryck, dock inga 

starka. Frukost med mjölk kostade 20 öre, 

middag bestående av kötträtt och soppa 35 öre, 

kvällsmat 20 öre, tillhopa 75 öre om dagen.           

Färdigamatportioner distribuerades även till 

s.k. nykterhetsvärdshus i stan. Gamla 

Parmmätarhuset vid Kungsholms hamnplats 

(bild D042och tidigare bild) hade på 1880-talet 

ombildats till ett sådant. Vid invigningen  av 

ångköket var  t.o.m. ärkebiskopen inbjuden, 

och några dagar senare kom Oscar II oväntat på 

besök! Han bjöds på fläskkorv och potatis, lax 

med gröna ärtor och välling! Köket lades ändå 

ner efter några år. Möjligen berodde det på att 

här inte tillhandahölls något brännvin. 

 Tillsammans med den så kallade 

”Kungsholmskungen” J.W.Smitt (se mer om 

honom nedan) anlade han i slutet av 1800-talet 

ett sockerbruk vid Inedal (döpt efter J.W:s 

hustru Eufrosyne, i dagligt tal kallad Ina), men 

sockerhalten var låg och projektet las omsider 

ner (bild D072). Man påstod dessutom  att 

sockret smakade tobak, eftersom marken i 

decennier använts för tobaksodling. Dock 

lyckades de konkurrera ut ett annat –Hornsbergs 

sockerbruk- (baserat på råvaran sockerrör) som 

låg på riksrådet Gustaf Horns gamla egendom –

där det tidigare varit bomullsfabrik och som nu i 

stället byggdts om till spritfabrik.  

Detta med sockerbruk på holmen synes ha varit 

en angelägenhet som tidigt intresserat 

näringsidkare. Ett sådant planerades redan på 

1640 talet vid nuvarande Kaplansbacken.   

 

L.O. Smith och J.W. Smitt blev med tiden bittra 

fiender då L.O ansåg att han förlorat pengar på 

sockerprojektet, och att det var L.W:s fel. Han 

beskyllde L.W. för att vara en ”industrins 
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vampyr” och ”affärslivets kräfta”. Han åtalades 

därvid för ärekränkning och dömdes till tre 

månaders fängelse. Straffet efterskänktes sedan 

han donerat 100 000 kronor till Stockholms 

högskola!  

På den gamla sockerbrukstomten etablerade sig 

tids nog Wicanders korkfabrik (det gick ju åt 

mycket kork till alla ölflaskor i ”Smittens” 

bryggerier. Se vidare nedan) och 1880 drog 

W.Wiklunds gjuteriverkstäder in som tio år 

senare hade 200 anställda.  

Man tillverkade bl.a. bryggeriutrustningar i 

gjutjärn (till ”Smitten”?) men från 1880-talets 

mitt även moderna elutrustningar. Flera av 

Gustaf de Lavals separatoruppfinningar lär ha 

utexperimenterats inom dessa murar. De 

apparater som framställde vätgasen till 

S.A.Andrées nordpolsfärd tillverkades även här.  

Omtalade på stan blev också de 

fabricerade”rundmålningar” d.v.s. 

bekvämlighetsinrättningar som i generöst antal 

stod uppställda på gator och torg. På en av 

granntomterna låg Wiklunds velocipedfabrik, 

som så småningom skulle vetta mot den 

förlängda S:t Eriksgatan.  

           

Här låg också Hallbergs guldsmedsfabrik. En 

mamma till en av författarens  kamrater 

arbetade hemma med att polera upp 

silverbestick härifrån. Den i gult tegel uppförda 

fabriksbyggnaden står ännu kvar (2000).                                                                                 

 

 

Kungsholmskungen   

”Kungsholmskungen” J. W. Smitt  (1821-

1904) växte upp på ett litet arrende i Solna 

under enkla förhållanden.  Han blev tidigt 

faderlös, men en strävsam moder förmedlade 

driftighet och arbetsvilja. Han kom med på en 

världsomsegling 1840 för blivande befäl i 

handelsflottan men hoppade av  i Argentina. 

Där blev han ägare till en stor estancia, bedrev 

grosshandel och sände bl.a. hem hudar till 

garvar Westin och talg till Liljeholmens 

stearinfabrik. Han kom tillbaka till Sverige 

1853 som  en förmögen man, startade 

tillsammans med en av ”seglarkamraterna” 

André Oscar Wallenberg Enskilda Banken, 

köpte in och sålde tomter på Kungsholmen och 

blev allt rikare. Han köpte bl. a. in 

Inedalsområdet (det s.k. Cederwaldska 

fideikommisset samt tidigare Grubbska ägorna 

i kv. Tegelslagaren) vilket innebar att han 

förvärvade i stort alla tomter längs 

Reparebangatan (sen. Fleminggatan). Han blev 

som förut nämnts aktieägare i S:t Eriks 

bryggeri, som han arbetade upp till landets näst 

största efter Münchenbryggeriet. Vidare insåg 

han också snabbt värdet i Alfred Nobels 

uppfinning att tämja nitroglycerinet och var 

Nitronobels styrelseordförande till sin död. Han 

var också med om att introducera 

svampplockning bland allmänheten (!). Vid 

sekelskiftet ansågs han vara Sveriges rikaste 

man. Vid sin bortgång efterlämnade han 

13.710.705 kronor och 39 öre, mycket pengar 

på den tiden. Han ville själv bli titulerad 

generalkonsul –av Argentina (?).  Han bodde i 

Lenmans f.d. malmgård på Scheelegatan 13 B i 

hörnet av nuv. Scheelegatan och Fleminggatan.  

Huset kallades ”Smittens palats” och hans tomt 

sträckte sig ända ner mot Barnhusviken.  I 

kvarteret Åkerbäret (tidigare Åkermannen) finns 

en vacker skylt i jugenddekor inhuggen i det 

hyreshus som byggdes sedan ”palatset” rivits 

kort efter hans död. 

(Associationer till namnet Alfred Nobel ovan 

väcker tankar om vilket sprängande det måste 

ha varit runt sekelskiftet på Kungsholmen. 

Otaliga är de gator där man fått spränga sig 

fram för att få någorlunda vettiga 

lutningsvinklar; Hantverkargatan vid Kartagos 

backe, Fridhemsgatan vid Fridhemsplan, 

Drottnigholmsvägen och Parkgatan mot 

Kronoberget m. fl. (bild D073). Sprängsalvorna 

måste ha varit vardag för kungsholmsborna vid 

1900-talets början).  

En bit från Smittens f.d. palats , på samma gata i 

nr 24,  ligger ett hus med en praktfull färgrik 

fasad med drag av venetiansk renässans bevarat 

(byggår 1887, ark. W Dahlgren, bild D074)  

           

Huset var bostad åt ägarna till Rügheimer & 

Beckers stråhattfabrik. Fabriken låg bakom – 

mot Pipersgatan. Att stråhattar var ett 

modeplagg på 1890-talet kan man se på samtida 

fotografier. Förmodligen lika ”inne” då som att 

folk i våra dagar går barhuvade – även vintertid!  

Nu – i slutet av 1890-talet- hade holmens 

befolkning vuxit till 26.000 invånare. 
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Svältholmens storgata –Fleminggatan. 

Gatan som tidigare hetat såväl Glasbruks- 

(1645),Tegelbruks- (1690) som Reparebangatan 

(längs gatans södra sida anlades 1689 en 400 m 

lång repslagarebana av repslagare Johan 

Nyman, namnet belagt första gången 1733) 

döptes 1885 om efter den store stadsplaneraren 

Klas Fleming (1592 – 1644), Stockholms förste 

överståthållare, utnämnd 1634. Tidigare hade 

nuvarande Storgatan burit hans namn. Med 

stadsingenjören Anders Torstensson vid sin sida 

sökte han sudda ut det medeltida Stockholm 

med ett rätlinjigt gatunät i de nya stadsdelarna. 

Det var så Fleminggatan och även 

Hantverkargatan kom till på 1640-talet. 

Kullarna Kronoberget och Kvarnberget kunde 

de båda herrarna emellertid inte rå på.  

Ett senare led i utvecklingen var –som tidigare 

nämnts- den stadsplan som Albert Lindhagen 

skissade och föreslog 1866, och som till vissa 

delar genomfördes under 1880-90-talet. Bl.a. 

förvandlades Kronoberget till park och 

Hantverkargatan breddades, tillika 

Fleminggatan.   

År 1652 skedde den sista stora donationen på 

holmen. Då erhöll stadens överståthållare 

Schering Rosenhane (1609-1663) ett område 

mellan Kronoberget och Fleminggatan, alltså 

strax söder om den tomt som Posse erhållit som 

donation fem år tidigare. Rosenhane hade 

storstilade planer rörande en tilltänkt lustgård. 

Gångar skulle läggas ut, fiskdammar anläggas 

och man skulle driva upp vinrankor, aprikoser, 

persikor, hassel samt vin- och krusbär. Inte 

mycket blev förverkligat, men längst i väster 

byggdes i alla fall mangårdsbyggnaden. Som 

många andra drabbade Karl XI:s reduktion 

även Rosenhane. År 1675 uppmättes tomten 

och ansågs vara värd 368 daler silvermynt. År 

1689 köpte så repslagare Nyman den 

”rosenhanska” tomten (för 4 000 daler 

kopparmynt) som senare –år 1717- såldes 

vidare till Hans Lenman (1683-1737, flagg-och 

segelduksväveri, stora tobaksodlingar) för 50 

000 daler kopparmynt. Värdestegring är inget 

nytt påfund! Lenman kom så att äga hela 

strandremsan mellan nuvarande Kungsbroplan 

och Igeldammsgatan.  Lenman har f.ö. fått en 

trappa uppkallad efter sig –Lennmans 

trappgränd, tyvärr med två ”n”. På Nymans 

gamla ägor låg dock ända till 1904 en 400 

meter lång repslagarbana som sträckte sig från 

Wargentinsgatan ner till Scheelegatan. Väster 

om område (nuvarande Parkgatan) låg 

samtidigt på 1850-talet ett 20-tal små röda, 

likformigt byggda arbetarbostäder på rad. De 

var uppförda av byggfirman J.P Ekman (se 

ovan) som bostäder till firmans anställda. De 

liknade schweiziska fjällstugor och var 

försedda med runda dass och flera vedbodar. 

De senare tapetserades ofta och hyrdes ut, ett 

tecken på den svåra bostadsbrist som rådde 

under den tiden.. De revs när firman flyttade till 

Sundbyberg i slutet av 1890-talet. Många av de 

putsade femvåningshus som idag karaktäriserar 

gatan tillkom i slutat av 1800-talet och vid 

1900-talets början (bild D075). 

Fleminggatan är omskriven av:  

Maria Sandels (1870-1927) .Avsnittet ”Min 

gata” i ”Vid svältgränsen och andra berättelser”, 

1908, Hon myntar här namnet ”Svältholmen” 

och ”Fattiggatan”. Maria Sandels var döv. Hon 

anses vara Sveriges första kvinnliga 

proletärförfattare. Bostad: Parmmätargatan 23, 

där hon ägde och drev ett ”magasin” där det i 

huvudsak försåldes pilsner.    

           

Hon bodde också en tid i de röda, s.k. 

nödbostäderna i slutet av Fleminggatan mot 

Stadshagen benämnda Skogshyddorna. Hon har 

fått en gata uppkallad efter sig i S:t 

Eriksområdet. En minnesplatta finns på 

Fleminggatan 22. 

Ivan Oljelund (1892-1978) i ”Det hände på 

Kungsholmen” (1951), bostad: Fleminggatan 42 

(huset rivet). Även han har fått en gata i samma 

bostadsområde och en minnesplatta i 10:an 

samma gata. 

Henning Berger i novellen ”En 

kungsholmsromans” i boken ”Ridå” (1903) 

bostad: Kronobergsgatan. Det var Berger som 

råkade vådaskjuta den unge H.M.Norlindh på 

ett hotellrum i Anglais-huset vid Stureplan. 

Naima Wifstrand Kapitlet Naima från 

Fleminggatan i ”Med och utan paljetter”, (1962) 

bostad: Fleminggatan 40 (huset rivet).   

Per Anders Fogelström kallar gatan ”äventyrens 

och möjligheternas gata” i boken” Mödrar och 

söner” som kom ut 1991. PA bodde själv 11 år 

på Kungsholmen 

 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet blev Fleminggatan det industrialiserade 

Kungsholmens fattiga storgata, grå av damm, 

ekande av stegen från arbetare på väg till 

fabriker och andra inrättningar. ”Som en väldig 

fattiggrav” (Maria Sandels).                                                                                                   
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I änden nedanför Kvarnberget mellan Bolinders 

och Kungsholmsgatan ner mot Klara låg 

”Fyllbacken”(bild D6 och tidigare foto). 

Namnet fick den p.g.a. den mängd krogar som 

kantade sträckan. Där Pipersgatan slutade mot 

Kungsholmsgatan låg krogen ”Mäster Anders” 

(bild D076).  

 Den är känd sen 1690-talet då ”gårkocken” 

Anders Månsson Holm ( - 1715) fick burskap 

som värdshusidkare (går av tyskans gar = färdig 

och Küche = kök d.v.s. ett ställe där man fick 

färdiglagad mat). År 1712 kallades han 

”tracteur” Änkan övertog och en viss Biörlin 

driver krogen kring 1770. Krogen besöktes 

flitigt av C.M.Bellman på 1790-talet, som då 

bodde på Clara Wattugata. Krogen var 

stamlokus för ”Kongsholmsklubben” där 

Bellman var medlem.  I Fredmans Testamente 

nr 66 skaldar han: 

”Dig betinga att klinga med glasen skål 

på skål 

Din värd att berömma och tömma hans 

bål! 

Kalaset tycker oss bebåda 

Bacchus vara Pank 

Kom, se din part med lagfart skåda 

Mäster Anders skrank!” 

Även Årstafrun Märta Helena Reenstierna 

gästade krogen. På 1770-talet kallades krogen 

ett tag Kungsholmskällaren men namnet 

övergavs. Här lär också de sammansvurna vid 

Gustaf III mord (bland många andra ställen ) ha 

samlats. Åren 1857-1860 finns här endast kvar 

ett nykterhetsvärdshus. Efter 1860 är det slut. 

Man får ge vika för den större och starkare 

motståndaren Piperska muren. En enkel 

kafferörelse fortsätter dock till 1883. Krogen 

rivs 1898 (bild D077). En 185-årig era är slut,  

men namnet har återuppstått och en 

kvarterskrog ligger nu sen 1905 i hörnet av 

Pipers- och Hantverkargatan.  

 

 

Ivan Oljelund berättar i sin Kungsholmsbok att 

man på 1890-talet får en middag för 75 öre. Ölet 

kostar 12 öre, suparna ingenting.  

”Jeppes trappor” (bild D078) ledde från krogen 

upp på berget och fanns kvar in på 30-talet 

(Ska vi leka Jeppe på berget?). Vem denne 

Jeppe var är okänt. Pipersgatan hette tidigare 

Pipers gränd (belagt 1859). Nedanför 

Fyllbacken, vid Kungsbrons västra landfäste, 

kunde man sommartid alltid se ett antal 

gummor som under skämt och glam ”tvättande 

randigt” i det förmodligen ej alltför rena 

vattnet.  

År 1926 inträffade ett ruskigt mord alldeles på 

krönet av den för övrigt tysta Pipersgatan. 

           

Det var direktören Sixten Flyborg som flög i 

luften efter det att en explosion inträffat i den 

taxi vari Flyborg satt. Explosionen var så 

kraftig, att samtliga fönster på Pipersgatan 

trycktes in. I de närmaste husen utbröt panik. 

Polisundersökningen visade, att Flyborg 

timmarna innan varit tillsammans med två 

affärsvänner Erich von Arbin och Alexander 

Kreuger. Vid avfärden med taxin hade de 

placerat en sprängladdning på 6 kg dynamit 

under bilens bagagehållare. Bilens bakparti och 

Flyborg försvann helt, men frampartiet, med 

den oskadade men chockade taxiföraren, 

 fortsatte att rulla en bit nedför backen mot 

Kungsholmsgatan.  

 

Motivet för brottet var en livförsäkring på 

100.000 kronor som lagts som säkerhet för ett 

lån utkvitterat av en av vännerna. Vid 

rättegången som följde förklarade Kreuger att 

”Flyborg var onödig”. Båda fick livstid.  

 Där Tekniska Nämndhuset ligger idag (ark. 

Nils Sterner, 1965, se tidigare bild) låg en 

malmgård som ägdes av greve Ture Gabriel 

Oxenstierna (1614-1669) brorson till Axel 

Oxenstierna.   

Den bytte han till sig –förutom en del kontanter- 

mot en del av Blekholmen, som han ägde. 

Ängsmarken däromkring benämndes länge Grev 

Tures äng. Han hade även en gård på 
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Östermalm (jfr Grev Turegatan).  I samma 

område hade senare en handelsman Hans 

Wilhelm Grubb vidsträckta egendomar. I hörnet 

av Trädgårdsgatan (Nuv. Scheelegatan)  inköpte 

han under 1700-talets mitt ett område  som 

tidigare ägts av tidigare nämnda handelsmannen 

Lenman .Vid 1800-talets början regerade en 

ättling, kommerserådet Mikael af Grubbens 

över domänerna (ej belagt). Det Grubbska huset 

, sedermera Smitts palats, med tillhörande stora 

trädgårdsområden var beläget där Separator 

senare kom att ligga. ”Grubben” själv gick så 

småningom i konkurs och området inropades på 

auktion av hans svåger, direktören för 

Ostindiska Kompaniet Niklas Sahlgren. I parken 

fanns kortvarigt tivoliarrangemang  (inspirerade 

av Köpenhamn, som 1843 öppnade sitt Tivoli) 

samt en hälsobrunn. Intill låg Grubbens gärde 

där man  den 1 oktober 1860 invigde Allmänna 

Försörjningsinrättningen. (bild D079)   Huset 

kom oförskyllt att kallas ”Grubbens” då från 

1759 och in på 1800-talet  marken där hade ägts 

av släkten Grubb. Den vackra portalen in till S:t 

Eriks sjukhus är kvar från den tiden (bild 

D080).   

           

 Här var det meningen att de intagna skulle 

slussas ut till arbetslivet eller till fattigvården 

igen efter något år.  Fattighjon (Bild D081). 

Vanliga arbetsuppgifter var vedhuggning för de 

manliga hjonen och mattrengöring för de 

kvinnliga. Sommartid kunde åtminstone 

kvinnorna också vara sysselsatta med att 

sortera lump i den gamla ladan mitt för 

Tioöres-backen (se nedan). Det berättas att 

jonen drevs i klump ut till sina arbetsplatser på 

mornarna. Bara klappret av deras träbottnade 

skor hördes. Så småningom kom ända upp till 

3000 personer att vara intagna här ofta förlagda 

i 4- eller 6-manssängar (bild D082). Felet med 

anläggningen var, att man inte differentierade 

klientelet. Sjuka arbetsföra, friska 

arbetsoförmögna fanns intagna liksom 

yrkestiggare, sinnesslöa och kroniskt sjuka. En 

socialreporter skakades av synen av förlamade 

sjömän, epileptiker och sinnesslöa. En gumma 

ropade: ”Har han kommit ännu?” och återgick i 

dvala. Ingen visste vem hon väntade på. 

Bland de fattiga var rädslan att hamna på 

Grubbens stor, många föredrog att leva i 

yttersta misär, i förhoppning om att en dag få 

komma in på fattighus. Där var förhållandena 

friare och de intagna tilläts tjäna en slant för 

egen räkning genom att arbeta utanför 

anstalten. På Grubbens utgjorde deras arbete 

betalning för mat och husrum På Grubbens 

skrevs den naivistiska målarinnan Josabet 

Sjöberg in den 8 december   1882 för 

magkancer. Hon dog den 29 i samma månad. 

Hon var då föga uppmärksammad men har 

sedermera blivit känd för de 57 

akvarellmålningar hon lämnade efter sig.  

Mamsell Sjöberg, som bodde större delen av 

sitt liv på Söder, levde en gammal frökens 

enahanda och knappa liv. Hon försörjde sig på 

att ge pianolektioner. För att förströ sig målade 

hon akvareller, små genrebilder med 

fönsterutsikter omväxlande med interiörer av 

sparsamt möblerade rum. Ett slags dagbok i 

bild. Om de som avled här inte hade några 

släktingar fördes de bort till Karolinska 

institutets anatomisal. Omkring etthundratjugo 

lik kördes på så sätt dit varje år för att nyttjas 

av läkarstuderande. ”På så sätt kom till sist 

även de mest onyttiga till nytta”(P.A 

.Fogelström) 

Kvar på området finns fortfarande några av 

husen från den allra första verksamhetstiden.  

           

Detta som kallades ”Stora försörjningshuset” 

byggt 1855 av arkitekten och professorn vid 

Konstakademien Fredrik W Scholander (1816-

1881) som även ritat Synagogan i Stockholm. 

Att han fick uppdraget att rita detta komplex 

torde ha berott mer på hans position än 

erfarenhet av denna typ av byggnad. Redan 

från början var bristerna som framgår ovan 

uppenbara. Vid omorganisation  1922 

förvandlades det gamla fattighuset till S:t Eriks 

sjuk- och vårdinrättning. Sjukhuset är numera 

delvis rivet. En ögonklinik finns kvar.  

På det gamla sjukhusområdet har Svenska 

Bostäder uppfört ”svindyra” bostadsrätter. 

Sjukhusets gamla begravningskapell –nu S:t 

Eriks kapell- höll på att stryka med i 

rivningsvågen, men räddades i sista stund, 

kördes på 90 rullar 200 meter västerut och 

fungerar nu som en liten ”citykyrka”. 
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Kyrkan används bl.a. av den polsk-katolska 

församlingen. (Jfr. Sabbatsbergs kyrka som 

brukas av den syrianska församlingen i 

Stockholm). 

           

Öster om Separator mot Kungsholmsbroarna låg  

kring sekelskiftet Erik Ohlssons stora brädgård, 

tidigare J.P.Ekmans snickerier (se ovan) och 

senare Ivar Holmers Brädgård (avflyttad 1960 

till Nacka). På Barnhusviken nedanför fanns 

vintertid en omtyckt skridskobana, Sveabanan 

(bild D083). Det var några om vintrarna 

sysslolösa pråm- och skutskeppare som kommit 

på idén att anlägga banan utmed kajen. Banan 

var inhägnad med taggtråd för att förhindra 

gratisåkande, inträdet var kring sekelskiftet 10 

öre. På lördags- och söndagskvällar stod några 

musikanter i kylan och blåste i 

mässingsinstrument kring en glödande koksgalt. 

Väster om detta område (mellan Grubben och 

Inedal) låg 10-öresbacken (Sjöbacken), ett 

omtyckt utflyktsområde: -kaffekorg, -kortspel, 

berglärkor . Om namnet gällde spelinsatser eller 

priset för flickorna har diskuterats.  Här byggdes 

senare -1938- Stockholms yrkesskola (bild 

D084, namnändrad till först  Polhemsgymnasiet 

och senare  till S:t Eriks gymnasium) en 

funktionalistisk skapelse av Paul Hedqvist 

(1895-1977). 

            
Mellan backen och Fleminggatan låg vid 

sekelskiftet Elliots lumplada (bild D084). 

Därinne i halvmörkret satt massor av gamla 

gummor och sorterade lump under somrarna. 

När vintern kom sökte de sig till ”Grubbens”, 

och där stannade de till våren kom med värme 

igen.  Nere vid sjön fanns ett vevfärjläge för de 

Atlas-jobbare som bodde på Kungsholmen. 

Två öre kostade färden. Ibland kunde man få 

 ”arbeta ” sig över. Här tog man också upp is 

på vintern i början av 1900-talet. Isen  sågades 

upp vid Hummerberg –mitt emot Karlbergs 

slott- (bild D085) där vattnet ansågs 

förhållandevis rent och ”flottades” i en lång 

ränna fram till Inedal (bild D086). 

 

Två kompanjoner som separerade 

 I den grubbska parken startades i slutet av 

1870-talet en verkstad av plåtslagare Gundberg 

med närmare ett åttiotal anställda (bild D087). 

För att få plats att utföra vissa experiment med 

centrifugalkraften hyrde en viss  Gustaf de 

Laval (1845-1913) in sig där. Han trodde sig ha 

uppfunnit en maskin som separerade grädden 

från mjölken. Idén hade börjat utvecklas i 

Tyskland. Med städernas och befolkningens 

tillväxt hade efterfrågan på mjölk och smör 

ökat. Uppfinningen låg således rätt i tiden. Som 

ung ingenjör från Falun hade han redan på 

1870-talet i Klosters Bruk börjat fundera över 

sina två patenterade konstruktioner som senare 

skulle ge honom världsrykte; separatorn och 

ångturbinen. Han började en produktion 

tillsammans med sin kompanjon Oscar Lamm. 

Separatorkulorna tillverkades i de gundbergska 

lokalerna, gjutjärnsdelarna och bleckkärlen 

tillverkades vid Ludvigsbergs verkstad på 

andra sidan Riddarfjärden, som ägdes av 

Lamms far och där Samuel Owen en tid 

arbetade (idag del av nedlagda men bevarade 

Münchenbryggeriet). Den slutliga monteringen 

skedde vid egna, av Lamm tidigare ägda 

fabrikslokaler vid Inedal.  Så småningom –

först- hyrdes och –senare- inköptes hela 

Gundbergs område 1883. AB Separator var fött 

(bild D088, D089).  

           

Den stora kontorsbyggnaden med fasad av 

tyskt tegel och Mölnbo-marmor och fint inredd 

med jugend-detaljer (bild D090) blev klar 1901 

(Ark. J Laurentz). 

Idag disponeras huset av Fritidsförvaltningen  

och ingår i Tekniska nämndhuset . Tidningen 

Dagen  skrev i samband med invigningen: 

”Källarvåningen innehåller ny och tidsenlig 

mejerilokal samt badrum. På bottenplanet 

kontor ….På 1 tr. förutom styrelserum, läkarens 

väntrum, matsal för kontorspersonal och kök. I 

övrigt bostadslägenheter för företagets 
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ingenjörer och förmän.” – ” …att den nya 

byggnaden kommer att förses med 

värmeledning, elektrisk belysning samt 

vattenklosetter torde vara överflödigt att 

nämna”.  Det var väl sällan några arbetare fick 

tillträde till de lokalerna med styrelserum i 

mahogny och mässing och bekväma matsalar 

för cheferna (jfr L.M.Ericsons styrelserum som 

finns uppbyggt i Telemuséet inom Tekniska 

Museet på Djurgården).1903 arbetade 1300 

personer i verkstäderna. Om man jämför 

Bolinders verkstäder med Separator kan väl 

sägas, att Bolinder var en diversehandel med 

diverse produkter medan Separator var en 

”snilleindustri” med i stort sett en enda produkt. 

Av andra snilleindustrier kan nämnas  Ericsson, 

AGA, ABB och AB C.E. Johansson 

(passbitarna). 

Kompanjonerna separerade i dubbel 

bemärkelse. Samarbetet dem emellan blev 

omsider spänt. Gustav var ju främst uppfinnare 

och ville hela tiden utveckla nya uppfinningar. 

Därför ville han starta ett nytt företag enbart för 

dessa. Lamm var ekonomen. År 1866 avsade sig 

Lamm direktörskapet och gick ur styrelsen. 

Framgången med Gustaf de Lavals separatorer 

medförde kring sekelskiftet att ett 15-tal 

svenskaföretag försökte slå sig in på marknaden 

med likartade konstruktioner. Två av de mest 

betydande var AB Baltic i Södertälje och AB 

Pump-Separator, som kom att hålla till i en 

uppförd fabriksbyggnad på Igeldammsgatan. 

Vid övertagandet –från AB Centrator- byggdes 

fabriken till efter en ritning av Cyrillus 

Johansson –han med församlingshuset och 

Essinge kyrka- samt senare även av Ragnar 

Östberg. Man värvade lite fult tekniker och 

arbetare från Separator på Fleminggatan, och 

kunde på så sätt dra nytta av både yrkeskunskap 

och erfarenheter. Pump-Separator satsade friskt 

med sin handdrivna separator Diabolo, medan 

Gustav de Laval bedrev en mer försiktig 

utvidgningspolitik. Pump-Separator lät med 

förkärlek sina karavaner av fullastade bilar med 

leveransfärdiga separatorer defilera nedför 

Fleminggatan, berättas det.  

Gustaf De Laval var uppfinnare och visionär 

men som framgått ovan en försiktig general 

och ingen bra företagsledare. Den uppgiften 

hade John Bernström. Han var chef mellan åren 

1885-1915, en tid som i jämförelse med den 

”patriarkaliska tiden” –under bl. a. Owen och 

bröderna Bolinder- var tämligen konfliktfylld 

p.g.a. arbetarrörelsens framväxt. Strejkerna 

1902 och 1905 samt storstrejken 1909 skulle 

inte gå stadsdelen spårlöst förbi. Efter 

klagomål anordnade Bernström olika 

hygieninrättningar för sina anställda samt 

byggde ångkök och matsal. Dessutom inrättade 

han olika sociala förmåner  såsom sjukkassa 

och olika pensionsfonder samt tillgång till egen 

läkar- och tandläkarmottagning. För de 

lungsjuka och alkoholskadade ordnades 

vårdhemsplats i företagets regi. Men i gengäld 

fordrade han både lydnad och lojalitet av sina 

arbetare och ställde sig helt oförstående till att 

de organiserade sig. De som var medlemmar i 

fackföreningen avskedades. Insamlingar 

startades för att lindra nöden hos de 

barnrikaste. Bland dem som hjälpte de 

hungrande barnen fanns till och med en 

medlem av kungahuset, prins Eugen. Han blev 

kallad Röde prinsen. Trots sitt sociala patos 

kom Bernström med tiden att bli en av 

Stockholms mest hatade företagsledare.  

1964-65 revs allt (utom kontorshuset, se ovan) 

och verksamheten flyttades till Hamra gård i 

Tumba, en mönstergård företaget köpt redan på 

1890-talet. Namnet ändras så småningom till 

Alfa-Laval efter att det s.k. Alfa-patentet 

förvärvades som sades förbättra 

renskumningsförmågan.  Fundamentet till den 

stora fabriksskorstenen finns bevarad i 

uppgången till Rådhusets tunnelbanestation 

(bild D091). 

Hur gick det för Baltic och Pump-Separator? 

Jo, de köptes omsider upp av Separator på 

1920-talet. Ordningen var återställd.                                                                                                                    

 

I Karl-Gustav Lindstedts kvarter  

Fleminggatan bebyggdes västerut. En bit upp på 

gatan i 24:an låg Kungsholmens brandstation 

inflyttningsklar 1893 (bild D092) efter det den 

gamla på Parmmätargatan övergivits (bild 

D093) (om denna senare, se under rubriken: 

Tekniska landvinningar). Utryckningsportarna 

syns ännu i dag i fasaden.  

     

Gatans tristess bröts stundom när brandmännen 

ryckte ut med hästar i par (bild D094). Stationen 

var i bruk till den 17 januari 1931 då den 

nuvarande stationen på Hantverkargatan 

invigdes (bild D095). 

Tvärs över Fleminggatan  byggdes de s.k. 

”järnvägsbostäderna” (1899-1901, ark. F 

Zetterwall). Statens Järnvägars Enke- och 

pupillkassa hade här låtit uppföra 

personalbostäder. Här bodde första tiden 

stationskarlar, lokomotivförare, konduktörer, 
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vagnsmörjare och banvakter med familjer. Alla 

lägenheter var på 1 rum och kök.  

           

De delar som vette mot Fleminggatan revs när 

HSB år 1940 byggde sitt stora kontorskomplex 

(Ark. Sven Wallander). Bara fastigheterna som 

idag vetter mot Kungsholmsgatan (42-54) är 

ursprungliga (bild D096).                                 

I ett av kvarteren  här är också Carl-Gustav 

Lindstedt  född. Föräldrarna hade 

blomsterhandel en bit in på Agnegatan. En av 

gatorna i det nya området med bostadshus som 

bebygger gamla sjukhusområdet bär hans 

namn. Andra som fått gator här uppkallade 

efter sig är som ovan nämnts Maria Sandel och 

Ivan Oljelund, två författare med hemortsrätt 

på ön jämte Lenman. Lite längre upp låg Paulis 

parfymeri i 41:an, mellan Polhemsgatan och 

Celsiusgatan (bild D097, N 95). Var det  där 

Emelie jobbade i Fogelströms romanserie? 

Härliga dofter spreds kring anläggningen. Det 

var  lätt att avgöra var de anställda där hörde 

hemma. Högre upp mellan Kronobergsgatan 

och S:t Eriksgatan låg Beijers skofabrik. 

omskriven av Ivan Oljelund och strax intill i 

hörnet av Kronobergsgatan låg tidigt S:t Eriks 

apotek, ett av de få i stan som inte hade 

djurnamn. Där är järnaffär nu (2000)  

Gatan fick spårvagn 1899. Den gick från hörnet 

av S:t Eriksgatan – Fleminggatan över 

Kungsbron till Drottninggatan. Den kallades 

Norra Kungsholmslinjen. Vid Fridhemsplan 

låg stallarna –där Kommunala mellanskolan  

senare uppfördes (bild D098). Här fanns stall 

för 173 hästar, erforderliga för 

kungsholmslinjens behov. Linjen var 

enkelspårig med mötesspår här och var. 

Stockholms sista hästspårvagnslinje avgick 10 

februari 1905 från Kungsholmen. Den ersattes 

av den elektrifierade ”2:an”. Nu ändrades 

stallet till vagnhall för 40 vagnar. År 1909 

sänktes omkringliggande gator så kraftigt, att 

stallet inte kunde användas längre utan hyrdes 

ut till ett trävarulager.  

 

Norra kommunala mellanskolan (nu 

Fridhemsplans gymnasium och Finska skolan) 

byggdes 1925-1927 (ark.G.A.Nilsson) i svensk 

20-tals klassicism (liksom Asplunds 

stadsbibliotek). Byggnaden finns kvar i relativt 

orört skick och anses vara ett av de finaste 

exemplen på 1920-talets skolbyggnadskonst. 

Andra menar att portalomfattningens våldsamt 

höga kolonner stör helheten. 

    

                                                                                                                         

Gränsland 

Kungsholms tull  ”Stadsens Wachtstuga” låg 

från 1645 fram till 1787 ungefär där S:t 

Eriksgatan Fleminggatan nu korsar varandra 

(bild D099). 

Här gick gränsen. I maj 1647 uppges dalkarlar 

ha uppfört 540 famnar gärdesgård som 

tullstängsel. Väster om gatan var ”landet”. År 

1787 flyttades tullen till nuvarande 

Fridhemsplan (bild D100). Det var dit som 

ligistparaden tågade enligt visan ”en stjärnklar 

natt”. Det blev senare spädbarnshem för barn 

med medfödd syfilis. Där kom också ett 

polisvaktkontor att förläggas samt ett 

stenhuggeri. Dit gick flickorna och tiggde vita 

hoppstenar i marmor, minns en samtida. Enligt 

ett foto av huset från 1907 bör det ha legat strax 

nedanför nuvarande Finska skolan med de 

gamla spårvägsstallarna skymtande i 

bakgrunden och Nya hemmet anande till 

vänster. Ett staket med ungefär samma 

sträckning som nuv. S:t Eriksgatan markerade 

då den yttersta gränsen. Tullbomsbevakningen 

upphörde 1845 i Stockholm. I år (2000) har man 

öppnat ett tullmuseum på Alströmergatan. 

Utanför staketet låg utmarkerna. S:t Eriksgatan 

hette i ett första namnförslag Helge Eriks gata, 

därefter Sankt Eriks gata.  Tidigare hette gatan 

Arbetaregatan, förmodligen beroende på att ett 

bostadsföretag börjat uppföra billiga 

arbetarbostäder (små trähus med 4 lägenheter 

och tillhörande trädgårdstäppor) utefter gatan. 

År 1885 övertogs det namnet av en ny gata uppe 

vid nya skola som då var under byggnad.  

 Om det är den verkliga Arbetargatan-S:t 

Eriksgatan eller en symbolisk gata till vilken 

Martin Koch förlägger Kafé Suggfläsket kan 

man undra. Hör här: 

Det består av två rum, båda lika snuskiga. I det 

inre rummet sitter dagligen samma societet. 

Där är redaktören på dekis, en avsigkommen 

svensk-amerikan, där är en jämförelsevis ung 

man som en gång författat en versbok och en 

ung student, vars ena öga ersatts av ett rött 
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sår, där är en försäkringsagent som om 

nätterna bjuder ut så kallade fysiska skrifter 

med kväljande innehåll och rafflande titlar, där 

är ett sällskap unga långholmare med kläderna 

unkna av fängelselukt, en hantlangerska vid ett 

bygge, en berglärka, en söndagsklädd yngling 

från landet. Och över alla vilar samma  

atmosfär av fattigdom, andligt mörker, snusk, 

brännvin och unket öl. (Ur Gerd Reimers 

Diktens Stockholm).  

Anna Lindhagen tyckte också att gatan var ful 

(1923). Hon skriver: ”Man känner en protest 

inom sig att denna gata fått samma namn som 

Stockholms skyddshelgon”. Innan S:t Eriksbron 

byggts och invigts 1906 slutade gatan i en 

”säck”, en bergknalle invid den  plats där 

brofästet senare skulle komma att ligga.  

I änden på Fleminggatan invigdes 1888 

Europas då största  skola –Kungsholmens 

folkskola- ”ända ute i skogsbrynet” –arkitekter 

var Isaeus & Sandahl (bild D101-D102).  

     

Mer om skolan under rubriken: Kungsholmens 

skolor.  I början på 1900-talet hade skolan 

närmare 4000 elever. Där började år 1934 

bland andra förre akademiledamoten Lars 

Forssell som  bodde på Fleminggatan 56 i ett 

hus som ägdes av hans morfar (nu rivet). I sitt 

författarskap har Forssell beskrivit sin 

barndomsmiljö. Här ett avsnitt ur Läsbiten 

8/1974: 

”Det var på den bakgården jag lekte, där 

källarens lufttrummor stod som svarta svampar, 

och det var bakom dörren i den farstun som min 

käraste lekkamrat Eivor Blom, dog av 

lungtuberkulos . Vi gick i skolan tillsammans i 

Sankt Görans folkskola.  - - - När jag någon 

gång passerar genom Kronobergsparken blir 

jag chockerad över hur liten den är. När jag var 

fem eller sex år var den oändlig. Outtömlig på 

möjligheter och kälkbackar, myllrande av barn 

och kastanjer och sandlådor.” 

Nu, i mitten på 1930-talet, var invånarantalet 

som högst (1937, 81 000). Femtio år senare 

hade det nätt opp halverats (45 000).    

Samtidigt med skolan uppfördes också  S:t 

Görans sjukhus. Arkitekt var P.E.Werming. 

Namnet minde om stadens första 

sjukvårdanstalt S:t Örjan inrättat år 1288 och 

förlagt vid nuvarande Johannes kyrka (ev. 

Jakobs kyrka). Den 24 oktober 1888 skrevs 

sjukhusets första patient in. Orsak : syfilis – den 

tidens AIDS.  

     
Gatan som bakom kyrkan leder upp till krönet 

av Stadshagen  –Welanders väg- har fått namnet 

efter Edward Welander, professor vid sjukhuset 

och specialiserad på just könssjukdomar. Mitt 

emot kyrkan –i hörnet av S:t Göransgatan och 

Welanders väg – lät han år 1900 uppföra ett 

hem –Lilla Hemmet- för sådana barn som redan 

som foster smittats av sina mödrar –eller 

ammor.  

Nu håller PBU till här.  

     

Över en av sidoingångarna till sjukhuset sitter 

en lykta med texten Finsenkliniken. Se mer 

därom framöver. Med adress Welanders väg 4 

ligger Kungsholmens västra daghem, som en 

gång var Sveriges första barnhem (då 

barnkrubba) hitflyttad 1910.  

 År 1899-1901 överflyttades Kronprinsessan 

Lovisas barnsjukhus  från Hantverkargatan till  

Polhemsgatan (bild D103).  Det invigdes av 

själva Oscar II den 1 december 1899. Senare –

på 1960-talet togs barnen över av just S:t 

Görans sjukhus. Huset revs 1970 för att bereda 

plats åt Rikspolisstyrelsen.  

           

Nu har man flyttat på nytt. Astrid Lindgrens 

barnsjukhus i Solna invigdes i mars 1998. 

Essingefirman Elektrolux tog över S:t Görans 
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barnsjukhus lokaler i september 1999. Även 

postadressen: ”Luxbacken 2” fick följa med 

trots essingebonas protester.  

Polhemsgatan  hette tidigare Målaregränden 

efter mäster Anders Lorentz målare –död 1692-  

som hade en gård här. Det var han som målade 

och skänkte den första altartavlan till 

Kungsholms kyrka (1685). Den hänger numera 

i S:t Eriks kapell. 

Om man till äventyrs skulle se Fleminggatan 

som ett uppochnedvänt utropstecken så utgör 

nog det s.k. ”Kvinnohuset” pricken ”över” det. 

Det tronar i backen upp mot Stadshagsberget, 

och syns ända nerifrån Kungsbroplan .  

      

Adressen är Welanders väg och skaparen Anna 

Johansson-Visborg(bild D104–D105) (huset 

invigt 1947, ark. C.Melin). Insikten om hur 

svårt ensamstående arbetarkvinnor hade det, 

fick henne att dra igång en stiftelse. Själv 

satsade hon 300 000 kronor, pengar som hon 

och maken tjänat på en fastighet vid Hornsplan 

samt på en biograf, Flamman, som de drev 

tillsammans. Huset har uteslutande enkelrum 

med kokskåp och toalett. Namnet 

”Kvinnohuset” fick det efter Ulla Isakssons 

roman med samma namn. I boken beskrivs 

huset: 

”- - - man enades i alla fall till slut om att det 

nya kvinnohuset skulle bli ett fint hus, ett 

påkostat och välplanerat hus med samlingssal 

för de ensamma, restaurang för de bråttom 

hungriga, små dockskåpskök för de husliga, 

tvättstuga för de ännu husligare och trivsamma 

en- och tvårummare staplade på varandra i nätt 

uträkning. Ett välmenat hus som skulle rymma 

allt en ensam barnlös kvinna kan tänkas behöva 

för en trivsam och välordnad tillvaro.” 

Namnet har det fått behålla, även om det idag 

även bor män där.                                                                

 

Kungsklippan och bröderna Bolinder                                              

Tidigare  namn på Kungsklippan är 

Jungfruberget, efter en sägen om en ung kvinna 

som tagits av Bergatrollet, och Kvarnberget 

efter kvarnen Lilla Munckan högst upp på 

berget, anlagd år 1647 av Melker Jung, 

densamme som även anlade det första 

glasbruket på holmen. Namnet Kungsklippan 

fastställdes vid den stora gaturevisionen 1885. 

Från  Hantverkargatan går Kaplansbacken upp 

till klippan. Namnet uppkom troligen på 1700-

talet, efter det boställe för kyrkans kaplan 

(hjälppräst) som låg vid gatan. Gatunamnet 

uttalas ofta på sånt sätt att ursprunget 

förvanskas .Genuint stockholmsuttal är 

Kaplansbacken (som i ordmelodin 

Fleminggatan, Scheelegatan, Rörstrandsgatan). 

Enligt Stockholms Gatunamn (1984) är ”detta 

att betrakta som regel i det genuina 

stockholmsspråket”. Tack! 

År1844 bosatte sig Vaksala-bröderna  Carl 

Gerhard och Jean Bolinder här  i ett gammalt 

färgeri, Kaplansbacken 10, nu rivet.   

Ovanför ingången till det senare uppförda 

kontorshuset med samma adress kan man 

fortfarande se initialerna J. & C.G.B. i vackra 

jugendslingor. I entrén finns också en gjuten 

fotskrapa med meanderslinga och namnet 

BOLINDERS. Idag har Stockholms stadskansli 

lokaler här.  

        

De första åren hade de gemensamt hushåll 

ovanför snickeriverkstaden i huset. Dit flyttade 

även modern, prästänka från Vaksala, äldsta 

systern Erika,  som fick sköta hushållet, samt 

bröderna Per och Anton. Carl kom att bo kvar 

på platsen under större delen av sin levnad (på 

gamla dar i instrumentmakare Stilles hus längre 

ner på gatan)  medan de övriga efter giftermål 

bosatte sig på andra delar av Kungsholmen. 

Jean bodde först i det tidigare omnämnda 

Westinska huset men slog senare på stort och 

byggde sig ett riktigt patricierhus i venetiansk 

stil på Blasieholmen (ark.H.Zetterwall, 1878). 

Han bodde själv på första våningen medan 

adoptivdottern Clara bodde högst upp. I 

mellanvåningen  passade ”Brännvinskungen” 

Smith –som tidigare nämnts- på att hyra in sig. 

Såväl fasaden som interiören där hör till de 

konstnärligt mest genomarbetade från 1800-

talets senare del. 13-rumslägenheterna med 

magnifika paradrum är prydda med målningar 

av bl.a. F.W.Scholander, Gotthard Wener och 

Carl Larsson. I bottenvåningen hyrde 

Rörstrands Porslinsfabrik en stor 

utställningshall. Sedan Clara avlidit i lungsot 

1888 blott trettioårig, sålde Jean i sin sorg huset 

samma år och flyttade till Kungsträdgårdsgatan 
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12. Byggnaden fungerar idag som annex till 

Grand Hotell. Ett tag ägdes den av K.A.K.  

Men åter till Kaplansbacken. Den 26 maj 1845 

fick bröderna genom kommerskollegium 

tillstånd att inrätta sin firma. Härifrån 

utvidgade sig rörelsen.  De köpte bl.a. upp 

delar av Owens konkursbo, men ej Owens 

tomt, som de tyckte vara för dyr (30.000 

rdr.bco). De var spekulanter på en tomt mitt 

över fjärden, men den knep J Lamm (senare 

Ludvigsbergs Gjuteri). De sökte sig nu i stället 

till nuvarande Kungsholms strand. Där hade 

Edelcrantz  -Eldkvarns grundare- sedan 1812 

drivit mekaniskt linjespinneri, naturligtvis 

ångmaskindrivet. Sedan Edelcrantz dött 1821   

hade tomten haft många ägare. I hans gamla 

verkstadslokaler satte nu bröderna upp de två 

svarvstolar –handdrivna-  som de inköpt vid 

Owenkonkursen. En samtida tillverkad av 

Owens finns bevarad på Tekniska Museet.  

Första arbetet var att reparera en ångmaskin 

hos sidenfabrikören G. Folcker. Man tog till en 

början bara sådana jobb som kunde utföras 

med hjälp av smideshärd, städ och hammare 

samt skruvstycke, fil och mejsel.  

           

Så tidigt som 1847 belönades 

Bolinderbrödernas flyttbara köksspisar och 

förtenta kokkärl med silvermedalj vid en 

utställning i Stockholm. Företaget växte och 

”blev som ett eget ’rike’ inom staden”  

avgränsat av höga berg på ena sidan och sjön 

på den andra. År 1873 ombildade man sig  till 

aktiebolag, J. & C.G. Bolinders Mekaniska 

Verkstads AB (bild D106 – D110). Det var i 

rätt ögonblick bröderna etablerat sig. 

Järnvägsbyggandet gick in i sin mest hektiska 

tid och praktiskt taget alla grenar av industrin 

skulle göras ångdrivna. Så t.ex. var allt 

maskineri i Eldkvarn från Bolinder. Till 

holmen fraktades tackjärn via Mälarens 

vattenvägar från Bergslagen och stenkol från 

England. Härifrån fraktades färdiga 

gjutgodsprodukter till övriga Stockholm och de 

omgivande mälarstäderna. Att gjuta i järn hade 

kommit att bli ett modematerial som gick igen i 

varje tänkbart föremål. Det började i Frankrike 

och Tyskland. Här var det främst tillverkning 

av smycken  som blev efterfrågad. Kvinnorna 

gick tyngda av arm- och halsband av renaste 

järn! Bolinders hakade på trenden. Det blev 

dock mer robusta ting. ”Sångarprinsen” 

Gustafs monument i Hagaparken är av gediget 

gjutjärn. I en priskurant från anno 1850 

avbildas kaminer, ”kakelugnar” i järn(!), 

kaffebord, parksoffor, staket, gravvårdar, 

spottkoppar ja, t.o.m. en vagga –allt tillverkat i 

snirkligt gjutjärn (bild D111) 

       

”Den slutna eldstaden” förnyade också det 

svenska köket. På 1880-talet var 

personalstyrkan ca 400 personer, tio år senare 

hade den fördubblats.  

På Stadsmuseet finns en rekonstruktion  av  en 

av verkstadslokalerna från den här tiden; 

”Människor kring en verkstad”. (se ovan) Här är 

författarens anteckningar från ett besök där: 

”Högst upp i museilokalen i ett litet rum har 

man samlat föremål från Bolinderepoken. 

Rummet är uppdelat i två avdelningar. Till 

vänster ligger smedjan och gjuteriet. Här tronar 

ett städ omgivet av stora tänger att hålla fast det 

varma järnet med. Prov på smidda produkter 

ligger framlagda; en eldgaffel, olika verktyg, 

spik. Grindstolpar, en kamin, en spis och en 

taburett av järn får illustrera gjutjärnsepoken. På 

ett stort foto i bakgrunden ser man 

bolinderarbetare hantera stora gjutformar för 

järngodset lagda direkt på marken. Här finns 

också en arbetsbänk för filarna, skruvstycke, en 

uppsättning olika filar, filklov, några gängsnitt, 

ett vinkeljärn av trä (!). På en spik bredvid 

hänger ett förkläde av skinn. 

Den andra avdelningen innehåller maskiner för 

bearbetning av järnet.. En borrmaskin, en svarv 

och en hyvel drivs av en remtransmission 

ovanför i taket. På golvet ligger en imponerande 

vevstake (till ett ångfartyg?) färdig för leverans.  

I miljön ingår också en ljudillustration; 

smideshammaren knackar mot städet, ett 

enträget filande hörs  men faktiskt också 

fågelsång. Det är tydligen vår i verkstaden. 

Utanför de sotiga fönstren hörs bofinkens 

drillar.”  

Vid sekelskiftet började det bli trångt om 

utrymme på Bolindertomten. Men man hade 

samtidigt fått vetskap om att det planerades att 

bygga ett rådhus och ett stadshus på holmen. 
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Bröderna Bolinder beslöt då att avvakta, då man 

förstod att tomtvärdena därvid skulle stiga.  

Så länge Bolinders var kvar, var det mest 

kåkbebyggelse på Kungsklippan. En 

vattenpump fanns i hela området men inga 

avlopp. Bröderna köpte mark häruppe och 

byggde bostäder. På 1880-talets början fanns 

det 190 lägenheter i sexton fastigheter ställda 

till personalens förfogande. Uppskattningsvis 

90% av personalen bodde här, nära verkstaden 

och i små lägenheter på ett rum och kök. De 

hyrdes ut mot låg eller ingen hyra alls till 

ingenjörer, tjänstemän och arbetare. (bild D112) 

Det var smart av bröderna, för på så sätt bands 

de anställda till företaget. Största huset var ett 

ungkarlshärbärge – Hotell Västermalm –

”Guldgrävarens hus” kallat, som inte hade 

särskilt gott rykte. År 1932 flyttades så 

verksamheten dels till Kallhäll dels till 

Eskilstuna (bara verkstadsavdelningen) efter 

den tidigare nämnda sammanslagningen till AB 

Bolinder-Munktell. I Kallhäll fortsatte 

tillverkningen av främst spisar och andra gjutna 

produkter till 1944. År 1935 påbörjades 

rivningen av de gamla fabrikslokalerna jämte 

bostadsbebyggelsen på Kungsklippan. HSB 

hade köpt nästan all mark för tre och en halv 

miljon kronor. 

Det året reste sig redan HSB-husen 

(Hyresgästernas Sparkasse- och 

Byggnadsförening) häruppe. Man hade nu både 

badrum och sopnedkast. Det senare en 

innovation av klippans arkitekt och kommande 

HSB-direktören Sven Wallander. Idag är 

sopnedkasten stängda p.g.a. miljöproblem. 

Från den här tiden talade man också om ett 

”badrumskrig”, som varade i tio år. Värdarna 

ansåg att badrummen ökade kostnaderna. De 

lyckliga som hade tillgång till ett badkar bjöd 

nämligen in släkt och vänner, vilket ledde till 

stor vattenåtgång för hela fastigheten. För de 

nyinflyttade var också det lilla kylskåpet i 

köket en stor nyhet. År 1943 sprängde sig 

Stadsarkivet (ark.Gunnar Asplund ) med 6 

”hyllmil” Stockholms-historia in i berget (bild 

D113 – D114). Framför ingången står en 

flickskulptur ”Mimi” av Gunnar Nilsson 

Någon bergtagen jungfru hittade man däremot 

inte. 

     

 

På Kaplansbacken 3 hade instrumentmakarna 

Stille sin verksamhet (nära till avnämaren 

Karolinska Institutet!) och allra längst ned mot 

Hantverkargatan byggde –som tidigare nämnts- 

garvare Westin sig ett ståtligt hus. Det huset 

köpte en konkurrent till Stille ,Ch.O.Werner, på 

1890 talet (bild D035). De båda företagen slog 

sig så småningom ihop och avflyttade senare 

till Södermalm.                                                                                  

 

Invandrargravar                 

1755 blev det klart att invandrande judar skulle 

få behålla sin tro. Man hade  i samband med 

detta faktiskt planer på att placera ett ghetto på 

Kungsholmen! Två judiska kyrkogårdar finns 

Den först anlagda år 1776 är belägen på 

Alströmergata –Aronsberg- efter Aaron Isak 

(1730-1816).  

          

Isak var född i Brandenburg av fattiga föräldrar. 

Han utbildade sig till gravör och stensnidare. 

Han kom till Sverige 1774, och var den första 

juden här som utan att mottaga det kristna dopet 

erhöll tillstånd av Gustaf III att slå sig ner i 

landet. Aron lät sätta upp ett spjälstaket runt 

begravningsplatsen men redan under den första 

vintern stals staketet, kanske av bränsletjuvar 

som bodde i närheten. 

Den andra ligger på Kronobergsgatan (tidigare 

Kronkvarnsgränd, namnet belagt 1833 efter den 

kronkvarn, d.v.s. den Kronan tillhöriga 

väderkvarn som en tid stod på bergets topp, 

nedbrunnen 1835). En timmergesäll Nils 

Nylander sålde en jordbit om 30 x 30 meter för 

ändamålet år 1787. Efter osämja i den mosaiska 

församlingen –Aron Isak ansågs uppträda alltför 

auktoritärt- beslöts nämligen om skilda 

begravningsplatser.  

När gårdarna anlades ansågs de ligga tillräckligt 

långt borta från den centrala staden. Judiska 

begravningsplatser bör också enligt de gamla 

skrifterna ligga avskilda från bebyggelsen och 

inte i anslutning till synagogan. Isak är begravd 

i Aronsberg. Sista begravningen i Kronoberget 

skedde i januari 1857 då Salomon Lamm 

begrovs. Här ligger 209 personer begravna 

medan Aronsberg har ca 300 judiska 

trosbekännare gravlagda. I början av förra 

seklet omgärdades den senare platsen av ett 
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smitt järnstaket, tidigare hade ett rött träplank 

fått duga.  

       

Utanför planket –upp mot parken- låg en 

vaktstuga. Här bodde vid sekelskiftet en 

gammal man (”Judepelle”), som vårdade 

gravarna. De två sista ägarna av Kungsholmens 

Glasbruk, bröderna J.M. och A.M. Jakobsson 

ligger begravda här. Likaså vilar här 

stamfadern till den i många kulturella 

sammanhang välkända släkten Josefsson. 

Minnesgården är fridlyst.  

I romanen Halva kungariket  av Per Wästberg 

gör det unga paret Felix och Helena ett besök 

på platsen på Tischabe-Ab-dagen –den dag då 

judarna begråter Jerusalems förstöring- 

tillsammans med farbror Celestin: 

”Där kronoberget sluttar mot väster, ligger den 

gamla kyrkogården omotiverat mitt i gräset. 

De grå stenarna är små och tunna, de liknar en 

samling gavlar av leksakshus som har brunnit. 

Gravplatsen har inte varit i bruk under detta 

århundrade. 

-För mig är det här betydelsefullt, sa farbror 

Celestin. Han hade vid det här laget låst upp 

grinden. De visste inte riktigt var de skulle stå; 

överallt stod de på gravar, det fanns inga 

gränser mellan dem. Staketet var så lågt och 

kyrkogården så ynklig, att de kände sig som 

giraffer instängda i en misslyckad bur på ett 

zoo. Folk gick förbi nere på gatan och tittade 

på dem ett ögonblick, och träden kastade sina 

fläckiga skuggor över dem. 

-Jag bryr mig inte särskilt om Jerusalems 

förstöringar, fortsatte farbror Celestin, men det 

är bra att det finns en dag som man ägnar åt 

saknad.” 

De gamla gravstenarna –ofta av 

Gotlandssandsten- vittrar sönder. Man har 

börjat kopiera en del av de äldsta, bl.a. den 

över Aaron Isac och hans familj.  

Eftersom vi är i grannskapet passar det att 

nämna att mitt emot begravningsplatsen ligger 

elverkets Kronobergsstation. 

Den liksom många andra stationer i staden är 

ritad av Ferdinand Broberg 1902-1905. 

           

 Stationen blev inbyggd i ett bostadshus under 

1990-talet. Det är i det huset –Kronobergsgatan 

13- som Laila Freiwalds inte levde som hon 

lärde (bostadsrättsköpet) hösten 2000. I början 

på 1890-talet låg här ett rött tegelhus av 

baracktyp, som senare ändrades om till 

polisvaktskontor för övre Kungsholmen. Det var  

innan polishuset blev färdigt 1911. 

      

Kronobergsgatan – S:t Eriksgatan 

Beträffande namnbytet från Kronkvarnsgränd 

till Kronobergsgatan var det så, att 1885 

ändrades många av stadens gatunamn som 

tidigare haft likalydande namn (Glasbruksgränd 

på Kungsholmen och Glasbruksgatan på Söder, 

många Kvarngator etc.) Nu ändrades för att 

bringa reda. Namnet Kronoberget tycks för 

övrigt ha skapats i samband med detta 

namnbyte. Dessförinnan hade själva berget av 

allt att döma inte haft något namn. Ett 

kvartersnamn finns belagt –Kronoberg- där 

polishögkvarteret i dag ligger. Här bodde 

drottning Kristinas hovskräddare Johan Holm –

adlad Leijoncrona. Möjligen har detta namn 

inspirerat till kvartersnamnet. 

Kronobergsgatan  kom att fungera som S:t 

Eriksgatans baksida. Den var tidigare privatägd. 

I hörnet av Hantverkargatan  och ner mot nuv. 

Fridhemsplan låg de s.k. ”Palmcrantzska 

villorna” (bild D115 – D116)   

De benämndes så efter K..Helge J. Palmcrantz 

(1842 – 1880) (bild D117), uppfinnare (född i 

Offerdal, Jämtland) och år 1879 grundare av 

Palmcrantz Vapenverkstäder senare –f.o.m. 

1889- Stockholms vapenfabrik. I villorna –

varav en benämndes ”Drottning Kristinas 

lusthus” bodde främst anställda vid fabriken, 

men att ett av husen ansågs ha tillhört 

drottningen är tveksamt. Det var status att varje 

stadsdel skulle ha ett sådant hus. ”Huset vid 

Fridhemsplan var inget slott, inte en koja heller, 

men ett helt vanligt envåningshus”. Själva 

fabriken låg mitt över gatan, från 

ingenjörskårens köksbyggnad  ner till 

Karlsviksgatan, omgiven av ett högt plank (bild 

D118). I fabriken –som övertagit Karlsviks 

väveri gamla lokaler-  tillverkades kulsprutor –

med 10 pipor, som sköt 500 skott i minuten- och 

slåttermaskiner, två sätt att skörda! Man 
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fabricerade också 7 cm:s fältkanoner för export 

och dynamomaskiner. Den var en betydande 

industri –bara maskinverkstaden upptog en yta 

om 4 000 kvm och de anställda uppgick till 300-

400 personer.  Som arbetsgivare var Palmcrantz 

en föregångare. Han införde bl.a. inbyggd 

yrkesskola, 8-timmars arbetsdag samt halvtid på 

lördagar. Han gav också övertidsersättning och 

sjuklön. Han förekommer –liksom Gustaf De 

Laval – på en svensk frimärksserie om tekniska 

nydanare från 1976. Han uppfann också en 

räknemaskin för addition och multiplikation 

som finns bevarad på Tekniska Museet. En 

gymnasieskola i Östersund (byggd 1968) bär 

hans namn. Skolans fik heter ”Helge”. Fabriken 

avflyttade 1908. Vart? Enligt en källa skulle 

fabriken ha sålts till en viss Maxim Nordenfelt 

år 1886. I väster låg grannen, Karlsviks 

gjuterier.                                                                            

Kvarteret Lavetten  

Författaren minns: 

Kvarteret –i vilket jag bodde – heter Lavetten, 

en påminnelse om Palmcrantz-tiden. Jag bodde 

i 5:an  med mina föräldrar. Huset som ännu 

står kvar är byggt 1901. Hyresvärd var då 

Stockholms stad. Nedre botten mot gatan. Ett 

rum och kök).   

Min far var brandman på Kungsholms 

brandstation, som låg tvärs över gatan. Det 

fanns larmklockor inne, så att han kunde vistas 

i bostaden även när han var i tjänst. Ibland när 

vi satt i köket och åt, ringde klockorna. Då fick 

han lämna allt, springa över gatan för att åka 

ut till någon eldsvåda. Sånt var vi vana vid i 

familjen. Köket hade vedspis med en 

vattenreservoar av koppar intill. Den skulle 

hållas skinande blank. Bredvid stod ett 

tvålågigt gaskök placerat ovanpå en svart 

gasugn. Ovanför på väggen satt den 

grålackerade gasmätaren som skulle matas 

med poletter. Det fanns rinnande kallt vatten 

med ho. Diskbänken var av zinkplåt. Den skulle 

också skuras blank. Tomteskur? 

Friskluftventilerat skafferi direkt mot gatan 

(mjölken var alltid gällen på somrarna). Här 

fanns också en vedlår. Då och då beställde min 

far hem björkved. Den kastades ned i källaren 

genom en källarlucka som vette mot gatan. 

Källaren var mörk med utsprängda, kala 

granitväggar. Källarkontoret ännu mörkare. 

Lykta med stearinljus var av nöden. Veden 

skulle klyvas för att passa in i vedspisen. Det 

var ofta mitt jobb att stå och hugga ved. Man 

fick passa på när huggkubben där nere var   

ledig.     På gården fanns en tvättstuga med 

träbaljor, två stora cementkar och en stor 

vedeldad tvättgryta. Tvätten hängdes upp vid 

bra torkväder  och tog upp hela gården. Det 

fanns även en torkvind högst upp i huset. Det 

nytvättade bars senare i tvättkorg ner till 

mangelboden på Drottningholmsgatan. Där 

hade de två enorma manglar, tunga stenblock 

som gick fram och tillbaka över rullar. Den ena 

var elektrisk, den andra vevades för hand. Vi 

valde alltid den handdrivna. Jag fick veva. 

På gården stod en soptunna av då 

standardiserad modell. I den tömdes 

”slaskhinken”. Ett rör med kran utifrån huslivet 

gav sköljvatten till hinken efteråt. Ett par 

gånger  i veckan kom sopgubbarna. De lyfte av 

övre delen av soptunnan, stack ett par skalmar i 

särskilda krokar och bar ut hela tunnan till 

sopbilen. Så hävdes tunnan upp och vändes på 

lasset. En av gubbarna trampade runt och 

packade till soporna. Det hängde alltid några 

säckar baktill på lasset. Där stoppade gubbarna 

sånt de hittat –”schoks”- som var värt att spara 

på och kanske försälja. 

I vårt enda rum stod en vit kakelugn. 

Mässingsluckor, även upptill kring en nisch i 

brösthöjd. Värmeskåp? Det användes aldrig. 

Man ställde en prydnadsgrej där. Jag sov i 

köket, mina föräldrar i en utdragssäng i 

rummet. Så var det med det.   

Hörnhuset med adress  

Kronobergsgatan 9 och Drottningholmsvägen 1-

3 byggdes några år efter”5:an”).   

Det byggdes av en ung ingenjör John Qvist på 

spekulation för folk som hade råd att lyxa litet 

och var villiga att betala hyra för mer än ett rum 

och kök. Fastigheten försågs med gas och elljus, 

vattentoaletter, värmeelement i tamburen, 

tempererad dusch och isskåp i 

serveringsrummet redan från början. 

Fastigheten kom därför att kallas ”Slottet” eller 

”Skrythuset”. Det ansågs lite finare att bo i den 

delen av kvarteret. Kvarteret var i övrigt rikligt 

försett med livsmedelsaffärer. En på 

Hantverkargatan 78, en på Kronobergsgatan 1 

samt två på Drottningholmsvägen förutom Carl 

Larssons stora matvarubutik i hörnet av S:t 

Eriksgatan. Affärerna var alltid delade i två 

avdelningar på grund av hälsostadgan, en för 

mjölk och grädde och en för övriga varor.                                                                                                       

I hörnet av Kronobergsgatan och 

Hantverkargatan i samma fastighet som 

mjölkaffären låg ett ölkafé .  

Sådana var vanliga på den här tiden. Därinne 

satt ”gubbar” och ölade. Det gick till så att alla 

runt bordet betalade för en ”sväng”, d.v.s. öl 

laget runt. Var det många kring bordet, var en 

del ganska runda under fötterna när det lämnade 

ölschappet. Utanför var en uniformerad 

ordningsvakt posterad. Det var lag på det. Hans 

uppgift var att ”mota Olle i grind” samt tjäna 

som utkastare om gubbarna blev osams därinne.   

 

”Kronis”  

Vid sidan låg Kronoberget –nu 

Kronobergsparken -  men som tidigare nämnts 
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fått namn av den kvarn –Kronkvarnen- som legat 

där. Så sent som vid slutet av seklet fanns det –

enligt längderna- två mindre ladugårdar med två 

kor i vardera gården här. I en av dem, belägen 

vid Bergsgatan ovanför Polhemsgatan –där 

Betaniakyrkan senare byggdes- kunde man då 

fortfarande köpa mjölk direkt från ladugården. 

        
En predikolokal kallad ”Hyddan” fanns också 

(bild D119). Dit gick ofta människor som inte 

ansåg sig ha tillräckligt fina kläder för att våga 

gå in i någon kyrka. Matjord för blivande 

planteringar i parken började upplagras åren 

1883-1886, men det dröjde till 1891 innan 

anläggningsarbetena kom igång för att ”bereda 

staden hans egentliga livsluft”. En planritning 

från 1894 över parken finns upprättad av 

E.Lundberg (Publicerad i DN 2000-01-16). Den 

överensstämmer i stort med parkens nuvarande 

utseende. Först 1912 var hela parken färdig 

(bild D120). I parkens nordöstra hörn låg en 

huslänga av nödbostadstyp (bild D121). Nu 

riven. 1938 kom plaskdammen. Fram till 1930-

talet gällde ”Gräsmattan får ej beträdas”. I alla 

Stockholms parker hölls gräsytorna i mycket 

vårdat skick och klipptes med maskin flera 

gånger i månaden. Kommande 

stadsträdgårdsmästaren Holger Blom uttrycket 

sig så här: ”Man kan nog säga att 

parkanläggningarna från 1800-talet och framåt 

mer var till för att smycka staden än för att 

skapa tillfälle för rekreation”.  

Där brandstationen på 1930-talet kom att 

byggas, låg tidigare en i berget insprängd 

sandgrop, som disponerades av 

Renhållningsverket (bild D122) 

Under fotbollssäsongen var platsen en bra 

bollplan. Senare höll renhållningen till mellan 

brandstationen och parken. Här stod 

arbetarbodar och en sorts  manskapsdragna 

snökärror under vinterhalvåret. Varje morgon 

var det upprop utanför bodarna klockan 7. 

Särskilt under åren med stor arbetslöshet i 

mitten av 30-talet var det gott om arbetslösa (i 

svart paletå och krimmelmössa) som stod där i 

väntan på dagsarbete.  

Författaren minns: 

Jag vill stanna till lite kring ”Kronis” som vi 

kallade den, vi ungar som lekte där under 

senare delen av 1930-talet. Parken hade nu 

blivit betydligt lummigare sedan träden vuxit till 

sig alltsedan 1890-talet då parken anlades. Inte 

brydde vi oss om att i parken planterats både 

cembratall, persisk ek, glanslind, pyramidalm, 

vitbrokig sykomorlönn, silverlönn och 

luddhagtorn. Men i backarna växte väldiga 

kastanjeträd, som vi skattade på de läckert 

maroon-färgade frukterna under höstarna . 

Backarna inbjöd till kälkåkning under 

vintrarna. Varje backe hade sitt namn. 

”Himmelbacken” gick från Kronobergets 

högsta punkt, ”Svängis” drog ner mot  planen 

vid Musikpaviljongen.  ”Smöris” var en 

betydligt beskedligare backe, som löpte ut intill 

lekplatsen i parkens sydvästra hörn. På min tid 

hade kälkarna begåvats med en ratt för 

styrning. Höjden var att äga en kälke som också 

hade broms. Dit nådde aldrig jag. Man skrek: -

”Se upp i backen. Fem hål i nacken!”  

      

I sydvästra hörnet  fanns gungor, både vanliga 

och av typ ”släng-” (man trädde här in benen i 

ringar fastsatta med kätting vid en påle och for 

sedan runt ) Idag verkar det som om gungorna i 

stadens parker  hänger ute  året runt.  

Så var det inte då. Det var en stor dag –någon 

gång i början av maj- när gungorna hängdes ut! 

Och varje kväll kom sen en uniformerad 

kommunalarbetare och låste gungorna  genom 

att dra en kedja genom dem! Konkurrensen om 

de få gungorna var hård. När man gungat 

färdigt ropade man: -”En gunga ledig!”. Strax 

kom en hel hord förhoppningsfulla ungar 

kutande. Hade man då en elak dag fyllde man i: 

-”..i Vasaparken!” och fortsatte att gunga. 

Senare, 1938,   kom ”Parkleken” till. Ett litet 

hus rymde styltor, klossar, brännbollsutrustning 

och dylikt för utlåning. Klätterställning. 

Faktiskt en av de första lekplatserna med 

anställd personal. Men då var jag för gammal 

att leka. På vintern spolades en skridskobana 

upp på den öppna platsen ner mot Polhemsgata. 

Även här fanns det ”kommunalare” som spolade 

och skottade banan. De hade en liten 

värmestuga vid sidan om, men den var bara till 

för dem!  
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Man hade inga ”rör” på den tiden utan vanliga 

”grillor”. Problemet var att få dem att sitta fast 

på pjäxorna. Remmarna måste spännas 

ordentligt. Det vanliga var att man frågade 

någon vuxen intill banan: -”Vill fabror hjälpa 

mig att spänna?” På eftermiddagarna stod ofta 

en betydande man där. Med sig hade han en 

korg. Under ett handdukslager hade han varma 

munkar! Lyckan var att ha fått med sig en fem-

öring, så att man kunde inhandla en sådan. På 

höstarna var det gängkrig i parken. Beväpnade 

med träsvärd och under ropen ”Stormaa!!” 

intogs kullarna ömsom av oss eller av  ”Bum-

Bummarna”, ungar från trakten nere vid  

Rådhuset. Lars Forssell har skrivit någonstans 

om detta. Han var med på vår sida. Man kan 

undra, hur man på den tiden hade råd att sköta 

om parkerna på det sätt som skildras ovan. 

Redan tidigt berättas om, att det fanns en vakt i 

parken, ”Svarta vakten” kallad. Han såg till att 

inga åkte kälke på otillåtna ställen. Då riskerade 

deras föräldrar att få böta. Ett par kronor 

kostade den överträdelsen. På 1940-talet fanns 

organiserade parkvakter i fina,  gröna 

uniformer, som såg till att parken var ett ställe 

att trivas i. De gjorde en ofta obehaglig men 

anonym insats. Kåren upplöstes tyvärr 1978.  

Idag är det många som drar sig för att gå 

igenom  parken efter mörkrets inbrott.                                                                                                                     

 

”Bibblan” 

Stadsbibliotekets barnfilial (F6) låg då i en 

nybyggd basarbyggnad av funkistyp på 

Hantverkargatan snett emot brandstationen. 

 

Här hade tidigare ovan nämnda Svea 

Ingeniörskårs köksbyggnad legat (bild D123). 

Biblioteket låg en trappa upp till vänster. Till 

höger hade tandläkarparet Timander sin 

verksamhet.  

Författaren: 

Det var en upplevelse när jag kom upp till 

”bibban” första gången 1934. Vi sa inte 

”bibblan” som nu är vanligt. Jag kunde inte 

läsa ännu,  minns jag, men jag lånade och 

tittade i en ritbok av Bertil Almqvist (Bertila i 

Aftonbladet) som handlade om en travhäst –

Trallgöken kallad. Det fanns ett litet sagorum 

med bilderböcker ”modell Hattstugan”, och där 

berättade en av bibliotekarierna sagor en dag i 

veckan. En högtidsstund! Så småningom fick jag 

ett lånekort. Det var rödfärgat, och varje gång 

man lånade böcker stämplades på kortet när 

böckerna skulle lämnas tillbaka. Ve den som 

lämnade in boken försent! I dag får man böta, 

men då stämplades det in på kortet ”Får ej låna 

förrän den ….” På biblioteket skulle det vara 

tyst. Talade man högt åkte man ut! Jag tycker 

att den vanan skulle ha bibehållits fram i våra 

dagar.                                         

 

Kungsholms teater blir Frälsis  

Men nu tillbaka till 1800-talets Kronobergsgata. 

Mitt emot Parkgatan låg bagare Jönssons hus 

där ”jönsakakor” bakades utomhus på 

bagerigården. Inne på en gård låg också 

Kungsholmens teater, först byggd som 

ordenssal åt Godtemplarna. Här spelades teater 

åren 1887-1894. Lokalen kan ännu beses bakom 

ett av gårdshusen (bild D124).   

Höga rundbågade fönster och pilasterindelade 

fasader. Därefter övertog Frälsningsarmen 

teaterlokalen innan den senare flyttade vidare 

till ett träruckel på en inköpt tomt se nedan (bild 

D125). I dag är teaterbyggnaden verkstad och 

kontor. 1912 byggdes ”Frälsis” nytt hus på sin 

tomt (inköpt 1892 för 23 000 kr) i hörnet S:t 

Eriksgatan- S:t Göransgatan –tidigare 

Kungsholmsgatan. 1969 ändrades nämligen 

gatans namn väster om Kronobergsparken till 

S:t Göransgatan. 

           

  Mellan nuvarande Drottningholmsvägen och 

Fleminggatan låg låga hus med muromgärdade 

förgårdar. Sådana förgårdar var också vanliga på 

S:t Eriksgatan (bild D126, D127). Här kunde 

invånarna i lugn och ro dricka sitt 

eftermiddagskaffe till fågelsång  

Bödelns hemvist  

Om man tittar i mantalslängder från 1880-talet 

visar det sig, att nyinflyttade arbetare mestadels 
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slog sig ner runt Kronobergsparken eller längre 

västerut i kvarteren Grinden och Hantverkaren 

(i dag kvarter begränsade av S:t Eriks-, 

Flemings-, Kronobergs- och S:t Göransgatan) 

Författaren Ivan Oljelund beskriver sitt 

barndomshem på Fleminggatan i en av sina 

romaner – ”1910-tal”: 

”Spis. Spiskåpa, diskbänk och skåp finns till 

höger. När man kommer in och till vänster var 

plats för kökssoffan och vardagsskänken. 

Matbordet stod vid fönstret. Till vänster fanns 

också den vitmålade dörren till rummet, den gick 

inåt och dolde kakelugnen när den stod öppen 

Rummet hade två fönster som båda vette mot 

samma utsikt. Det var ett ljust rum med 

morgonsol åtminstone, ty alla fönster stod mot 

öster . . . En stor brunmålad tvåmanssäng mot 

kakelugnsväggen, ett litet bokskåp på kortväggen 

och däröver några inramade stålstick och 

porträtt, även av hundar, en liten 

oljefärgsmålning, föreställande ett barnhuvud . . 

. i ett av hörnen på en spik Hägers gamla 

jaktbössa med väska och kruthorn; mot andra 

långväggen finskänken med porslin och glas och 

nysilverservisen ovanpå, samt på kortväggen 

mellan fönstren den bruna salsklockan. Mitt på 

golvet det runda, fina bordet med blommig 

plyschduk och på den en liten vit duk, varpå det 

stod en glasvas, ofta med blommor. Över bordet 

hängde fotogenlampan, som den hängde i alla 

hem. Och så stolarna med sina 

åttiotalskrumelurer på ryggarna och grön 

sitsstoppning.” 

Även gårdsfesterna skildrar han i romanen ”Det 

hände på Kungsholmen”: 

”Och så kom dagen och kvällen för de fattigas 

maskerad. Vice värden och arbetsvilliga pojkar 

hade spänt upp snören kvällen före, och ljusen i 

de kulörta papperslyktorna tändes i 

skymningen. Lyktor lyste också ovanför de 

improviserade smörgås- och 

läskedrycksstånden. Mitt för dassen hade en 

estrad spikats upp åt musiken. Platsen var 

utmärkt, ty man kunde använda träramen, som 

mattorna piskades över, till lykthängare. Både 

stånden och estraden pryddes av några björkar, 

var man nu fått dem ifrån. Mitt på gården skulle 

dansen trådas.” 

Längre fram på S:t Eriksgatan låg tidigare 

nämnda Wiklunds Velocipedfabrik. 

Intill, i  22:an,  senare ändrat till  hus nummer 

44,  bodde Stockholms sista skarprättare Albert 

Gustaf Dahlman (1848-1920) och på 46:ans 

gård spelade Naima Wifstrand teater som barn. 

Hon bodde ju strax intill (se ovan). 

Om A.G. Dahlman finns att berätta att han var 

född i Norberg. Som ung var han stamanställd 

vid Västmanlands regemente. År 1885 

utnämndes han till Stockholms stads 

skarprättare. Under de 35 åren i tjänst utförde 

han endast sex avrättningar. Den första var den 

7 augusti 1890, då Anna Månsdotter, 

Yngsjömörderskan, pliktade med livet för sitt 

brott. Sedan Alftamördaren 1893.  År 1900 var 

bödelns mest arbetstyngda  år med tre 

avrättningar bland annat av ”mälarpiraten”.  

Nordlund.  

Den sista avrättningen –både Sveriges och 

Dahlmans- var den 23 november 1910. Då 

halshöggs Alfred Ander för mordet på en 

kassörska i Gerells växelkontor vid 

Malmtorgsgatan. Platsen var Långholmens 

fängelsegård. Vid detta tillfälle användes 

fallbila, giljotin. Denna giljotin var importerad 

från Frankrike och fastnade förståeligt nog i 

tullen. Ingen klarade av uppgiften att rubricera 

den på lämpligt sätt. Till slut beslöt man kalla 

den för jordbruksmaskin!                                                                                                          

 

Utefter Karlbergssjön  

Där nuvarande servicehuset Trossen är beläget 

låg ”Smittens äng”.  

       

En trappa ledde upp till Flemmingsberg ovan 

vattnet. Kring sekelskiftet låg här ett stenhus i 

tre våningar som då ägdes av grosshandlaren 

Isaac Hirsch. I dag ligger S:t Erikspalatset 

ungefär här. På ängen bakom hade pojkar kring 

sekelskiftet duvslag. Här skulle omsider 

Förenade Chokladfabrikerna eller Choklad-

Thule byggas (bild D128). Fabriken är känd för 

sin ljusreklam ”Tag alltid en Tulo” på 

husgaveln samt att man var först med 

”Mums.Mums” Under 2:a världskriget ,när det 

var ont om det mesta, byttes bottenplattan av 

rån ut mot en pappskiva.  

År 1970 flyttade Thule till Ljungsbro. I stället 

flyttade Nya Asfalt AB in! Som en kuriositet 

kan nämnas att här började den första 

tillverkningen av stenkulor på 1920-talet. 

Fabriken tillverkade praliner i tombolas, så 

kallade trumlare. Någon fick idén att tillverka 

kulor på samma sätt, och en tillverkning 

startade. Stenkulan är egentligen inte av sten 

utan tillverkas av rapsfrön som tumlas med en 

blandning av cement, sand, gips och 

färgpigment. Idag tillverkas sådana kulor bara 

på ett enda ställe –i Tollarp i Skåne. Strax intill 

Choklad-Thule, i hörnet av Alströmergatan, låg 

Svenska Radiobolaget, ett dotterbolag till L M 



43 

 

Ericson. Man tillverkade  bl.a. radioapparaten 

Radiola. Härifrån sändes de första experiment-

radioprogrammen till lyssnarna i mitten av 

1920-talet.  

På området stod tidigare också en trävilla 

(Fleminggatan 71) som var disponentbostad för 

Stockholms Tändsticksfabrik. Huset revs 1906. 

Själva fabriken låg i nuvarande kvarteret 

Knoppen  snett emot. Själva knoppen (svavlet) 

på en tändsticka tror man givit namn åt kvarteret. 

Nedanför Flemmingsberg låg Kolspetsfabriken 

(nedbrunnen 1896, bild D129). 

.Här fanns också en överfart till Rörstrand (bild 

D130). Priset för överfarten var 2 öre. 

Roddbåten var ofta överlastad. En morgon i 

december 1898 kantrade den. Fem personer (av 

22) drunknade i det iskalla vattnet. Behovet av   

en bro blev påtagligt. 1906 invigdes S:t 

Eriksbron efter tre års byggande av dåvarande 

kronprins Gustaf (V) . Den ombyggdes 

förutseende nog åren 1935-37 för att passa den 

kommande tunnelbanan (bild D131, D132).  

    

Byggherre var Bröderna Hedlund AB. Under 

hela byggnationen kunde trafiken pågå som 

vanligt över Barnhusviken. Samma bolag 

byggde även bussgaraget i Hornsberg. 

Väster om Flemmingsberg utefter stranden 

sträckte sig Axelsberg fram mot Hummersberg 

(bild D129). Man kunde köra in i området via 

den nyanlagda Arbetargatan. Området tros ha 

fått sitt namn efter en gård som låg där 

Fridhemsgatan och Alströmergatan idag korsar 

varandra. Stranden var kantad av små smala 

bryggor, där de boende hade sina båtar. Det var 

väl också egentligen här som roddarfärjan över 

till andra stranden hade sin tilläggsplats.  

till Kungsholmen  

     

1934 invigdes Sportpalatset (ark. J.S.Adrian), 

en stor händelse. Tjugofem år tidigare hade S:t 

Erikspalatset, eller Lux-palatset så kallat 

eftersom AB Electrolux hade sitt huvudkontor 

där,  byggts mitt emot (ark. Dorph & Höög), en 

skyskrapeliknande byggnad med amerikansk 

framtoning. Husen står fortfarande kvar som två 

”accenter” i entrén till Kungsholmen (bild 

D133).  

 

Sportpalatset rymde Europas största och 

modernaste bassäng 50 x 12 m (bild D134). De 

översta våningarna hyrdes av djurmålaren 

Bruno Liljefors (1860-1939). Han lär ha lockat 

till sig allsköns modeller som måsar och kråkor 

genom att lägga ut hinkvis med kött och fisk på 

terrassen. Om man gick nere på S:t Eriksgatan 

påstods det att man kunde få en strömming i 

huvudet. I palatset inrymdes också en biograf –

Rivoli- invigd 1933 (bild D135). Den var från 

början avsedd som teater och utrustades med 

scenutrymme, ja t. o. m. med en vridscen. Men 

lokalen visade sig svår att hyra ut. Rivoli finns 

ej mer. Den lades ned 1977 och blev 

musikstudio åt bl. a. ABBA men borde leva 

kvar i Evert Taubes Stockholmsmelodi 

(….Stulen lycka går på Rivoli….) Emellertid 

skrev Evert sin melodi redan 1929! Hur hänger 

det ihop? Jo, Rivoli låg då på Sveavägen, döptes 

sen om till Rivieran. ”Sportis” existens blev ej 

lång. 30 september 1958 var det slutbadat. I 

simhallen lyckades man få in tre våningar 

garage! 

Kaserner       

           

I viken vid Rålambshov –Karlsvik- låg ett varv 

som brukades av hovet –Jaktvarvet.  

Det är från Karl XI:s tid och anlades 1684. Det 

berättas att kungen fann mycket nöje i 

sjöväsende och att jakterna användes till att föra 

hovfolket ut till kungsgårdarna och de kungliga 

lustslotten. Varvet miste så småningom sin 

funktion och upphörde år 1850. De båtar som 

fanns kvar överflyttades till Skeppsholmen. 

Namnet finns bevarat i Jaktvarvsplan en bit upp 

på Polhemsgatan. År 1856 förlades ett 

sappörkompani hit. Även Diakonanstalten (med 

Bolinders villa?) härstädes fick flytta på sig, och 

1868 flyttade Pontonjärbataljonen in  -från 1892 

ombildad till Svea Ingeniörskår. Kasernerna låg 

kring nuvarande Pontonjärparken. Denna hade 

tidigare kallats Tempelbacken och hade ett 

”utsiktstempel, varifrån man kunde se ända ut 

till Kungshatt” (bild D136). Området 
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begränsades av Hantverkargatan i norr, 

Jaktvarvsgränd i öster och  en linje i S:t 

Eriksgatan förlängning i väster. År 1922 revs 

kasernerna och man flyttade bl.a. över till 

Marieberg. På platsen byggdes i stället 

Kungsholmens första läroverk, invigt 1908  och 

bostadshus företrädesvis HSB-lägenheter. I 

parken finns en minnessten över de militärer 

som var förlagda här. Minnesstenen bär texten: 

”Sappörer och Pontonjärer, ingenjörs- och 

telegraftrupper voro här förlagda 1856-1922”. 

Den invigdes i början av 1930-talet (bild D137).  

 Sappör = skansarbetare med uppgift att öppna 

löpgravar, uppkasta befästningsvallar etc. 

           

Salpetersjuderiet och Barnhuset 

Salpetersjuderiet, denna fasansfulla fabrik 

anlagd 1749 låg ovanför Karlsvik-viken ungefär 

där Sysslomansgatan nu ligger –bakom f.d. 

biografen Draken. 

            

Här  tillverkades sprängämnen (av bl.a. 

urindränkt jord) till ”Kronans förmån” och här  

förenades socialvård, straff och affärer. 

Inkomsterna från verksamheten var avsedda för 

Barnhusets drift. Med enbart kvinnliga fångar 

var man igång 1767. En del fångar hyrdes ut, t. 

ex. till ”Grubben” och hans tobaksplantage. En 

stor del av de extrainkomsterna hamnade i 

fickorna till sjuderiets föreståndare och 

arrendator hovtandläkaren Johan Eberhard  

Ehrenreich (som hann med att även starta 

fajansfabriken). Svält och nöd. 1779 upphörde 

verksamheten och de ”överlevande” överfördes 

till spinnhuset på Långholmen. Det fanns alltså 

allvar bakom orden när Bellman i Epistel N:o 

48 skriver: 

Såg du nu Marieberg, 

Så se längre neder; 

Med en gul och bleknad färg 

Sig ett tjäll utbreder. 

   Fönstren glittra … Kännen I 

               ej    salpetersjuderi? 

  En gång, Ulla – raljeri!- 

              palten dit dig leder. 

Avskyn för det beryktade stället skildras också i 

ett skillingtryck från 1870-talet.: 

Vid Kungsholms strand där  Mälarens 

 bölja sköljer  

ett stycke av vår svunna huvudstad 

där står ett plank som ännu nästan döljer 

en lika grå som gammal husfasad. 

 

O, frågar du vem som väl bor därinne 

det flickor är, klädda i snövit skrud 

Ja, flickor som lagt bort sitt ädla sinne 

och brutit har emot Guds sjätte bud. 

Varför kallades kvinnofängelset på Långholmen 

för Spinnhuset? Förklaringen är, att på 1740-

talet sades att ”flickor om sju års ålder bör med 

spinnande sin brödföda förtjäna”. Att dessa hårt 

slavande flickor lätt spårade ur är ganska 

naturligt. Bellman skaldar därom: 

Vem är den flickan med styrman där 

ligger 

Hon som så flåsar och bröt sin korsett. 

Lördan hon dansar om söndan hon 

tigger, 

Måndan hon virvlar sin spinnrock så lätt 

Tisdan står hon inför för kämnärsrätt. 

Kämnärsrätten var en underdomstol, som på den 

tiden bl.a. behandlade mindre brott samt 

barnavårdsärenden.) Spinnerskorna övergick 

ofta –p.g.a. de dåliga lönerna- till att bli 

”nymfer”. De fick då fortsätta sitt borgliga yrke 

i spinnhuset, dit lösaktiga fruntimmer 

förpassades av paltarna. 

Om Barnhuset kan berättas att det låg 

ursprungligen vid nuvarande Norra Bantorget 

(på Norra Latins skolgård som nu tjänstgör som 

parkeringsplats). Med Gustaf Vasa och 

reformationen blev staten skyldig att ta hand om 

sina fattiga som förut varit munkjobb.. De 

många dyrbara krigen gjorde förstås sitt till för 

att tidens socialvård kapitalt skulle misslyckas. 

Antalet tiggare växte lavinartat till Gustaf II 

Adolf grep in år 1624. Han införde ett speciellt 

barnhus för att rädda barnen från svält och vänja 

dem vid ordnat arbete. Till en början låg det på 

Riddarholmen. Först nio år senare kom ett 

barnhus i verklig mening till. Pappa till det var 

hovpredikanten Johannes Mathiae. Det fick en 

stor, egen tomt på Norrmalm mellan Drottning-, 

Barnhus-, och Wallingatan ner mot Klara sjö. 

Man hade också en ”kvarntomt” där nuvarande 

Tegnerlunden ligger. Misären var ofta stor. På 

1690-talet dog i snitt femton procent av barnen 

varje år. Svåra år dog vart fjärde barn. Ofta var 

de i så dålig kondition när de togs om hand, att 

de ej kunde räddas. Även ett tegelbruk på 
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Kungsholmssidan bidrog till driften av 

barnhemmet. Fram till 1930  tillhörde faktiskt 

nuvarande  Rålambshovsparken  Allmänna 

Barnhuset. På tidiga kartor (1700-talet) kallas 

Rålambshovsområdet Barnhusängen just p.g.a. 

att Barnhuset ägde marken.  År 1879 sålde 

Barnhuset sin fastighet till staden för 125 000 

kronor. Sex år därefter flyttade man till ett 

nyuppfört hus på Norrtullsgatan; Allmänna 

Barnhuset – idag Norrtulls sjukhus.                                                                                                              

 

Rålambshov 

Lilla Rålambshov, ( bild D138) huset tveksamt 

uppkallat efter  överståthållaren Claes Rålamb 

eller efter dennes son friherren Åke Rålamb. 

Claes Rålamb var riksråd och medlem av Karl 

XI:s förmyndarregering. En av hans döttrar var 

gift med Edmund Gripenhielm. Sonen Åke blev 

arrendator till gården, uppförd 1706. År 1717 

vräktes han emellertid ut, då han inte kunde 

betala arrendet. Därefter beboddes huset några 

år -1717-1720- efter Karl XII:s krigsnederlag av 

finska flyktingar. Den låg i slutet av en vacker 

allé som idag är borta men som kan tänkas  vara 

Mariebergsgatans förlängning ner i parken. 

Gården blev med tiden värdshus och brann i 

slutet av 1700-talet. Huset försvann definitivt 

när man byggde Västerbron (invigd 1935, 

arkitekter Borgström, Dal, Hedqvist). 

Åke Rålamb hade stora planer i livet. Han 

ämnade bl.a. ge ut en egen encyklopedi ”Adelig 

Öfning”i 20 band! Det blev bara sex. Han anses 

vara en slarver ur 1600-talets överklass men har 

alltså troligen gett namn åt denna del av 

holmen.  

Stora Rålambshov  ligger idag intryckt under 

Västerbron (bild D139).  

     

Det var lantställe för underståthållaren P.E. 

Georgii under tiden 1798 – 1808. Det nuvarande 

huset återuppbyggdes efter en brand 1801 (Ark. 

Gjörwell). Senare hade Frälsningsarmen ett 

”räddningshem för ensamma män här och 1924 

– 1929 var det upptagningshem för ”värnlösa 

barn”. Här bodde på 30-talet Stockholms 

borgmästare Gunnar Fant. När man gifte sig 

borgligt på den tiden, sa man att man ”fantade 

sig”. Under många år drev senare hans 

frånskilda fru galleri i den vackra 

bottenvåningen  

 

Frälsningsarmen hade en vedgård härnere  på 

1920-talet (där Fridhemsgatan mynnar, 

dåvarande Rålambstorg). Platsen framför 

vedgården kallades Barken (bild D140). Under 

samma tid låg också Isbolaget där. Isen skars 

upp i stora block på Riddarfjärden och lagrades 

väl isolerade i mängder av halm (sågspån) i 

Rålambshov. Var det den isen som levererades 

till mjölkaffärerna –av åkare med förskinn och 

issax- lastade på de ”isblå” lastbilarna på 1930-

talet?  

Nere på fälten odlades också tobak. Den sista 

tobaksladan revs 1934 när Västerbron började 

byggas (bild D141) 

    

Det berättas att tobaken fordrade mycken 

skötsel och arbete. Den var ömtålig för frost. 

Det var en ängslig tid för trädgårdsmästarna 

innan man fått in hela skörden på hösten. Och 

arbetet var inte slut efter det att tobaksbladen 

skördats och körts in i ladorna.. Därinne satt 

kvinnor som med en skarp kniv skar bort 

huvudnerven på bladen. Dessa träddes sen upp 

på störar och lagrades i fackverk. Efter hela 

ladan fanns luckor för att reglera torkningen, för 

bladen fick inte torka för fort eller för sakta. 

Den största ladan låg vid sekelskiftet vid Lilla 

Rålambshov 

Victor Skoog (se nedan) talar i sina hågkomster 

om ”Lump Jerker”. Han hade en egenhändigt 

byggd tegelkåk här nere, som var byggt på 

”Tippen” d.v.s. på de schaktmassor som lagts ut 

för att fylla ut Mälarstranden. Att han stod ut 

under vintrarna berodde säkert på brännvinets 

konserverande och värmande verkan. Han var 

ganska förfallen och sysslade med att samla 

lump och ge ett handtag då och då för att få ihop 

till en liter brännvin. Vanligtvis var han ganska 

tystlåten, men när han blev full sjöng och 

deklamerade han. I sin ungdom hade han varit 

korpral vid Göta Livgarde. En dag när han var 

borta ”i affärer” rasade en bit av Tippen ut i 

sjön, och ”Lump-Jerkers” kåk följde med. Då 

hyste han in sig i en stallbyggnad på området. 

Området nyttjades också av Svea Trängbataljon 

för målskjutning och andra militära övningar. 

Detta var också platsen för stockholmsligornas 

bataljer. Här lär ha utspelats många slagsmål 

mellan trängsoldater från Marieberg och stans 

ligagäng  

Anna Lindhagen skriver om 

Rålambshovsområdet (1923): ”Det är 

Kungsholmens fond till Riddarfjärden. Det är 
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till för båtar och för människor, vilkas 

sommarlov är båtlivets, samt för dem som bo i 

de stora hyreskvarteren och ha sitt afton- och 

söndagsnöje i att gå ned och titta på. Där finns 

inga stenlagda kajer. Allt är ganska primitivt. 

Gamla knotiga pilar, ett anspråkslöst kafé, 

några sommarstugor, det gamla Rålambshof 

och förvuxna syrenhäckar. Matsäckskorgar och 

strängalåt i bergknallarna, frisk vind från sjön 

och ett myller av segelbåtar, kanoter  

motorbåtar antingen förankrade eller på ut- 

eller ingående.” 

     

År 1953 invigdes den klassiskt utformade 

amfiteatern inför en jättepublik på 5000 

personer.                                                                          

 

Karlsvik 

Karlsviksområdet låg  ovanför den grunda 

Rålambshovsviken upp mot f.d. tullhuset (bild 

D 142).  Området hade i mitten av 1850-talet 

inköpts av en inflyttad tysk textilfabrikör, Carl 

Heineman, som gett det namnet Carlsvik. År 

1857 anlades här ett s. k. kattuntryckeri –

Carlsvik AB- för tillverkning av ”tunna 

bomullstyger till fruntimmerskläder”. Det var en 

för Sverige helt ny produkt, som tidigare enbart 

hade importerats från England. År 1870 var 360 

personer anställda. Arbetstid: vard.7-19, lörd. 7-

16. Anläggningen var avancerad för sin tid och 

ansågs på 1860-talet vara Stockholms största 

fabrik. En stor hallkonstruktion innehöll bl. a. 

vävstolar och kardmaskiner. Taket var uppburet 

av gjutjärnsbjälkar som innehöll ångrör. Dessa 

värmde den stora salen och smälte på vintern 

snön som låg på taket.  Regn och smältvatten 

rann bort genom de 121 ihåliga järnkolonner 

som bar upp bjälkarna. Hallen hade inga fönster 

utan ljuset kom från det glasade taket, ”så att 

arbetarna ej kunna se ut och genom yttre 

föremål hindras i sitt arbete”. Verksamheten 

kom emellertid aldrig att löna sig, trots ett 

försök att lägga om till halvylletyger. År 1877 

var det slut (Bild D142).  

Istället flyttade 1879 Karlsviks gjuterier, startat 

av fabrikören Petter Östberg och J E Faustman, 

och 1889 Stockholms vapenfabrik in på området  

-den senare som tidigare nämnts ägd av  Helge 

Palmcrantz. På Karlsvik göt man enligt den s.k. 

”mitis-metoden” d.v.s. i deglar smält, mjukgjort 

järn  (lat. Mitis = mjuk) efter en uppfinning av 

ing. C. Wittenström. (märk Karlsviksgatan med 

sin tvärgatan Mitisgatan där gjuteriet låg). 

Förfarandet krävde hög temperatur som 

uppnåddes genom oljeeldning. Den 

uppfinningen är numera ur bruk. Statyn över 

Karl von Linné modellerad av Fritiof Kjellberg 

och avtäckt 1885 i Humlegården är gjuten med 

denna metod (Se även Victor Skoogs minnen). I 

området arbetade författarens styvfarfar (f. 

1873). Gjuteriet upphörde 1912.  

På tomten uppfördes 1899 på initiativ av 

fabrikören på Karlsviks verkstäder ett 

bostadskomplex Fridhem, eller ”Tegeltraven” 

eller ”Käringträtan” som det kom att kallas i 

folkmun (ark E.O.Ulrich). Namnet ”Fridhem” 

verkar vara en ren fantasiprodukt. (bild D143)  

           

Något tidigare Fridhem har det inte varit möjligt 

att finna på holmen. Möjligen kan Stockholms 

sjukhem (se nedan)  ha inspirerat till 

namnsättningen. Huskomplexet byggdes  

förmodligen för att motverka det allenarådande 

inneboendesystemet. I Tegeltraven är ”Carl-

Anton” enligt egen uppgift uppväxt. Där bodde 

år 1913 1662 personer –företrädesvis arbetare 

vid Karlsviks verkstäder- fördelade i 180 stycken 

enrummare och 24 stycken rum med kokspis. 

Köken var medvetet ovanligt små för att 

omöjliggöra inneboende. Rummen hade bara ett 

fönster för att möjliggöra möblering med många 

bäddar. I kvarteret fanns livsmedelsbutiker, 

predikolokal, flera tvättstugor och en likbod (!) 

Hit flyttade också så småningom Kungsholms 

småbarnsskola in från Garvargatan. År 1914 

installerades elektriskt ljus i trappuppgångarna 

men först 1920 i lägenheterna. 1923 installerades 

vattentoalett i förstugorna. Fyra familjer fick 

dela. Så småningom blev Försäkringsbolaget 

Thule ägare till fastigheten som hade avsikt att 

riva hela rasket. Som tur är blev rivningstillstånd 

ej beviljat. Nu äger HSB huset. K-märkt? 

 Trakten kring övre Hantverkargatan, 

Kungsholms tull och Karlsviks fabriksområde 

erbjöd i början av seklet en anblick av bråtiga 

kvarter, trasiga rivningshus och söndersprängda 

bergknallar. Sigfrid Siwertz tecknar i ”Flanör” 

den kulna miljön som den tedde sig hösten 

1909: 
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”Ofta strövade Torsten bland de halvfärdiga, 

belamrade kvarter, som från slutet av 

Hantverkargatan sträckte sig ner mot Mälaren. 

Här var stora, tomma brandgavlar, dystra, 

svarta träd med rötterna genomskurna av 

rörläggarnas våta, smutsiga löpgravar. Här var 

en halvbrunnen fabrik och rivna tomter med 

väldiga tegelhopar, över vilka svävade en rå 

och sorgsen kalklukt.”  

Lite väster om Tegeltraven byggdes 1867 

Stockholms Sjukhem (Gamla hemmet även 

kallat Hemmet för de obotligt sjuka), rivet i 

början av 60-talet (bild D144).  Norr därom 

tillkom Nya hemmet –år 1880- som ännu står 

kvar. Före namnregleringen på 1880-talet gick 

en gammal väg mellan Kungsholmens gamla 

tull (korsningen S:t Eriks- och Fleminggatorna) 

och den nya (vid Fridhemsplan) (bild D145-

D146).                    

Gårdarna Konradsberg och Hedvigsberg slogs 

samman till ett planerat  sjukhus. Gården 

Konradsberg  lär ha fått sitt namn av en 

murargesäll Konrad Hiesman som en tid var 

ägare av marken. Gården Hedvigsberg (uppförd 

1819) hade ägts av garvaren Jakob Westin d.ä. 

och var döpt efter hans hustru. Huset märktes 

upp och plockades ner 1943  för att ge plats åt 

nya hyreshus på Lagerlöfsgatan. Det låg länge 

nerplockat för att eventuellt återuppstå 

någonstans på Djurgården. När bitarna börjat 

ruttna, eldades allt upp(!), ett tyvärr ganska 

vanligt förfarande. I dag ligger ett daghem på 

platsen för gården. Sjukhuset med sin 140 meter 

långa fasad ritades av professor Törnqvist och 

invigdes år 1861 (bild D147). År 1862  tog man 

som första patienter över de som var kvar från 

Danvikens dårhus. Standarden var hög. I stället 

för kakelugnar kostade man på ett avancerat 

uppvärmningssystem som installerades av 

fabrikören Jean Bolinder. Stockholms Hospital 

(Dårarnas slott) senare Psykiatriska sjukhuset –i 

sen tid omdöpt till Rålambshovs sjukhus – är nu  

hemvist för Lärarhögskolan i Stockholm (2000) 

           

 Marieberg 

Ursprungligen donerades  Marieberg av 

drottning Kristina till riksrådet Bengt Skytte 

(1614-1683) ofrälse och son till en borgmästare 

i Nyköping. Han gav området namn efter sin 

dotter Maria och byggde där en malmgård (bild 

D148) . Här låg senare (1740) en 

tobakspipfabrik ägd av fabrikören Olof 

Aspgren. Den flyttade i mitten av 1700-talet till 

Nils Skuncs  f.d. residens, den Braheska 

malmgården (i kv. Pilträdet). Som tidigare 

nämnts inköpte Mårten Triewald Marieberg år 

1739. Han lät döpa om stället efter sin tredje 

hustru till Elisabethberg.  Triewalds 

sommarställe –av sekreteraren till Frankrikes 

ambassadör 1747 ånyo omdöpt nu till Silvieberg 

efter ett högt berg i närheten- gick genom flera 

händer (en flygelbyggnad står ännu kvar som 

scoutstuga). 1758 sålde Triewalds änka det till 

riksrådet Carl Fredrik Scheffer (1715-1786) 

Gustaf III:s lärare och rådgivare. Han startade 

en porslinsfabrik (fajans) på området år 1760 

tillsammans med hovtandläkaren Ehrenreich 

(bild D149). Tandläkare som han var hade 

Ehrenreich stor erfarenhet av emaljarbeten. 130 

personer anställdes. Man specialiserade sig 

främst på odekorerade, hel- eller gräddvita 

vackra vardagsvaror. Av det skälet finns idag 

inte så mycket bevarat till eftervärlden. I 

samband med framdragandet av en väg söder 

om Ryska Ambassaden på 1960-talet företogs 

en undersökning av innehållet i fajansfabrikens 

avfallshögar. En stor mängd material 

tillvaratogs, huvudsakligen från tiden 1769-

1782. Ett stort hus uppfördes som ännu stod 

kvar på 1950-talet och en tid tjänade som 

kanslihus för Trängkåren (bild D150). Det revs 

på 60-talet och ersattes av Rysslands 

ambassadbyggnad.  

Uppskattade från fabriken blev även dess 

kakelugnar –Mariebergare. Typiskt för 

kakelugnarna från Marieberg är den vita 

bottenfärgen, en blank glasyr samt intensiva 

färger. Det finns ett fyrtiotal kända bevarade 

”äkta Mariebergare” kvar i Sverige. Av dessa 

finns inte mindre än tjugo på Sturehovs slott i 

Botkyrka (bild D151). Konkurrenten Rörstrand 

köpte upp fabriken 1782 och 1788 var det stopp. 

Ehrenreich flyttade tillbaks till Tyskland. En 

gata i Fredhäll bär Scheffers namn. Fabriken 

blev nu såväl kattuntryckeri som kasern för 

ryska straffångar och senare -1799- 

kanongjuteri (se Apelquist ovan). Ett minne från 

Apelquist-eran stod ännu 1968 kvar i området. 

Han lät själv bekosta ett monument över sin 

egen förträfflighet –en i stapel upphängd gjuten 

klocka tillverkad 1818. Klockan har inskriften: 

” År 1818 gjuten å Styckgjuteriet å Marieberg 

på Bekostnad af Kongl. Styckgjutaren, 

Överstelieutenanten och Riddaren C Apelquist. 

Af Kronan emottagen till ett minne af honom, 

gjuteriets grundläggare”. På grund av senare 

byggnation i området är den numera flyttad till 

Krigshögskolan, Valhallavägen 117.  
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Men området dög också för andra ändamål. En 

artillerihögskola startades samma år efter 

påverkan av generalen Carl von Cardell, som 

stridit i blivande Karl XIV Johans armé under 

Napoleonkriget, och som fattat att den militära 

utbildningen i Sverige behövde moderniseras. 

Lärare i gymnastik och fäktning där 1819 – 

1839 var Per Henrik Ling. Här utbildades 

arméingeniörer (därav det nu lite förvånande 

epitetet civilingeniör som hänger kvar från den 

tiden). År 1832 förlades Armens Raketkår till 

området (år 1845 ombildad till Armens 

Fyrverkarkår –jfr Fyrverkarbacken). År 1876 

anlades en statlig ammunitionsfabrik, med 

säsongsanställda dalkullor (bild D152), som inte 

upphörde förrän på 1950-talet, åtminstone 

bodde chefen, ungkarlen och översten  

C.G.Wibeck kvar där till dess. 1884 flyttade 

Svea Trängkår in (bild D153). Här gjorde både 

förf. styvfarfar Victor Skoog (f. 1873) och hans 

frus farfar Carl F.W. Gustafsson (f 1876) 

”lumpen”. En dansbana låg inom området. Där 

spelade trängens mässingsoktett, men det var 

knappast de ogifta enkla dalkullorna vid 

ammunitionsfabriken som fick dansa där.  

Det svenska flygvapnet har också sitt ursprung 

på Marieberg. Ett ballongkompani grundades. 

1908. Det är förklaringen till att så många 

”flygfotografier” från tidigt 1900-tal finns 

bevarade från västra Kungsholmen. Redan 

sommaren 1893 hade S.A.André gjort 

provuppstigningar från kaserngården innan han 

några år senare startade sin färd till Spetsbergen. 

År 1908 var det också dags för 

Fälttelegrafkårens inträde sedan Trängkåren 

avflyttat till Örebro. Ytterligare flyganknytning: 

Sveriges två  första arméflygplan, ett av fabrikat 

Nieuport, ett av fabrikat Breguet inköptes 1912 

på initiativ av en Kapten H.D. Hamilton (1878-

1917) officer vid Kungl. Fälttelegrafkåren i 

Marieberg. Under den första tidens av 

utprovningar var haverierna legio och båda 

flygplanen var under  vintern 1912-1913 intagna 

till Marieberg för reparation  och översyn.  

De sista militärerna –Arméns Signalskola- 

lämnade området 1958 och man förberedde för 

den sovjetiska inflyttningen. Entusiastiska 

sjöscouter letade rivningsvirke från de gamla 

kasernerna för att förbättra sin scoutstuga d.v.s. 

Triewaldska malmgården nere vid sjön. En 

minnessten över militärepoken står på vägen ner 

mot malmgården just där ”sjukan” tidigare låg.  

           

På platsen för kårens stallbyggnad står nu  DN-

skrapan ( invigd 1964, ark. Paul Hedqvist) med 

sin ”grindstuga” Sv.Dagbladshuset (1962, ark. 

A.Tengbom). Ett faktum är att det har legat en 

riktig grindstuga just där Dagbladshuset nu reser 

sig. Nersprängt i berget under Fyrverkarbacken 

ligger Riksarkivet. 

   

 
Smedsudden 

Nuvarande Smedsudden var i mitten av 1700-

talet fortfarande en ö. Till en början hette den 

Marieholm. Senare bodde här en smed Gustaf 

Hård. (Enligt annan källa: en klensmed Röding). 

Sannolikheten talar för att det är någon av 

dessas yrke som givit udden dess namn. År 

1812 inköpte överinspektören Abraham 

Fineman udden och byggde en malmgård där 

omkring 1815 som senare kom att kallas 

Sjövillan. 

Alldeles bakom den låg den Kreügerska villan 

efter kommendörkaptenen och blivande chefen 

för örlogsvarvet Oscar Fredrik Kreüger som 

ägde udden vid sekelskiftet. Sjövillan blev  känd 

genom den konstnärskoloni (den s.k. 

Smedsuddsskolan eller  ”intimisterna” med bl.a. 

konstnärerna Alf Munthe, Torsten Palm, Erik 

Hallström och Victor Axelsson)  som bodde och 

arbetade i villan under första världskriget fram 

till en bit in på 1920-talet. ” För dessa 

ungdomar är konsten en allvarlig sak, de gör 

inte en tavla som andra knäpper med en 

kamera, och de gör inte en tavla som är så där 

storslaget grann att den först pockar på 

uppmärksamhet och sedan vid närmare 

granskning skapar missräkning. De är 

intimister”. (Ur samtida recension). Termen 

skulle bestå. Flera av dem hade personlig 

anknytning till Dan Andersson. En tidig gäst var 

också Carl Malmsten, som vid den här tiden var 

sysselsatt med att rita möbler för Stadshuset. 

Villan var så smal att man genom fönstren såg 
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tvärs igenom den. Den brann ner till grunden 

1936.  

 

Författaren minns 

I den Kreügerska villan bodde vid tiden för 

branden en pensionerad brandman som hette 

Borg. Som många brandmän hade han ett andra 

yrke. Han var skomakare. Några gånger om 

året fick jag gå ner med mina slitna skor till 

honom för att få dem lagade. Fem kronor 

kostade en ”halvsulning”. Jag minns än att när 

jag kom ner en dag så var Sjövillan borta. Den 

hade brunnit strax innan. Men Borg fick fin 

utsikt mot fjärden på köpet!  

På senare tid har villan varit kafé drivet av 

utvecklingsstörda.  Nu har också den brunnit 

(1997). Planer finns dock på att bygga upp den 

igen. De små öarna utanför udden har kallats 

Kanonholmarna, möjligen efter en salutkanon 

som Fineman hade här. 

På norra sidan av Smedsudden hade 

Ångslupsbolaget ett varv. Här låg också 

Gelinders stenhuggeri sedan 1907 (bild D154). 

Många av Stockholms husfasaders dekorer har 

huggits här, t ex riksvapnet som sedan 1909 

pryder Stockholms slott. Stenen som skeppades 

från Italien kom till Smedsudden per båt. 

Stenhuggeriet brann ner 1942. Enligt 

stadsplanen, fastställd 1937, skulle hela området 

göras om till park och tanken på ett bad fanns 

med redan 1940. Först 1973 invigdes det som 

idag är Smedsuddsbadet. På vägen bort mot 

Mårten Triewalds sommarnöje låg under 1960-

talet vispråmen ”Storken” där Cornelis 

Wreeswijk, Fred Åkerström och andra 

trubadurer framträdde.                                                                                                   

Lilla och Stora Essingen 

Namnen Essingen förekommer från omkring 

1580. Under 1700-talet och i början av 1800-

talet är det vanligt att namnen skrives med 

initialt H. Mest känd är väl den namnform som 

finns i Fredmans Epistel nr 48 ”hvaruti afmålas 

Ulla Winblads hemresa från Hessingen i 

Mälaren en sommarmorgon 1769”.  

Ulla Winblad skratta sjung, 

 spritt vid solens strålar, 

 gäspa ej, lös upp din pung, ta 

 fram band och nålar; 

 fästa din salopp igen. Nös du? 

      Prosit lilla vän! 

Si där har du Hessingen, gröna 

 träd och pålar. 

Namnet anses vara bildat till det gamla namnet 

på Södermalm –Åsö-  Det ursprungliga Äsingen 

skulle då kunna tolkas som ”den lilla ön vid 

Åsön”. Öarna som ursprungligen hörde till 

Bromma införlivades med Stockholm 1916. År 

1955 blev man egen församling. Den första bron 

–Lilla Essingebron- tillkom 1907 (bild D155), 

tidigare fanns en dragfärja. Strax väster om 

nuvarande brofästet på Kungsholmssidan låg –

och ligger- Klastorps gård (bild D156). 

Ursprungligen ett sommarnöje uppfördes den  i 

slutet på 1860-talet till dåvarande stadskassören 

Montelius. Senare hyrde Oscar Strindberg –en 

bror till August- gården. Den senare lär ha varit 

en flitig gäst i sommarvistet. Ovanför brofästet 

ligger ett litet lusthus, där i gamla tider 

åtskilliga halvor punsch konsumerats. 

            

På Lilla Essingen har två stora industrier funnits 

sedan sekelskiftet –Primus och Lux. AB Lux, 

senare AB Elektrolux, grundades 1901 .  

      

Man specialiserade sig till en början på 

tillverkning av en viss sorts fotogenlampor 

”Lux-lampan” för utomhusbelysning (lux /lat./ = 

ljus). 

 Denna lampa användes bland annat i fyrtorn 

över hela världen. År 1908 flyttades 

tillverkningen till Lilla Essingen (bild D157) 

från lokalerna vid Fabriksgränd bakom 

nuvarande Landstingshuset.  

Så småningom växte företaget till en 

världsomspännande koncern. År 1912 började 

man samverka med Uddevallapojken och 

affärsgeniet Axel Wenner-Gren (1881 -1961). 

Han såg en framtid i hemdemonstrationer och 

avbetalningsköp av dammsugare. Kylskåpet var 

en annan framgångsrik produkt lanserad av 

företaget. Det utvecklades av de två 

teknologerna Baltzar von Platen och Carl 

Munter. Den 26 februari 1925 

uppmärksammade Sv.D. detta under rubriken: 

”Ingen isbrist i sommar.” Efter två milda vintrar 

var det ont om is i Sverige, och is hade dittills 

varit vad hushållen och livsmedelsaffärerna 

använt sig av för att kyla. I juni 1999 lämnar 

företaget ön och flyttar in i S:t Görans 
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barnsjukhus övergivna lokaler i Stadshagen. 

Husen från 1908 K-märks. Företaget förblir 

Kungsholmen troget!  

AB Primus uppförde 1906-1907 en stor fabrik 

på ön (där senare Riksrevisionsverkets tegelhus 

byggdes).  

Fotogenköket Primus hade börjat tillverkas 

redan 1891 förmodligen ”i princip” uppfunnet 

av en på Separator anställd arbetare Ludvig 

Holm men utvecklat av hans arbetskompis F W 

Lindqvist. Den senare startade tillverkningen i 

en liten verkstad på Agnegatan 10 i slutet av 

1880-talet.. Men en i  sammanhanget 

betydelsefull person är också en viss 

J.V.Svensson (1863-1938). J. V. Svensson var 

född utom äktenskapet och uppvuxen som 

utackorderat barnhusbarn. Lyssna till en del av 

hans levnadsbeskrivning, upptecknad av honom 

själv år 1935: 

” - - - min mor hade en inackordering som 

arbetade på Separator, och han skulle gifta sig 

med en kusin till min mor, som också bodde hos 

henne. Och till lysningspresent fick dom ett 

fotogenkök av en av kamraterna, som hade gjort 

det på lediga stunder. När jag fick se detta kök, 

vars princip var att förgasa fotogen i en 

brännare med ett litet munstycke utan veke, men 

där fotogenen pumpades upp i brännaren sedan 

den uppvärmts medels sprit. Pumpen var fast 

monterad inuti brännaren. Efter att ha studerat 

detta kök så tänkte jag att det skulle vara något 

att ta vara på och tillverka i min 

plåtslagarverkstad som stod tom (eftersom 

byggherrarna ofta inte betalade för arbetet när 

plåttaket väl kom på; min anm.). Jag satte mig i 

förbindelse med tillverkaren och hans namn var 

Frans Wilhelm Lindqvist, som utgav sig som 

uppfinnaren till detta kök. Hur det förhöll sig 

med det är omtvistat. Kökets namn blev 

”Primus”. Vi gjorde opp ett kontrakt och jag 

skulle överta tillverkningen, och att han skulle 

vara verkmästare mot en avlöning av 30 kronor 

per vecka samt 30% av nettot per år _ _ _”. 

” _ _ _ Affären tillgick på så sätt till en början 

att jag gick ut och bjöd ut köket dels till 

torggummorna som lagade mat åt arbetarna 

och dels till lamphandlarna samt till 

järnkramhandlarna _ _ _”. 

Man flyttade efter ett tag fabrikationen till 

Kungsgatan 44 (Nuvarande 84:an ). År 1892 

tillverkade man 1 204 kök. 1896 ombildades 

J.V.Svenssons Fotogenköksfabrik till Primus 

AB. Så var det med det.  

Svensson sålde sin del i företaget bl. a. till 

ovannämnde F.W.Lindqvist och startade istället 

J.V. Svenssons Automobilfabrik. Här blev det 

istället tillverkning av en fotogendriven 2-

taktsmotor med tändkula –Avance-motorn- som 

med tiden gav landets fiskare en tillförlitlig 

motor. Någon bilfabrikation kom aldrig till 

stånd. Fabriken låg i Augustendal i Nacka. 

Företaget B.A. Hjort & Co fick 1892 

ensamförsäljningsrätten av köket och övertog 

1918 hela Primus AB.  (primus /lat./ = den 

främste). År 1956 upphörde tillverkningen på 

ön och hela företaget flyttade till Enköping 

(Bacho). Det finns även en fabrik i Hagfors. På 

Primus arbetade Sveriges blivande statsminister 

Per Albin Hansson i unga dar. 

I mitten av 1850-talet låg även ett båtbyggeri på 

ön – förmodligen på dess östra sida. Essinge 

Warf Bolag leddes av ”constructören” Johan 

Fredrik Anderson (1816-1854). Det var ett 

kombinerat nybyggnads- och konstruktionsvarv. 

Här byggdes bl. a. den ångare som drog 

latrinpråmarna  till Fjäderholmarna. Stanken 

utmärkte färdvägen. Mer sägenomspunnen var 

den 33-meters kappseglingsskonert ”Sverige” 

som också färdigställdes på varvet, och som var 

med i flera stora havskappseglingar. Efter 50 år 

var dock varvets saga all, mycket beroende av 

Andersons korta liv. 

Att ön också hyst en ganska betydande 

flygindustri är föga känt. Någon gång efter 1:a 

världskriget kom en österrikisk provflygare 

Edman E.K. Sparman  till Sverige i något 

ärende. Han blev kvar här och började 1932 att 

bygga flygplan av egen konstruktion. Lokaler 

fann han just på Lilla Essingen ,där nu Atlas 

Snickerier är inrymt på Montebellogatan (2000) 

     

Han byggde ett övningsjaktflygplan Sparman 

S1-A. Det var ett ensitsigt monoplan med en 

maxhastighet av 240 km/h. Han försökte få 

Flygvapnet intresserat. En nackdel som gjorde 

att militären tvekade var, att planet inte kunde 

bära vapen –en kulspruta. Emellertid byggdes 

fyra plan upp med Flygvapnets beteckning P1 

(P:et står för provflygplan). En sådan 

”Sparman-jagare” finns ännu bevarad på 

Flygvapenmuseet i Linköping. Som mest var ett 

40-tal konstruktörer och montörer anställda i 

företaget. År 1937 köptes allt upp av AB 

Förenade Flygindustrier, ett holdingbolag till 

SAAB. Här arbetade bl.a. ”SAAB 92:ans” 

konstruktör, Gunnar Ljungström ( 1905 – 1999) 

ett par år. Om Sparman kan vidare berättas att 

han lät bygga modeller av sina konstruktioner i 
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balsa-trä. Så gick han upp på Västerbron och lät 

modellerna undgå ”spinnprov” genom att låta 

dem singla ner därifrån.  

På Klockarberget in mot staden reste Arla 

Coldinu-orden (se Piperska Muren) år 1783 ett 

Malteserkors, som stod kvar ända in på 1930- 

talet. Författaren ses år 1932 posera på ett 

fotografi härifrån uppsatt gränsle just runt det 

korset (Se omslaget). 

                                

Ett nytt invigdes 1992, nu placerat närmare 

brofästet. Flera finns runt staden bl.a. i Ålsten 

och på Reymersholme.  

Stora Essingen hade länge som enda 

bebyggelse ett värdshus på öns sydsida. På 

1800-talet byggdes Herrgården, en arrendegård 

till Ulvsunda. År 1847 började man bryta sten 

på ön. Arbetskraften var ”korrektionister” från 

Långholmen. Kanske var ön då något 

motsvarande Alcatraz. Verksamheten upphörde 

1860. Tio år senare anlades Ekensbergs varv på 

Gröndalssidan. Arbetarna där fick arrendera 

mark på Essingestranden som ju låg bara ett par 

minuters roddväg från arbetet. Så småningom 

började ett villaföretag också sälja tomter. 

Essinge Ångtvätt etablerade sig på ön 1909. 

Den brann ner 1963. År 1928 byggdes den 

första egentliga bron mellan essingeöarna.  

Den 24 november 1948 inträffade en svår 

olycka på bron. 96:ans trådbuss kolliderade med 

en lastbil mitt på bron. Bussen krängde, for 

genom broräcket, gjorde en volt och försvann i 

djupet 15 meter ner (bild D159). Av de 12 

ombord drunknade 11, en -31-årige Börje 

Holm- klarade sig. Den smala bron revs 1965 

och en ny bredare uppfördes. 

På Stora Essingen har det funnits skola sedan 

1917, men först 1932 fick man den numera K-

märkta byggnaden vid Essingestråket. Efter 

1944 sjönk barnantalet kraftigt och skolan 

hotades av nedläggning. På sikt räddades skolan 

genom att Skolan för Fransktalande hyrde in 

sig. 

Så sent som 1959 fick Essinge församling egen 

kyrka eller Försoningens kyrka som den 

egentligen heter. Arkitekt var Cyrillus 

Johansson, bl.a. skaparen av de första 

gavelhusen på Norr Mälarstrand, 

församlingshuset på Arbetargatan, 

Centrumhuset på Kungsgatan, Årstabron m fl. 

Var det hans sista verk? Han dog samma år. Det 

fristående runda tornet ses varje gång man 

färdas Essingeleden söderut. Inne i kyrkan kan 

man beskåda altartavlan med Einar Forseths 

stora belysta glasmosaikmålning ”Avsked och 

återkomst”.   

                                                                                                                 

Stadshagen – Mariedal      

En anledning till att ön blev relativt sent 

utbyggd får nog sökas i holmens relativt stökiga 

topografi . Tre ”toppar” – Kungsklippan, 

Kronoberget och Stadshagsberget har sinkat 

bebyggandet.  

I änden på Fleminggatan börjar Stadshagen. 

Hagen  var ursprungligen, som namnet antyder, 

stadsbornas gemensamma betesmark, där de 

kunde släppa ut sina djur. I en källa från 1647 

omtalas området som ”stadens mulbete”. Så 

småningom under 1700-talet delades marken 

upp i mindre lotter som hyrdes ut som privat 

betesmark Den var också tillhåll för bostadslösa 

och lösdrivare. Så sent som 1922 omtalas den 

som en ödslig och torftig plats. I bergssvackorna 

låg skjul byggda av ” tomma fläsklådor, 

sockerfat, skålvirke” och barnen fick ”ligga 

överhöljda av paltor för att inte frysa sig 

fördärvade”. Men här fanns också lantlig idyll 

med flera stora bondgårdar: Ekedal, mitt emot 

Holmia byggt i slutet av 1700-talet som 

trädgårdsmästarbostad, rivet 1936. I Ulriksborg, 

längre upp mot Stadshagsskogen ungefär 150 

meter norrut, bodde nödbostädernas vicevärd 

(se Stadshagen). Många hyresgäster från 

Kristineberg och Holmia fick gå dit och betala 

sina månadshyror. I slutet av 1800-talet var 

hagen  ett populärt utflyktsmål, dit familjerna 

vackra sommarhelger kunde vallfärda med 

matsäckskorgar  Ivan Oljelund har i ”Det hände 

på Kungsholmen”  berättat hur det kunde gå till: 

”Halva övre Kungsholmen kom ut i det gröna 

denna dag . Nu gick det en ständig ström av 

långa ,mörka kjolar och ljusa blusliv, smärta 

midjor och bulligt varvade och svarvade 

matronor, höga håruppsättningar med fritt 

svävande hattmurklor på toppen och svarta 

knäppkängor under lätt lyftade kjolkanter. 

Smala byxor av ljusrandigt eller smårutigt 
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kostymtyg, dubbelknäppta kavajer med 

brunkantat uppslag, och när det var som bäst 

och finast; en blommig sidenväst, som tittade 

fram. Häger  hade en sådan, som han var 

mycket rädd om. Vidare barn, småflickor och 

pojkar i vita eller skära söndagsklänningar och 

den obligatoriska sjömanskostymen med rund 

mössa och fladdrande band. Männen hade 

halmhattar eller plommonstop, ingen gick 

barhuvad, inte heller kvinnorna. Småbarn på 

armen eller ridande på pappas axlar, korgar 

och kassar och klädkorgar som man bar med 

sig. Kungsholmens arbetarbefolkning drog ut på 

sommarnöje.” 

Kring sekelskiftet låg ett vattenmagasin, 

Vattenborg, Vattenledningsverkets 

kungsholmsstation, på berget ovanför 

Aronsberg. Mitt emot folkskolan (se ovan) 

byggdes ett kapell (1906-1910, ark. G.Améen) 

som kom att kallas S:t Görans kyrka med sex 

röster mot två för S:t Erikskapellet Initiativet till 

bygget hade tagits av Sällskapet för främjandet 

av kyrklig själavård. Man ville främst nå de 

utkantsbor som inte vågade sig in i de fina 

innerstadskyrkorna. Den invigdes på 

fastlagssöndagen 1910. Det ansågs vara ett 

oerhört modern och futuristiskt kyrkobygge. 

Här fanns inte bara gudstjänstlokal utan också 

andra utrymmen, anpassade för en församling 

med fattig arbetarbefolkning. Här fanns kök och 

serveringslokal där man kunde bjuda in 

människor i behov av lagade måltider, s.k. 

fattigbjudningar. Det var nog tur att det kom att 

ligga här. Ett annat förslag var, att den skulle 

placeras på toppen av Kronoberget (läs: 

Kronobergsparken, det senare namnet faktiskt ej 

fastställt förrän 1962). Det fordras nog en stark 

gudstro (och starka ben) att företa sig den 

vandringen varje söndag! (jfr. dock Sofia- och 

Högalidskyrkorna). Utmärkande för kyrkan var, 

att koret var vänt åt väster. Hit gick 

skolklasserna i Kungsholmens folkskola för att 

få en bakgrund till klasskorten. (En annan kyrka 

som är ”felvänd” är Johannes kyrka. Den ligger 

i norr-söder). När kyrkan byggdes om, p.g.a. att 

långhuset hotade att rasa 1955-58, vändes koret 

åt rätt håll (arkitekt nu Adrian Langendal) 

Egentligen är det väl bara tornet som fick stå 

kvar opåverkat. Kyrkan pånyttinvigdes 

påskdagen 1958. 

            

En pådrivare till ombyggnaden var dåvarande 

kyrkoherden Folke Knutsson. Tacksamma 

församlingsbor skänkte senare en staty av brons 

föreställande S:t Göran och draken. Statyn sägs 

har drag av kyrkoherden, S:t Göran vill säga. 

Kyrkan ger numera ett ljust och luftigt intryck. 

Fondväggen i koret domineras av den stora 

muralmålningen ”al secco” av Gyllene salens 

skapare Einar Forseth.. 

 Predikstolen av David Wretling är ovanligt nog 

placerad till höger om altaret. Langendal ville 

väl inte vända på allting! Som i Gustaf Vasa- 

och Högalidskyrkan har kyrkan också ett 

kolumbarium. Skisser av Forseths smyckar även 

sessionssalen i församlingshuset på 

Arbetargatan (arkitekt Cyrillus Johansson). 

           

 I vestibulen där finns en i kalkfärg målad karta 

över Kungsholmen som den tedde sig 1929 när 

huset invigdes av pastor primarius. Den är 

målad av Filip Månsson, samma konstnär som 

prytt vigselrummet i Rådhuset. Om denna 

konstnär –även kallad 1920-talets Albertus 

Pictus- kan berättas att han har fått en visa sig 

tillägnad av Evert Taube. Varför? Han tillhörde 

kretsen kring ”Den Gyldene Fredens Runda 

Bord”. Över en av entrédörrarna finns S:t Göran 

till häst i driven koppar av Aron Sandberg (1873 

-1959 ) 

År 1925 delades ön i två församlingar; 

Kungsholms- och S:t Görans församling. 

Gränsen mellan de båda stadsdelarna går idag 

(2000) från Norr Mälarstrand i söder längs S:t 

Eriks-, Kronobergs- och Inedalsgatan fram till 

Kungsholms strand i norr. 

År 1914 byggde staden tjärbrun-målade 

nödbostäder i Stadshagen (bild D160). Sådana 

fanns även på Söder och finns kvar än i dag i 

Vanadislunden. Stadshagshusen  stod kvar långt 

in på 60- talet. Innan de revs kämpade Gustaf 

Näsström  för deras bevarande. Idag hade de 

varit attraktiva bostäder med skyhöga hyror 

(som fallet är i Vanadislunden).Vidare –redan 

1906-1907- påbörjades utfyllnaden av en 

”lekplats” eller idrottsplats som den senare kom 

att kallas. Den nybildade Idrottsstyrelsen 
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fullbordade sen Stadshagens Idrottsplats år 

1929. 

        

Under Stadshagsberget går Igeldammsgatan ner 

mot Hornsberg. Gatan har fått sitt namn med 

anledning av de igeldammar som låg i 

korsningen av Arbetargatan och Fleminggatan. 

Iglar användes för att suga ut varbölder och 

rengöra sår och odlades av Apotekarsociteten. 

År 1835 utplanterade man 40 000 blodiglar här. 

Sådana fanns att köpa så sent som fram till 

slutet av 40-talet på apoteken runt om i staden.  

Isaac Hirsch var en känd profil i 

stockholmslivet vid sekelskiftet. Han stod bl.a. 

bakom byggandet av Oscarsteatern. Åren 1928-

1935 lät han bygga ett hus på Igeldammsgatan 

2-8 för mindre bemedlade. Kravet var att de 

skulle vara stockholmare och pensionerade. 

Idag är huset attraktivt och kön till en lägenhet 

där lång. Arkitekten Theodor Kellgren har 

hedrats med en minnestavla i husfasaden.  

      

Gick man nedför gatan låg här också industrier 

som tidigare omnämnda Pump-Separator,  en 

konkurrent till Gustaf de Lavals industri på 

Fleminggatan. 

Vidare låg här Sporrong (bild D161). Den 

senare kom till holmen år 1898 men lär ha 

existerat sen 1500-talet, då på Skomakargatan i 

Gamla stan. Man gjorde uniformsknappar, 

yrkesringar och allehanda medaljer. År 1964 

flyttade man till Danderyd. En annan stor 

industri i grannskapet Ahréns Mekaniska 

(Arenco) låg på Alströmergatan. Här 

tillverkades tändsticks- och cigarrmaskiner. Den 

borgliknande tegelbyggnaden från 1899 har 

samma arkitekt –Gustaf Lindgren- som ,just 

det!- Polishuset. Nu har Tullmuseet flyttat in 

där.     

Hummerbergs gård låg nere vid vattnet med 

Stadshagsbergen bakom sig. Denna fastighet 

byggdes 1767 och är uppkallad efter Andreas 

Hummer som färgade sidentyger. På 1870-talet 

köptes gården av Johan Ohlsson –”Tjär-Olle ” 

kallad- som försåg huset med torn och tinnar. 

Han hade en teknisk fabrik på Blekholmen. Hans 

affärsidé var att från Klara gasverk ta hand om 

stenkolstjäran och ur den utvinna kreosot, som 

såldes som träskyddsmedel. Rester av detta 

kreosot ligger nu på botten av Klara sjö och 

skapar miljöproblem. Huset revs år 1929. I 

portvalvet till huset Igeldammsgatan 32 fanns en 

vacker målning till minne av det gamla huset. 

Vid förf. besök där var den borttagen 

(övermålad?). 

 Längre ner vid kanalen, tidigare benämnd 

”Rännilen” och troligen byggd av ryska 

krigsfångar under Karl XI:s tid, ligger Mariedal 

(bild D162).  

        

Namnet  är belagt första gången 1818 efter en 

stilgjutare Johan Petter Lindh som hade ett 

stilgjuteri här och vars  hustru hette Maria.   

Boktryckaren P.A. Norstedt tog senare över 

verksamheten. En kommande ägare i raden var 

Jakob Westin (han som donerade den enorma 

samlingen Stockholmiana till Uppsala 

universitet. Se ovan). Han dog på gården år 

1880. Från 1600-talets början låg Västra 

sjötullen (Carlbergs tull)  förlagd här, innan den 

år 1805 flyttades över till Rörstrandssidan. Den 

gamla gården uppläts senare åt krigsskolan. På 

30-talet var huset ”spetälskehem” (som man sa, 

egentligen hem för lupussjuka, en sorts 

hudtuberkulos). Patienterna hade fördelen av att 

bo avskilt, samtidigt som de hade nära till S:t 

Görans sjukhus, där de fick strålbehandling med 

ultraviolett ljus. Denna metod hade –som 

tidigare nämnts- uppfunnits 1902 av en dansk 

läkare, Niels Finsen , som några år senare fick 

Nobelpriset för sin upptäckt. Än idag hänger en 

lampa över en av ingångarna till sjukhuset med 

påskriften Finsenkliniken. 

År 1952 övertogs huset av Länkarna. Mot 

Karlbergsbron (nu Ekelundsbron) ligger ett litet 

koloniområde kvar om 19 stugor som startades 

1909 efter en idé av Anna Lindhagen (1870-

1941), som varit i Köpenhamn och charmats av 

kolonistugorna därstädes.(bild D163-D165)  



54 

 

     

Intill bron över kanalen ligger Lilla Hornsberg. 

Det byggdes runt 1650 som vakt-stuga till 

Hornsbergs slott, det palats som riksrådet 

Gustaf Horns  lät uppföra  på den förläning han 

fick av drottning Kristina 1646. Slottet som bara 

hade en area om 13 x 13 meter hade en 

pilasterprydd fasad som liknade Riddarhusets 

och fyra flyglar samt var omgivet av en 

fantastisk trädgård (ark. Jean de la Vallée) (bild 

D002). Den lilla stugan –ursprungligen belägen 

på Gyldenklous område inköpt av Horn- blev 

senare mest känd som krog, besjungen av 

Bellman som ”Lilla Fördärfvet”. Namnet kan ha 

kommit därav att de unga karlbergskadetterna 

sökte sig dit på kvällarna. Nu är huset 

restaurerat för Författarföreningen där De 

Litterära Sällskapen håller till.  

År 1864 byggdes Karlbergs svängbro strax 

intill.  Vid 1700-talets slut ligger först en fabrik 

för tillverkning av parkum (ett slags tjockt 

bomullstyg) på egendomen därefter ett 

sockerbruk anlagt av J.P.Möller. Det senare 

utkonkurrerades som tidigare nämnts av de båda 

”Smittarna” som hade ett sockerbruk i Inedal. 

En spritfabrik övertog senare brukets lokaler. 

Enligt Lindhagenplanen 1866 var det tänkt att 

anlägga en villastad här, men behovet av 

industrimark tog över. År 1890 rivs så slottet  -

endast grindstugan (se ovan) står ännu kvar, och 

här uppförs i stället  Stora Bryggeriet (ark. 

G.Lindgren) med ”en närmast slottsliknande 

fasad i ´götisk stil´ som speglar sig i 

Ulvsundasjön”. Anledningen var att S:t Eriks 

bryggeri vid Kungsholmstorg och sex mindre 

bryggerier –Hamburger, Nürnberg, Piehl, 

Neumüller, Grönvall och Bjurholm- hade 

ombildats till Stockholms bryggerier. Avsikten 

var klar från början. Stora bryggeriet skulle med 

”alla medel” ta över öltillverkningen. 

Finansiärer var bl.a. Marcus Wallenberg och 

stockholmsbagaren Carl Wilhelm Schumacher. 

Det gick bra till en början, så bra att efterfrågan 

blev större än tillgången. Då begick man en 

dödssynd. Man fuskade. Ölet lagrades inte 

tillräckligt. Ölet surnade i handeln. 1910 köptes 

bryggeriet upp av värste konkurrenten, just 

Stockholms bryggerier! Senare var där stort 

centralmälteri för samtliga 

bryggerianläggningar i Stockholm. I dag (2000) 

härskar Kabi, Pharmacia och Up John här. Det 

gamla bryggeriets tegelmurar finns ännu kvar 

som dekorativa element i det moderna 

fabrikskomplexet. 

            

I Hornbergs hage hölls kring seklets början 

stora demonstrationer t. ex. under Storstrejken 

1909 (Birger Svan, Kata Dahlström (1858-

1923). Det berättas att Stora Bryggeriet för 

reklamens skull körde ut några fat dricka till 

mötesdeltagarna som gratisförtäring. Och en 

nubbe kunde man kanske också kosta på sig. En 

hel liter kostade inte mer än en krona och fem 

öre. 

En annan förläning av den givmilda drottning 

Kristina var Kristineberg, en gåva till 

segerherren vid Breitenfeld Lennart Torstensson 

(1603-1651). Här byggde han en mindre 

malmgård 1647 som kom att ligga mitt emellan 

hans palats vid nuvarande Gustaf Adolfs torg 

och hans stora gods i Ulvsunda. Några trähus, 

en allé mot sjön och en trädgård med ”rara” 

örter, det var allt.  Vid   Karl   XI:s     reduktion 

 (1682) drogs egendomen åter tillbaks till krona 

och bytte sen ägare flera gånger. Nuvarande 

slottet (bild D166) byggdes ca 1750 (ark ev. Carl 

Hårleman) som ett privatpalats efter det att den 

numera ganska förfallna malmgården inköpts av 

en grosshandlare Roland Schröder.  
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Den gamla allén förbättrades med nya lindar och 

S. anlade en brygga nere vid Ulvsundasjön 

eftersom man for sjövägen hit från stan. En 

väggmålning, som funnits i Schröders hem vid 

Järntorget, visar hur ägaren och hans vänner 

färdas till malmgården i en slup med sex roddare 

och ”suntak”. I sitt orangeri odlade han i bästa 

1700-talsstil myrten, lager och pomeranser. Han 

drev även jordbruk här. Det omtalas att 

ladugården vid Kristineberg rymde 16 kor och 

stallet 6 hästar. Den timrade, rödfärgade 

ladugårdsfyrkanten fanns ännu kvar till slutet av 

1930-talet, då den emellertid brann (bild D167). 

Anledningen till att  byggnaden bevarats så länge 

kan vara att barnen vid barnhuset (se nedan) där 

var sysselsatta med trädgårdsskötsel och 

åkerbruk. Den siste privatägaren av slottet var 

prins August som på 1860-talet lät uppföra de 

två  flygelbyggnaderna (ark. J.F.Åbom). 

      

År 1864 inköptes slottet av frimurarna  som 

byggde ut flyglarna ytterligare –”till två 

klossar”- och drev barnhem här (bild D168). År 

1907 byggdes ett särskilt hus för flickorna –

nuvarande Kullskolan. Barnen fick bättre 

svängrum nu än på den trånga gården i hörnet 

av Malmtorgsgatan och Jacobsgatan mitt inne 

på Norrmalm där barnhemmet tidigare  hade 

legat i hundra år. 

Apropos – lokalerna på Norrmalm övertogs 

senare av Gustav Zander (1835-1920) som 

startade ett institut för mekanisk gymnastik – en 

föregångare till dagen gym.  

Garvare Lundin kom att skänka stora summor 

till barnhemmet. En annan donator var direktör 

Frans Svanström, innehavaren av Svanströms 

pappershandelsbolag som själv som litet barn 

tagits in på hemmet. Verksamheten  flyttade ut 

till snusfabrikören Ljunglöfs egendom i 

Blackeberg 1930 , men lades ned redan 1940. 

Idag brukas den anläggningen för mentalvård 

Efter flytten hyrdes slottet ut som privatbostad 

bl.a. till borgarrådet Oscar Larsson. Ett staket 

omgärdade trädgården som hade många 

äppelträd. Här ”pallade” kristinebergsungarna 

och borgarrådet jagade och hans ilskna 

foxterrier  skällde. S:t Görans folkskola tog över 

de gamla lokalerna i Kristineberg. Flickhemmet 

blev småskola. Nu huserar restaurangskolan här 

(2000). Fogelström har skrivit en roman där 

miljön på frimurarhemmet skildras (Mödrar och 

söner). Ett citat ur boken: 

”Frimurarbarnhemmet hade grundats 1753 men 

omtalades länge som ”Hittebarnhuset”, många 

av barnen som kom dit hade ”hittats” som 

nyfödda, sedan olyckliga ogifta mödrar lagt 

dem på trappan utanför huset. Under de första 

åren dog många, ibland de flesta, av barnen. - - 

- Kritiken ledde till förändringar och så 

småningom fick hemmet en annan karaktär, 

hittebarnhuset för spädbarn blev en 

uppfostringsanstalt och ett barnhem för fattiga 

men garanterat ”äkta” barn i skolåldern. - - -  

De kallades ”kristinebergare, en avvikande 

sort, lätt igenkännliga genom sina blå 

anstaltskläder och det lysande röda 

georgskorset i mössorna”   

 

Sommaren 1923 invigdes en modern 

tävlingsbana för cykel- och 

motorcykeltävlingar, en innerbana för allmänna 

idrottstävlingar samt en skridskobana för 

barnhemmets barn vintertid, den s.k. 

Velodromen. Den 18 september 1927 kom den 

att bli centrum för en över allt överskuggande 

händelse i idrottsvärlden, nämligen Harry 

Perssons ”HP:s” proffsmatch mot den 

amerikanska boxaren Gorman (bild D169). Hela 

stan följde matchen, och ”senare tiders 

Stenmarks- och Borgfläktar framstod som 

ynkliga frökenfjärtar” (enligt journalisten Åke 

Skiöld). Fullsatt i Velodromen och ”i ekarna 

utanför hängde grabbarna från 

Frimurarbarnhemmet som klasar från grenarna” 

enligt samtida referat. Sven Jerring refererade 

matchen per telefon till en medarbetare på 

Gustav Adolfs torg där en stor folkmassa 

samlats. Hur det gick? HP vann förstås, men lite 

snopet på så kallad teknisk KO i femte ronden. 

Gorman hade drabbats av en muskelbristning 

och en besviken publik talade om ”amerikanskt 

humbug”. Velodromens storhetstid blev kort. 

Banan lades ned redan 1930 och gav istället 

plats åt Kristinebergs idrottsplats med sin 

läktare i funkisstil invigd 1933. 
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Vägg i vägg med idrottsplatsen ligger en annan 

funktionalistisk skapelse i bruk än i dag. SL:s 

bussgaraget som invigdes året efter.   

På Olof Dalins väg i Kristineberg byggdes 

också de allra första barnrikehusen –

”Myrdalshusen”- alldeles ovanför idrottsplatsen 

i början på 30-talet.  

      

Arkitekt var Sven Markelius, en av 

funktionalismens föregångsmän (han med 

kollektivhuset på John Ericssonsgatan). 

Definitionen på ”barnrik” var: ”En eller två 

vuxna jämte minst tre barn under sexton år”. 

Hyrorna var subventionerade i relation till hur 

många barn man hade, 30% för tre barn, 40% för 

fyra etc. Modellen upphörde i slutet av 40-talet. 

Då hade de allmänna barnbidragen införts och 

barnfamiljerna fick bostadsbidrag oavsett var de 

bodde. 

Från idrottsplatsen förflyttar vi oss nu utefter  

Lindhagensgatan med namn efter juristen och 

stadsplaneraren Albert Lindhagen (1823-1887), 

-han med gaturevisionen- och är nu tillbaka i 

Stadshagen med sina nödbostäder (de sista revs 

1963). Ner mot gatan låg stora koloniträdgårdar. 

På andra sidan gatan låg Holmia (bild D170). 

”Holmia” är ny-latin för Stockholm. Även de 

husen uppfördes för nöd ”Billiga bostäder för 

arbetare” men nu var de i sten. Här bodde 

författaren Lars Ahlin, född 1915, som barn. 

Sydväst om området låg ett litet kapell, 

Kristinebergs kapell, som revs på 1940-talet för 

att lämna plats åt Thorildsplans gymnasium. 

Kapellet såldes ”på rot” till Täby och heter 

numera S:t Olofs kyrka. Husen utrymdes 1965 

och blev snart tillhåll för ljusskygga element 

innan allt revs 1970. 

Mellan Kristineberg och Holmia ligger idag 

Thorilds plan. Den har fått sitt namn efter 

Thomas Thorild (1759-1808), en eldfängd 

1700-talspoet som umgicks med Bellman. Han 

bodde ett tag på Kungsholmen. Han var en 

romantisk och revolutionär själ som krävde 

absolut tryckfrihet och kvinnlig jämlikhet. För 

dessa upproriska åsikter dömdes han till 

landsflykt och hamnade i Greifswald i f.d. 

Svenska Pommern. Man kan läsa valda delar av 

hans diktning (2000) på väggarna i Thorilds 

plans tunnelbanestation.  

           

Det finns även en skylt om honom vid 

Thorildsplan 2 . Senare var en kolerakyrkogård 

förlagd här (mellan Thorilds plan och 

Lindhagensgatan). Där begrovs såväl soldater 

från Garnisonssjukhuset som flickor från 

kurhuset Eira och fattiga kungsholmsbor. Pro 

Patria.                                                                                                       

 

Fredhäll –mellan två stora broar 

Fredhälls gård finns ej längre. Känd sen 1800-

talet revs den i början av 1930-talet (bild D171). 

Manbyggnaden var ursprungligen ett knuttimrat 

tvåvåningshus uppfört vid 1800-talets början av 

Auktionskammarens kassör Olof Tiderström. 

Senare var den krog och tjänade tidvis som 

prästboställe under Kristineberg. I övre 

våningen fanns en rokokopanel från Stockholms 

slott. Huset låg utefter Drottningholmsvägen 

söder om nuvarande Kristineberg intill T-

banehållplatsen där nu Birger Sjöbergs väg 

slingrar sig ner mot Mälaren. Där 

Fredhällsparken nu ligger var tidigare odlade 

fält som tillhörde Frimurarbarnhemmet i 

Kristineberg Här hade på 1910-talet anlagts ett 

70-tal kolonilotter som bestod långt in på 30-

talet (bild D172). ”Slå vakt om kolonierna” 

kunde man läsa i ett reportage från områdets 

höstfest 1929. Men i den nya stadsplanen för 

fredhällsområdet fanns inte plats för några 

jordlotter.  

Bron har haft flera sträckningar. En flottbro 

fanns redan 1779 i samband med att en ny 

förbindelse byggdes mellan Drottningholms slott 

och huvudstaden –den första Tranebergsbron. 

Omnämnd är en annan –anlagd på 1870-talet- 

söder om den nuvarande. Den blev omsider 

förankringsplats för fritidsbåtar. Broarna var en 

nödvändighet för de kungliga som skulle ta sig 

till Drottningholm! Innan dess måste bönderna 

från mälaröarna ta färja från Lovö och sedan 

söka sig mot staden över Bällsta bro och 

Karlberg (Karlbergstullen). Förf. farfar –som 

jobbade på Karlsvik- minns när hela den 

kungliga familjen i ”gyllene ekipage” färdades 

Hantverkargatan upp inför sommarens flytt till 

Drottningholm. Ett årligt skådespel på den tiden 

för de fattiga kungsholmsborna!  En som minns i 

skrift är redaktör Ragnar Kock (ur: 

Kungsholmen kring sekelskiftet): ”… ser jag i 
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minnet en ståtlig kavalkad nalkas. Först kommer 

en silversmidd förridare på en präktig häst, följt 

av ett eldigt fyrspann, spänt framför den 

kungliga paradvagnen. På den schabrakprydda 

kuskbocken tronar den likaledes silversmidda 

livkusken i upphöjt majestät, suveränt styrande 

sina hästar, av vilka den ena förhästen bär en 

ryttare. En lakej sitter bredvid kusken med 

korslagda armar. Bakpå står en annan lakej och 

så löparen i sin med en alnshög plymage prydda 

hatt. I paradvagnen sitter Oscar II med sin 

drottning, en ståtlig kung, som på sin färd ut till 

Drottningholm vänligt besvarar undersåtarnas 

hälsning.”  

En pontonbro stod klar 1914. Den gick norr om 

den gamla och kunde trafikeras med spårvagn 

(bild D173). Den 31 augusti 1934 invigdes den 

nya högbron i betong, Tranebergsbron (bild 

D174), arkitekter Dahl, Hedqvist, som idag 

(2000) börjar förfalla och är avstängd för tung 

trafik.  

Bron kostade 4 miljoner kronor att bygga. Året 

därefter kom en ny bro –nu i stål- Västerbron. 

    

Den invigdes den 20 november 1935 efter 4 års 

byggtid, 600 m lång med en segelfri höjd av 26 

m. Den förenade västra delarna av Söder och 

Kungsholmen med varandra. Vid invigningen 

kom över tjugu tusen människor. 

Proletärförfattaren Josef Kjellgren skrev en bok 

om bron ”Människor kring en bro” som kom ut 

samma år som bron blev färdig. Brobygget hade 

föregåtts av oändliga debatter både i pressen 

och i folkmun. En bro så långt bort från 

stadskärnan! Olika sträckningar på 

Kungsholmssidan föreslogs. En idé var att leda 

trafiken direkt in på S:t Eriksgatan. Erik 

Lindorm (1889-1941) skaldade om bron 

Om kvällarna strålar bron 

av glober som stora solar 

      och i dess järnskelett molar 

trafikens darrande ton 

Innan stadsdelen Fredhll bebyggdes var den 

föremål för en stadsplanetävling 1927. Gatorna 

anlades för att ge bebyggarna maximalt ljus.                                                                               

 

Tekniska landvinningar                                          

Inte förrän långt in på 1850-talet inrättades i 

Stockholm ett renhållningsverk, som tog hand 

om avträdena. På Budningskontoret avlämnade 

man nycklar och en 50-öring. För det fick man 

en nummerplåt och ett vänligt ”kommer i natt”. 

Enligt traditionen skulle det stå ett par pilsner 

framme åt ”grevarna de Bär”. Några dar senare 

återlämnades plåten och man fick nycklarna 

tillbaka. Tidigare hade latrintömning bara skett 

under sommarhalvåret, då tunnorna fördes bort 

på pråmar. Det kunde då hända att dessa 

latrinpråmar sjönk mitt i Klara sjö, ja till och 

med att tunnorna avsiktligt tömdes direkt i sjön! 

Det moderna stadslivets tekniska hjälpmedel 

nådde Kungsholmen först på 1860-, 1870- och 

1880- talet. Då hade holmen 13.700 invånare.  

Först kom gatubelysning (gas) som inrättades 

1860. Vattenledning kom sent, först i slutet på 

1860-talet. De flesta kungsholmsbor fick 

tidigare gå långa sträckor efter vatten. En av de 

få vattenposterna på holmen låg vid 

Kungsholms torg (bild D056). Vatten till tvätt 

och rengöring hämtade man däremot direkt från 

Mälaren och Klara sjö. Den senares vatten var 

mycket ohälsosamt innan den på 1830- och 

1840-talen hade muddrats upp. År 2000 är man 

på nytt i färd med att muddra i sjön. Gifter har 

lagrats på bottnen med åren. 

Avsaknad av vattenledning medförde också att 

brandväsendet var bristfälligt. I kyrkan fanns 

emellertid ständig tornvakt. Mitt emot 

kyrkogården inrättades 1878 en brandstation 

med adress: Parmmätargatan 9 (bild D93)  

           

Tidigare namn på gatan är Backegatan, 

Solvisargränd, Klockstapelgränd. En av de 

första utryckningarna var just till den ryktbara 

Eldkvarnsbranden den 31 oktober samma år. I 

samma byggnad låg också församlingens första 

polisvaktskontor med rotemansexpedition. Ett 

annat sådant kontor låg vid gamla tullen (nuv. 

Fridhemsplan). 

1880 fick holmen sin egen telegrafstation och 

ett postkontor. Brevlådorna som hittills varit 

små och svarta bytte 1915 färg till gult. De 

ritades av Stadshusets arkitekt Ragnar Östberg. 

Han gjorde förresten även ett förslag till en mer 

ändamålsenlig huvudbonad för polisen, att 

ersätta de gamla pickelhuvorna (de senare 

infördes 1887 och hängde med till 1930). 

Bröderna Bolinder skaffade telefon redan 1879 

och införde elektriskt ljus 1886 i flera av 

sina verkstäder, minst 10 år innan det blev 

vanligt i övriga bostadsområden. 
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1853 inrättades en hästomnibuslinje på sträckan 

Kungsholmstorg-Riddarhustorget f.ö. samma år 

som staden fick sin första elektriska 

gatubelysning. Att åka med denna ”skallerorm” 

var inte billigt (12-25 öre). 1877 sattes en 

hästspårvagn med tolv sittplatser och åtta 

ståplatser in på sträckan Kungsholms torg-

Tegelbacken-Gustaf Adolfs torg.                                                                                                    

 

Kungsholmens skolor 

Den förste läraren på ön som man känner till är 

kaplanen Anders Eurenius som  bedrev 

skolundervisning från år 1672 i en provisorisk 

kyrksal inrymd i det gamla vantmakerihuset 

(ungefär där Westinska huset senare skulle 

byggas). Antalet intagna gossar skall vid denna 

tid ha varit omkring 20. Han hade förutom 

skolan att ombesörja afton- och ottesång jämte 

veckopredikan. Det blev snärjigt, han var 

dessutom sjuklig och församlingen anställde 

ytterligare en lärare Anders Luderhoff, ingen 

stor pedagog, men god nog att ha slitit ut ”tre ris 

på en dag”. En förälder klagar över att sonen 

erhållit så mycket stryk att ”pojken inte mer är 

någon människa lik uppå sin rygg utan svart 

som jorden”.  Omsider fick denne man sparken, 

men sparkades snett uppåt till en 

komministertjänst i Jakobs församling.  

Det var främst enkla hantverkarbarn som 

utgjorde elevunderlaget i denna s.k. trivialskola 

(trivial = enkel). Den lön som kaplanen fick för 

sitt besvär var endast en kollekt vid påsktiden. 

Via eleverna anmodade han därför föräldrarna 

att ge honom ”något på handen”. Följden blev 

att de flesta eleverna stannade hemma. 

Sockengång var en annan godkänd form för 

tiggeri inom församlingen och kor- och 

likgången d.v.s. elevernas medverkan med sång 

i gudstjänsten och vid begravningar gav en liten 

men behövlig inkomst för såväl lärare som 

elever. De församlingsbor som hade det gott 

ställt anställde privata informatorer. Det 

kombinerade skol- och kyrkohuset brann 1679  

men 1695 öppnades en ny skola i repslagare 

Johan Nymans gård  på Bergsgatan, mitt emot 

kyrkan (geent under den stora Wederqwarnen) 

där man kom att stanna till 1761. Enligt uppgift 

skulle Nyman ha avstått gården mot att han fick 

disponera två gravplatser på kyrkogården. 

Den mest bekanta ”riktiga” läraren är prästen 

och magistern Olof Justinus Gjöding (se även; 

Olof Gjöding och Kongsholms Minne). Han var 

verksam som skolmästare från 1750 till 1762. I 

mitten av 1700-talet var Bergsgatsskolan så 

förfallen att man sökte nytt skolhus. Nu i den 

Beckmanska gården Garvargatan 3. Senare 

flyttade skolan till Garvargatan 4 där den var 

inrymd åren 1824-1868. Förutom den 

obligatoriska katekesen undervisade Gjöding 

också i ekonomi och botanik. Förmodligen 

påverkad av Linné –som han var samtida med- 

tog han även ut sina elever på exkursioner. 

Densamme är även känd för att han skrivit en 

bok om Kungsholmen, ”Kongsholms-Minne” 

1754 (se ovan). Han har gett sitt namn åt en gata 

mitt emot Kungsholms Gymnasium. Delen 

närmast Hantverkargatan kallades på 1820-talet 

Kartagogränden (se Kartagos backe). 

 

Det först omtalade egentliga  skolhuset var det 

ovan nämnda på Garvargatan 4. Det var ett lägre 

elementarläroverk där äldre pojkar (som var 

värda att kostas på?) undervisades. Den 28 juni 

år 1842 bekräftade Carl XIV Johan  den 

Allmänna folkskolestadgan. Därvid måste 

elementarskolan krympas. Kungsholmen var en 

fattig församling och två skolor hade man inte 

råd med. Nu startades istället Kungsholms 

folkskola som 1863 var inrymd i en lägenhet på 

Pilgatan 8 (gatan hette  tidigare Nunnegatan och  

-på 1730 talet- Gröna Tvärgatan p.g.a. de många 

trädgårdar som sedan 1600-talet fanns i denna 

trakt. Nuvarande Folkungagatan på Söder har en 

gång också hetat Pilgatan). Två lärarinnor skötte 

undervisningen som först bara var öppen för 

flickor. Pojkarna var ännu hänvisade till 

Garvargatan 4 (nedlagd 1864). Denna nyttjades 

efter 1865 som småbarnsskola och barnkrubba 

och flyttade 1897 som tidigare nämnts till 

”Tegeltraven” vid Fridhemsplan. Församlingens 

första  r i k t i g a  folkskola började 

uppföras1872 och var i bruk t.o.m. vårterminen 

1958, Lilla skolan, (bild D175-D176) varefter 

den revs. Adressen var Hantverkargatan 21, där 

senare på 1960-talet Skolöverstyrelsen hade sina 

lokaler, nu (2000) Byggnadsstyrelsen. 

           

För att klara de växande årskullarna på 1870-    

80-talet hyrde man även in sig i dåvarande 

Hantverkargatan 37 uppe i Karlsviks-området.  

År 1888  invigdes den tidigare omtalade 

Kungsholms skola (även kallad Stora skolan), 

då norra Europas största med 94 klassrum, i 

änden på Fleminggatan. På fasaden är dock 

årtalet angett som MDCCCLXXXIX, d v s 1889 

(se tidigare). Skolhuset utformades avsiktligt så, 

att ”det genom en god miljö skulle stimulera 

barnen att tillgodogöra sig kunskap och ge dem 

en positiv kontrast till de ofta trånga och 



59 

 

omoderna bostäderna”. Arkitekter var Isaeus 

och Sandahl, som även ritat Sturebadet. Den 

södra delen –mot dåvarande Kungsholmsgatan 

(nu riven)- invigdes några år senare. På 

skolgården placerades en fontänskulptur i 

gjutjärn från –ja, just det Bolinders! (bild D178, 

och tidigare). Den står ännu kvar. Mitt emot 

skolan (Fleminggatan 64-68) låg skolans 

”barnbespisning”. De pojkar som åt där hade 

oftast även fria skor. Det hördes lång väg när de 

kom, då de hade skor med tjocka träbottnar och 

järnbeslagna klackar. 

Efter en segdragen strid under 1980-talet beslöts 

att den ursprungliga skoldelen mot 

Fleminggatan skulle bevaras medan –som ovan 

nämnts- delen utefter S:t Göransgatan skulle 

rivas. Vårterminen 1988 lämnade den sista 

mellanstadieklassen skolan.  

År 1902 öppnades Kungsholmens lägre 

allmänna läroverk (”lägre” –d.v.s. realexamen. 

Det tyckte man kunde räcka för 

kungsholmsborna). Till en början (1902) låg det 

provisoriskt i ett hyreshus i hörnet av S:t 

Eriksgatan och Kungsholmsgatan i närheten av 

den bowlinghall som nu finns där. 

  Man disponerade hela våning en trappa upp. 

Ett annex låg i hörnan av Drottningholmsvägen 

(kvarteret Lavetten 9) ”Träkåken” kallad (bild 

D179, N 189). Det berättas att när skolan togs i 

bruk stod ett gäng folkskolebarn från skolan 

uppe på Fleminggatan och grovskällde för full 

hals på de nya ”kissarna” som eleverna kom att 

kallas. Dessutom, skolan hade ingen 

gymnastiksal, utan eleverna var hänvisade till 

folkskolan uppe vid Fleminggatan. På vägen 

upp utsattes de vintertid för bombardemang av 

folkskolebarnen, ”råttorna”, från bergknallarna 

på båda sidor om Kungsholmsgatan. 

Men 1908 invigde kung Gustav V det nya 

ståtliga läroverket  (med gymnastiksal!) på 

höjden ovanför pontonjärkasernerna. Ragnar 

Östberg hade lämnat in ett förslag till den 

arkitekttävling som föregick byggandet, men 

blev refuserad. Två andra arkitekter –Georg 

Ringström och Axel Anderberg fick uppdraget. 

Östberg hade bättre tur med Östra Real några år 

senare. Hjalmar Hjort -han med den tyska 

grammatiken som lärde ut: ”Die Heringe der 

Ostsee sind magerer als die der Nordsee”, blev 

den förste ordinarie läraren på skolan. ”Högre” 

läroverk –d.v.s. med rätt att ta studentexamen- 

blev skolan först 1928, och då var även flickor 

välkomna. De senare var tidigare hänvisade till 

Kungsholms läroverk för flickor som låg i 

hörnet av Agnegatan och Kungsholmsgatan. 

Grundare var en fröken Hanna Blomqvist och 

skolan kalledes allmänt för ”Kvastska”(bild 

D180). 

Kungsholmens biografer 

Den allra äldsta biografen på holmen är 

Kungsholms-Biografen. Den öppnades 1905 

och låg i Hantverkargatsbacken, nästan uppe vid 

Polhemsgatan.  Biljettpris till en början 5 öre, så 

småningom 25 öre. År 1905 hade man bl.a. 

”Hästkapplöpningar i Paris” på programmet. 

Den anses vara holmens första, fasta biograf. 

Tyvärr varade den endast ett år. En annan  tidig, 

Pipers-Biografen låg på Pipersgatan 4, också 

den från sekelskiftet, nedlagd 1908.  Efter att 

därefter ha varit kartongfabrik rustades lokalen 

åter upp på1980-talet åt barnoperan Utile Dulci. 

           

På Agnegatan, nästan framme vid Fleminggatan 

låg Kungs-Biografen (öppn. 1911 – nedl. 1928). 

År 1912 bytte den namn till Rådhusbiografen. 

Grundläggningsarbetena på Rådhuset hade då  

just startat. En annan Kungs-Biograf låg senare i 

triangelspetsen  där Kungsgatan och 

Kungsholmsgatan möts. Den fortlevde mellan 

åren 1913 och 1927. Det anses vara en av 

stadens minsta biografer med 75 platser. 

Den sista överlevande Kungsholms-Biografen 

låg i hörnan av Fleminggatan och 

Kronobergsgatan (öppn. 1914 – nedl. 1950). 

Den sista filmen där var Chaplins ”Stadens 

ljus”. Vägg i vägg med biografen låg Gerdells 

herrekipering där många kungsholmsgrabbar 

köpte sin första kostym. (bild D181). Biografen 

Thule öppnades 1910 på S:t Eriksgatan 53 (i 

hörnet av Alströmergatan nu krog) och 

avsomnade 1920. 

En annan tidig var Ideal från 1917 (nedlagd 

1960). Den låg på samma plats som 

Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus tidigare 

hade legat  nere vid Kungsholms torg. Än idag 

kan man se entré-portalen i fasaden 

Hantverkargatan 22. 

Sista filmen där var ”Storstadshamn” med 

Marlon Brando. 

           

En Ri-biograf Ritz låg nedanför Kungsklippan. 

Den hade till en början det träffande namnet 

Vidi (Jag såg ..) Den anlades 1929 och 

överlevde ända till 1983. Sen tog Jehovas 

vittnen över. 

I slutet av 1930-talet och början av 1940-talet 

omnämndes S:t Eriksgatan som ”bio-gatan”. 
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Först i raden kom Caprice vid S:t Eriksgatan 20 

(hörnet av Hantverkargatan) omskriven av Olov 

Svedelid i ”Världen som var Kungsholmen” 

(bild D182). Den öppnades 1937 men las ner 

som många andra kvartersbiografer 1960. En 

svår konkurrent var TV:n. Som en extra 

dragkrok hade den en silverfärgad andra-ridå, 

där det vankades ”färgspel”. På 50-talet bedrevs 

även varité-verksamhet här av den från 

dansrestaurangen Lorry i Sundbyberg sidan 

kände”Dubbel-Nisse” Nisse Nilsson. På andra 

sidan Drottningholmsvägen låg Alcazar (öppn. 

1937 – nedl. 1972) som ägdes av Sandrew –nu 

fotofirman Expert och Vargen (efter …”och de 

tre små grisarna”), tidigare S:t Erik och senare 

Gnistan nu möbelaffär. Tidigt brukades Vargen 

även av Sonora som atelje för 

grammofoninspelningar (bild D183) Här sjöng 

bl.a. Alice Babs in örhänget "Swing it 

magistern” S:t Eriks-epoken varade mellan 

1910-1934, Varg-epoken till 1940. Gnistan 

upphörde 1960 – det senare årtalet många 

biografers dödsår. 

 Mitt emot  (i 28:an) låg Thalia, mellan åren 

1911 – 1928 och därefter ombyggd till 

Metodistkyrka.  Nu är huset rivet. På andra 

sidan Fleminggatan vägg i vägg med 

Stockholms-Tidningens depeschbyrå låg 

Metropol –Sandrews förstling, invigd 1926 och 

nedlagd vid husets rivning 1965  -nuv. kv. 

Trossen (bild D184) och vidare, över på 

högerkanten igen, Strand med matinéer á 35 öre 

-1936- med cowboy-hjälten Ken Maynard. I 

taket på den i dag till biljardhall (!) ombyggda 

biosalongen finns ännu bevarade figurmotiv 

med antika gudar. Epoken varade mellan åren 

1926 och 1960.  

I huset intill låg Roxy –öppnad 1935 –nedlagd 

1981, också Sandrew- nu Friskis och Svettis och 

Rivoli (D 135), senare använd som 

inspelningsateljé åt ABBA (Polar). 

  

Över bron fortsatte raden med Påfågeln 

(öppn.1927 – nedl. 1960), Capitol (1926 – 

1985) och skräckfilmsbiografen framför alla 

andra – Atlas (öppn. 1912 – nedl. 1972). Här 

spelades filmer av typ: Frankensteins vålnad 

med Boris Karloff. Sist men inte minst bör 

också holmens finaste biograf, Draken (ark. 

Ernst Grönwall) vid Fridhemsplan omnämnas 

(bild D145).  

Den invigdes den  27 september 1938. Skådisen  

Edvin Adolphsson läste hyllningskantaten av 

Erik Lindorm, båda kungsholmsbor. Väldig 

salong med bl.a. ”fästmanssoffor”, plats för 

över tusen åskådare och en ridå med stiliserat 

drakmotiv i 135 olika färger komponerad av 

Isac Grünewald . Den stora eldsprutande 

neondraken utanför är ritad av Rudolf Persson. 

Premiärpubliken fick njuta av rullen ”Styrman 

Karlssons flammor”. Även den biografen har 

sorgligt nog upphört och är nu frikyrka (Livets 

ord). År 2000 finns planer på att förvandla den 

till ”Drakens Biocenter” (Ordet ”bio” är 

grekiska och betyder liv) alltså ett nytt ”Svettis”   

modell Roxy. Sista föreställningen på Draken 

var den 2 maj 1996. Trist. 

Går vi västerut till Fredhäll träffar vi på 

kvartersbion Tranan, (öppn. 1933 – nedl. 1961, 

senare filmstudio) som hade väggmålningar 

(tranor) av självaste Einar Jolin (bild D185). 

På L:a Essingen låg Essinge-Bio, alldeles vid 

brofästet över till holmen (öppn. 1938 – nedl. 

1960). Lokalen  var päronformad och hade tre 

stora fönster utefter långsidan. Tanken var att 

den även skulle kunna nyttjas som 

föreläsningslokal. 

 

På Stora Essingen slutligen låg Orkanen 

(öppnad 1938)  

 En kuriositet: Stolarna från den nu nedlagda 

biografen Påfågeln har hamnat på 

Kungsholmen, närmare bestämt i Andra Kristi 

Vetenskapskyrka, Kungsgatan 88.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

KÄLLOR; 

 -Ahnlund Nils, Stockholms historia före Gustav Vasa, N & Söner 1953 

 -Andersson H O  -  Bedoire F, Stockholms byggnader, Prisma 1973 

 -Asker, Bertil, Stockholms parker, A & W, 1986 

  -Bedoire, Andersson, Stockholms byggnader, Bokförlaget Prisma 1973 

 -Berglund Kurt, Stockholms alla biografer, Sv. Turistföreningen 1993 

 -Bergman Bengt , Stockholm genom tiderna, Bokförlags AB Thule 1937 

 -Bergström Birgitta, Från sekelskifte till 20-tal, Carlssons 1985 

 -Boken om Stockholm, Nilsson & Berglings förlag 1901 

 -Böhm-Jullander Ingrid, Einar Forseth, Liber 1983 

 -Conradson Birgitta, KUNGSHOLMEN-öster om Fridhemsplan, 

   Stockholmia förlag 1997 

 -Conradson Birgitta, Från det yttersta Kungsholmen, Stockholmia Förlag 2000 

 -Chrispinsson, John, Sekelskiften, Norstedts Förlag 1999 

-Dahlberg Erik, Hundra år i Vasastan, Dialogos Förlag 

-Eberth Hans, Guide Folkuniversitetet, Stockholmsvandringar 

 -Ek Gustaf , Stockholms gatuskyltar berättar, Hugo Gebers förlag 1933 

 -Flanör i Stockholm, Norstedt & Söner 

 -Fogelström Per Anders, En bok om Kungsholmen, Bonniers 1965 

 -Glück m.fl., Det judiska Stockholm      

 -Hasselblad Björn , Stockholmsgator, AWE/Gebers 1975 

 -Helmer Hans-Göran, Kungsholmen kors och tvärs, Stadsdelsfonden, 

 -Hultin Olof m.fl, Guide till Stockholms arkitektur, Ark. Förlag AB 1998 

 -Högberg Staffan , Stockholms historia, Bonniers, 1981 

 -Johansson, Ingemar, Stor-Stockholms bebyggelsehistoria,Gidlunds1  

 -Juvander, Katarina Stockholms byggnadsminnen, Byggförlaget 1999 

 -Kungsholmens församling, 300 år på Kungsholmen,  1672-1972 

 -Kungsh.Läroverk.Elevfören.Kungsh.vid sekelskiftet, ESSELTE 1943 

 -Landell Nils-Erik, Stockholmskartor, Raben och Sjögren 1992  

 -Lillan, Om Lilla Essingen, Ljungbergs tryckeri, Klippan, 1996 

 -Lindberg Birgit , Malmgårdarna i Stockholm, Liber, 19 

 -Lindhagen Anna , Idyller och utsikter, Wahlström & Widstrand 1923 

 -Ljunggren Hans, Hyddor och helgedomar i huvudstaden, Sthlm stad 1992 

 -Lo-Johansson, Ivar, Tröskeln, Bonniers, 1982 

 -Lundin Claes; Strindberg, August, Gamla Stockholm, Gidlund 1974 

 -Lundqvist M, Stockholm på 1870-talet, Gen.stab. litt. Anstalt 1954 

 -Malmström Axel och Victor, Stockholm, stad i förvandling NoK 1963 

 -Mälardrottningen, Fahlcrantz o Co 1896 

 -Norbelie Harald, Vårt Kungsholmen, PMB Bokkonsult 1992 

 -Norbelie Harald, Hänt och känt på Kungsholmen, Bäckströms förl.1996  

 -Norbelie Harald,Gata upp och gata ner, Aarhus Stiftsbogstr. , 1991 

 -Nordberg m.fl., Sthlm i 12 vandringar, Sthlms stadsmuseum, 1946 

 -Paulsson Lars (red), Från muskelkraft till rymdfarkost, Carlssons, 1996 

 -Polismynd. I Sthlm, Polishuset i Stockholm och dess konstsamlingar 

 -Ramel Povel, Följ mej bakåt vägen, Norstedts Förlag AB, 1992 

 -Reimers Gerd, Diktens Stockholm, Centraltryckeriet 1985 

 -Reinius Gunnar, Bilder från Gamla Stockholm. Prisma 1981 

 -Selling Gösta  m.fl. Stockholm i närbild, W&W 1987 

 -Selling Gösta , Kungsholmen, Nordiska Museets förlag, 1926 

 -Selling-Johansson-Axel-Nilsson,  Si Ulla dansar, W&W 1987 

 -Samfundet S:t Eriks årsskrift, 1903 -    

 -STF:s Årsskrift 1973,  Stockholm. Esselte 197 

               -S:t Görans församling,Mantalslängden för kvarteret Lavetten, , 1939 

               -Stahre m.fl ,Stockholms gatunamn,  Liber Förlag 1984 

 -Stockholms historia, Saxon & Lindström, 1963 

 -Stockholms Brandförsvar, Brandvakten,  1992 

 -Stockholmsrond, Bohuslänningens tryckeri, 1977  

 -Stockholmskvarter, Berlings, Lund, 1979 

 -Stockholms stadsmuseum, Stadsvandr. Nr 13 o. 15, Bohusl.tr. 1990/1992 



3 

 

 -Stockholms stadsmuseum, Kungsh. Östra, Byggnadsinventeering 1990 

 -Stockholms stadsmuseum, Kungsh. Västra, Byggnadsinventering 1991 

 -Stockholm –vår gröna stad, Multimedia 1998 

 -STOR-STOCKHOLM, Förlags AB Land och Stad, 1950 

 -Systembolaget, Svensk alkoholhistoria 

 -Thorén Lill, Det hände vid Johannes, Forum 

 -Tjerneld Staffan, Stockholmsliv I-II, P.A. Norstedt & Söner, 1950 

 -Tjerneld Staffan , Stockholm i vår tid, P A Norstedt & Söner, 1972 

  -Trygg-Hansa,Ett fagert hus…. En krönika om Kungsholmen, Björkmans Tryck AB 1978

 -Wikström, Kungsholmen intill 1700-talets början, A & W 1975 

 -Wikström Jeppe, Lundgren Jan, Perspektiv på Stockholm, 1998  

 -Wrangel, Stockholmiana, Gamla  gatunamn 

 -Åberg Alf, Av annan mening Natur & Kultur 1998 

 -Sökmotorer på Internet 

 -Egna minnesanteckningar och ihågkomster 

 -Uppsnappat här och var 

-Intervjuer med verkmästare Victor Skoog december 1965 (egen samt av Dagens Nyheter 

1963) 

 -Intervju med fru Svea Runsäther november 2000      

 

I. Bandad intervju i december 1965 med f.d. verkmästaren Victor Skoog född 4 

november 1873. 

 

I: Vi har ställt oss uppe på Bastugatan med bilen, och jag skulle vilja fråga om det är sig likt här 

uppe från den tiden? 

VS: Efter allt vad jag har i minnet, så finner jag, att det inte har skett så stora förändringar. Tomten 

mitt emot här, den är sig lik förutom det att en del träd har skövlats. Enligt mitt minne var det fler träd 

och planteringar här uppe. 

I: När var det ni flyttade härifrån ? Hur gammal var ni? 

VS: Vid tioårsåldern flyttade vi över till Kungsholmen. 

I: Då lekte ni mycket här. Vad höll man på då  med som tioåring? 

VS: Ja, först sprang vi häromkring på Bastugatan och lekte, men vi hade inte –som det är nu- en 

särskild lekpark, utan vi fick leka var vi kunde finna de bästa platserna naturligtvis, och det måste vi 

vara försiktiga med, för vi fick inte stoja för mycket vi ungar inte. 

I: Varför det? 

VS: Nej, då var det grannar som gjorde anmärkningar mot det. 

I: Det är inte så långt ner till sjön. Var ni där nere nånting? 

VS: Vi var uppe vid Skinnarviksbergen. Där hade vi trevligt, för där var tomter och lekplatser. Men 

naturligtvis som barn ville vi vara nere vid sjön. Vi sprang ner till sjön strax nedanför 

Skinnarviksberget, och där hade vi trevligt. 

I: Hur var det med simkunnigheten på den tiden? 

VS: Det var lite besvärligt där nere för oss barn, för vi fick inte springa och bada som barnen får nu 

för tiden. Det var ångslupstrafik, och vi hade hört att det var kvinnor på sluparna som gjorde 

anmärkningar på att vi sprang därnere i sjön och plaskade i vattnet utan några kläder –utan några 

byxor på oss till och med. Dem fick vi inte vara förutan. 

I: Vad var anledningen  att ni sen flyttade till Kungsholmen? 

VS: Hela familjen flyttade över till Kungsholmen, där pappa hade sin anställning. Så fick vi bostad i 

kontorshuset, en trevåningsbyggnad. 

I: Var låg den någonstans? 

VS: Den låg nere vid Karlsvik 

I: Ja, vi kanske ska ta och åka dit då. 

VS: Nu skulle det vara mycket glädjande att få göra en tur ner till Karlsvik och visa på området 

därnere där jag arbetade. 

                                            (Förflyttning) 

I: Ja nu har vi kommit fram till Norr Mälarstrand Vi står ungefär där Karlsviksgatan kommer 

ner hit. Det var alltså här som ni kom som tioåring. Det måste ha varit kring 1883, och ni 

placerades i skola här förstår jag? Var låg den skolan? 
VS: (Osäker) Ja skolan låg där nere vid …… 

I: Var det vid Mitisgatan? 

VS: Vid Mitisgatan ja Nej …. (Verkar komma på någon annan  plats men avbryts av I) 
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I: Och hur var det i klasserna då. Var det som nu? Hur många var ni i klassen? 

VS: Jo, jag minns. Vi var 28 stycken. 

I: Och vad hette läraren? 

VS: Fredriksson (otydligt ev. fru Eriksson). 

I: Och hur länge gick ni i den här skolan? 

VS: 3 år ungefär. 

I: Och vilken skola kom ni till sen? 

VS: Och sen flyttade jag ner på Hantverkargatan i nummer…. Ja, jag har svårt att komma ihåg numret 

I: Ja, det är där man numera har byggt Skolöverstyrelsen. 

(Här har nog I: från början misslett VS. (Se tidigare tvekan ) Förmodligen började VS i 

Hantverkargatsskolan redan från början, eller fanns det en skola på Mitisgatan?) 

I: När slutade ni skolan? 

VS: Jag var tretton år. 

I: Och vad hände sen? 

VS: Då började jag arbeta nere vid Karlsvik på den mekaniska verkstaden här vid Mitisgatan. 

I: Vad var det för sorts arbete? 

VS: Det var mycket vittomfattande, jag vill kalla det för mekaniskt arbete. 

I: Vad tillverkade ni? 

VS: Det var stor tillverkning av lantbruksmaskiner, t o m harvar. Allt sådant där skulle kopplas ihop 

och monteras upp. Vi fick hjälpa till med alla detaljerna. Och ostpressar (?,otydligt), både enkla och 

dubbla ostpressar, utav metall alltsammans. 

Det är en mycket vacker plats. Det var lantbetonat på den tiden. 

I: Vi är alltså fortfarande i slutet på 1800-talet? Det står några stora ekar här i sluttningen ner 

mot Rålambshov. Det är väl de enda som är kvar? 

VS: De är de enda jag kan se som är kvar. De är gamla och ekar blir ju gamla. 

I: Vad låg det på det här stora gärdet som nu är Rålambshov?  

VS: Det var stora tobaksland och till och med att dom planterade kålrötter. Det var stora 

kålrotsplantage. Det var en trädgårdsmästare som drev dem och sålde undan för undan. 

I: Hur såg det ut nere vid sjökanten? 

VS: Ja. Där var så lantligt och trevligt. Dit kunde man gå efter slutat arbete – naturligtvis när det 

gällde sommartid-  och även söndagar och lördagar. På den tiden var det vanligt att arbetsfolk hade 

sina båtar som var placerade nere vid sjöstranden. Så rodde vi ut till holmarna i Mälaren och hade 

mycket trevligt. 

I: Så det var inga motorbåtar på den tiden? 

VS: Det var bara roddbåtar och segelbåtar. 

I: Hur lång tid kunde det ta att ta sig ut på mälarholmarna? 

VS: Jo det var särskilt en holme som vi kallade för Krankholmen, och om man rodde duktigt kunde 

det ta en trekvarts timme. 

I: Och då hade ni mat med er? 

VS: Ibland var det så att vi kunde tälta och ligga kvar på holmarna 

I: Förekom det att ni gick ner och badade härnere vid stranden? 

VS: Hur gärna vi än önskade så var det omöjligt. Det var sådana förhållanden då i Stockholm att 

barnen fick inte gå nakna, avklädda och visa sig för alla människor, och mödrarna var särskilt 

angelägna att sånt där inte skulle få förekomma.  

I: Det var förbjudet att bada härnere då? 

VS: Det var förbjudet, ja. 

I: Det fanns någonting emellan  vattnet härnere och Långholmen. Vad var det för någonting? 

VS: Jo, det var något som stack upp, en stor stenkista av grovt timmer. Den där var för sjöfarande, 

något slags varsel, och vi ville gärna simma dit, men det fick vi inte. 

I: Åkte ni med båt dit? 

VS: Vi rodde dit några gånger och satt där och metade fisk. Det var särskilt abborre som gick i en 

ganska riklig mängd där vissa tider på året. 

I: Den här gatan häruppe –Mitisgatan. Man kan fråga sig varför gatan just har det namnet? 

SV: Nu kan jag inte komma ihåg vad ”mitis” står för, men jag vill minnas att det var en engelsk 

ingeniör som hade uppfunnit…   det skulle vara den enda i världen…. I Europa. 

I: Och vad är det han hade uppfunnit? 

VS: Att kunna tillverka gjutet smideri –så skulle man kunna kalla det. För att allt som var gjutet 

brukade vara ömtåligt, men här kunde man bocka det gjutna järnet i olika former. 

I: Och det kallades för Mitis-järn då? 

VS: Ja, det kallades så. 
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I: Appropå gjutna saker, var det inte någon staty som tillverkades här också som står i 

Stockholm? 

VS: Jo, men det var ett konstgjuteri. Om jag inte missminner mig, så var det professor Börjesson. Man 

hade ett gjuteri strax intill här på Karlsvikstomten där dom göt den här statyn ”Linné” som står i 

Humlegården. Och jag minns så väl när det gjutna godset forslades ner på stora lastvagnar till sjön, för 

där skulle det spolas och borstas rent. Det har jag i gott minne, den där Linné-statyn som nu är i 

Humlegården. 

I: Vi har en annan gata här –Pontonjärgatan. Även därifrån har ni väl något minne? 

VS: Ja, pontonjärerna –det kommer av ordet ponton, det var stora –vad jag skulle kalla-  stora 

plåtpråmar. Det var många man på dem. De hade långa åror och plankor. Och de där pontonerna var 

till för att bygga liksom broar mellan land och holmar. Och det var kraftiga broar de där. 

I: Var det militärer som byggde broarna? 

VS: Det var militärer. Därför kallades de för pontonjärer, men det var tillika ett fälttelegrafkompani 

som kom till senare på samma område. Men pontonjärerna de var dom med sina stora båtar som de 

rodde över bortåt Långholmen till och landet där och övade sig. Långholmssundet –där var 

ångslupstrafik, och då fick de här pojkarna , när ångsluparna kom, laga så att de fick farleden klar. 

Och så byggde de upp en ny bro tills nästa ångslup kom. På så sätt övade de sig. Det var pontonjärerna 

det . 

I Det är väl de som kallas för ingeniörstrupperna nu för tiden. 

VS: Ja. Sen fälttelegrafkåren. De flyttade över till Marieberg sedan  

                                       (Kort förflyttning) 

I: Då är vi alltså inne på Mariebergsområdet, där nu tidningarnas jättehus reser sig. Men vad 

fanns det då här på den tiden? 

VS: Ja, jag har alltid haft intresse för sjukvård. Då var det helt naturligt att jag gav in ansökan för att 

komma till Svea Trängkår i egentlig sjukvårdstjänst. Att märka är att det var i egentlig sjukvårdstjänst. 

Här stod en stor ståtlig byggnad, och på den stod med –vad man kallar för guldbokstäver- Nummer ett 

Kungliga Svea Trängbataljonen. 

I: Vilket år var det som ni gjorde er militärtjänst? 

VS: Ja det var 1894-1895 som jag fullgjorde min värnplikt där. 

I: Hur lång tid var värnpliktstjänstgöringen på den tiden? 

VS: Jo, jag kan säga det, att det var första året som de införde 90 dagars värnplikt. 

I: Vi kanske skulle höra lite om de hus som fanns på Mariebergsområdet på den tiden. 

VS: Ja, vi hade den s.k. gamla kasernen. Den hade funnits i många år. Där var det bl.a. marketenteri 

också. Men den stora byggnaden  där - - -  (otydligt) sjukvården. Det var en stor slätt som man 

naturligtvis behövde ha för bårarna. Det var mycket bår- exercis som ingick i trängens övningar. Men 

så fick vi även hålla på att förbinda, man kan förbinda hela kroppen. Så fick vi hålla på med det. Så 

var det föreläsningar utav underbefälet som vi fick lyssna till. Men naturligtvis, det första vi fick göra 

på morgonen så var det gymnastik. 

I: Höll ni till i en gymnastiksal? 

VS: Ja, i en gymnastiksal, och anmärkningsvärt  var att vi i regel var mycket belåtna med maten, för i 

allmänhet så var maten som man fick förr allt annat än god, men i regel var vi mycket belåtna med 

den mat vi fingo. 

I: Något exempel på den fina maten? 

VS: Ja, varje morgon så var det sill och potatis. 

I: På morgonen? Fick ni inte kaffe på morgonen? 

VS: (Skratt)Kaffe. Nej tack, det fick vi inte. Men det var ganska obehagligt att gå ner och äta den där 

kalla mjölken vi fick. Men de flesta av oss gick över till den där andra kasernen där marketenteriet var 

och drack kaffe. 

I: Vad kostade en kopp kaffe på den tiden? 

VS: Ja, en 5-öring vad jag kan komma ihåg. 

I: Hur var en soldat, en beväring klädd på den här tiden? 

VS: Jo. vi hade ovanligt snygga kläder för att vara, som man kallade oss, beväringar. På hösten då, när 

det började bli kallt, hade vi stora präktiga kappor. 

Kläderna var mörkblå. 

I: Vad hade ni på huvudet? 

VS: Det höll vi oss med själva. När vi skulle gå ut på stan eller från kasern då hade vi nya, egna 

mössor. 

I: Ja ni köpte egna mössor, men det var en särskild modell på dem? 

VS: Ja. Skärmmössa …. Jag har svårt att beskriva den men det var en tygmössa med läderskärm. 

I: Vad hade man betalt per dag som soldat här på Svea Trängkår i Marieberg? 
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VS: Så vitt jag kom ihåg så var det 3 kronor, men inte per dag inte. Jag undrar… jag tror det var tre 

kronor i veckan. Det var mycket dåligt betalt. 

I: Men hur var betalningen då när ni arbetade på verkstaden? 

VS: När jag började arbeta hade jag 10 öre i timmen. Det blir alltså med 10 ½ timmas dag .. det blir … 

och så med lördagar … det blir 6 kronor i veckan. 

I: 10 ½ timmes arbetsdag! När började den dagen och när slutade den? 

VS: Den började klockan 6 och slutade klockan 6, med en halvtimmes frukost mellan halv nio och 

nio, en timmes middag mellan ett och två. Lördagar började vi samma tid men slutade klockan 2. 

I: Och vad gjorde ni på lördagseftermiddagarna? 

VS: Ja sommartid var det att så mycket som möjligt vara ute på sjön med roddbåten. Men annars var 

det  att vara hemma hos föräldrarna och försöka roa oss på olika sätt. Vi hade ju inga biografer då. 

Men det var ofta sällskapsspel. Vi spelade mycket kort. Men aldrig att vi spelade om pengar inte. En 

tid var det så att flickorna spelade gitarr och då var vi tillsammans och sjöng och spelade och dansade 

någon gång. Det var de nöjen vi hade. 

I: Läste ni några böcker? 

VS: Ja det är alldeles givet att vi pojkar fick tag på alla möjliga  äventyrsböcker. 

I: Kommer ni ihåg någon favorit från den tiden? 

VS: Ja, det var den här Robinson Crusoe. Den gillade vi. Och så var det –vad hette de nu- man fick 

betala 25 öre styck. De kom per vecka ett häfte då och då. Men så var det så finurligt att just i slutet så 

skulle man vilja ha fortsättningen, det var det att det blev sådan spänning, och man fick sådan längtan 

efter nästa häfte. 

I: Det slutade alltså med: Fortsättning i nästa nummer. 

VS: När jag var 18 år, då fick jag 18 öre i timmen, det kommer jag ihåg, och sen ökade det undan för 

undan till 35 öre, som ansågs mycket bra betalt. 

I: Fanns det några personer eller händelser under den här tiden, som man la märke till eller 

som ni minns något om? 

VS: Ja, den där utfyllnaden med bortsprängt berg nere vid vattnet. Åkare kom och körde ner lass efter 

lass och fyllde ut hela viken här. Men då var det en originell människa som inte ville söka sig något 

ordnat arbete. Han byggde sig en stuga utav gammalt avfallstegel. Där lagade han sin mat och där 

eldade han. Vi kallade honom för Lump-Jerker –jag tror att han hette Eriksson- men det vågade vi inte 

säga till honom, för då fick vi stryk. 

I: Vad levde han på? 

VS: Han –som jag sa förut- det fanns en massa skrot i de lass som åkarna kom med. Mest järn. Det där 

samlade han ihop och sålde, och det livnärde han sig på. 

I: Och han var glad och lycklig? 

VS: Ja, han föreföll att vara rätt så belåten och nöjd med sin tillvaro. Men han var mycket otillgänglig 

för oss pojkar. En och annan karl kunde tala med honom, men med kvinnor ville han inte ha att göra. 

Det var bl.a. en stor och kraftig smed härnere i Karlsvik. Han talade ofta med honom och 

uppmuntrade honom. Jo, sen skulle jag vilja nämna något som jag har minne av. S:t Eriksgatan gick 

fram till Hantverkargatan då, och där i hörnan brukade de kungliga stanna sina åkdon. Där steg de till 

häst och red ut till Drottningholm. Så vitt jag kom ihåg, så var det några utav prinsarna, men jag kan 

inte komma ihåg vilka av dem. 

I: Vilken var kung då? 

VS: Ja, det var Oskar II förstås. 

I:  De reste i vagn då till hörnan där, och så steg de till häst. Hur kom de över vid Traneberg? 

VS: Det var en bro. Gamla Tranebergs bro. Det var en träbro. Jag minns att när vi var ute och 

marscherade så var bron så dålig, att det sipprade upp en massa vatten genom springorna på körbanan. 

Bron hade inte tillräcklig bärkraft. 

I: Var det en pontonbro? 

VS: Nej, den gamla bron var bara byggd på stockar så vitt jag kan påminna mig. Sen blev det 

pontoner. 

I: Sen flyttade ni från Karlsvik så småningom. Vart? 

VS: Då flyttade jag till S:t Eriksgatan 11. 

I: Sen? 

VS: Då flyttade jag till Karlbergsvägen 32. 

I: Vilket år var det? 

VS: 1908. 

I: Då har ni bott här i nära 60 år då. Och ni har arbetat hela tiden? 

VS: Ja, ända till för två år sedan har jag arbetat. 

I: Ni var alltså 90 år när ni slutade. 
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VS: Ja, jag slutade vid 90 års ålder vid firman. 

I: Och det var inte vid Karlsvik, utan det var en annan firma. 

VS: Det var AB Galco. 

I: Där har ni varit verkmästare sen, vilket år? 

VS: Ja, jag har varit där sen 1916. 

I: Jag får tacka för den här intervjun, och hoppas ni fortfarande kommer att må gott i många år 

framöver. 

 

 

III.  Intervju den 28 november 2000 med fru Svea Runsäther född 27 december 1902. 

 

Fru Runsäther är född på Kungsholmen och har bott hela sitt liv på holmen. Hon föddes i ”Tegeltraven” 

men flyttade bara efter några år till Fleminggatan 79 (nu 105) i kvarteret  Herden, granne till den ett tiotal 

år tidigare uppförda Stora skolan. Efter giftermål flyttade hon till Baltzar von Platens Gata (nuv. Ture 

Nermans gränd) 1930 och bodde senare både på Norr Mälarstrand och Wargentinsgatan innan hon som 

änka återkom till sin gamla lägenhet i Ture Nermans gränd. Det är där jag träffar henne. 

Jag väljer att samtala kring några fotografier ur mitt källmaterial. 

 

Bostadskomplexet Fridhem eller ”Tegeltraven”. Äldre foto. 

Ja, jag föddes här, i hemmet faktiskt. Vi bodde högst upp. Adressen var Mitisgatan. Ett rum och kök. Vad 

jag kommer ihåg var, att det var många trevliga gårdsfester där. Vi kom tillbaks dit, fast vi inte bodde där, 

och var med om många sådana fester. Men toaletterna låg ju där nere också, i en lång rad. Jag vill berätta 

hur det var i mitt hem. Vi fick inte springa som vi ville. Man fick gå ut en stund på dagen. Men middagen 

måste man alltid passa när pappa kom.. Det var aldrig tal om att man skulle gå ut efter maten, och klockan 

nio då släcktes det. 

 

Fridhemsplan. Stockholms spårvägars vagnhall (där senare Kommunala Mellanskolan byggdes) 

Äldre foto. 

Något minne av en vagnhall har jag inte. Det var bara en bergknalle där. Där uppe bodde det hemlösa. 

Nicklas hette en och ”Kalle Vänster” var en annan. De bodde  i någon form av plåtskjul och ja, det var väl 

mest grabbarna som gjorde det, men man kastade sten på de där skjulen och då kom de ut och var 

förargade. 

Stockholms sjukhem (Gamla hemmet) Äldre foto (1906?). 

Det känner jag igen. Det fanns en träbro som gick över gatan där om man kom från Mariebergsgatan. Då 

kom man fram till hemmet. Här tyckte jag Kungsholmen slutade. Från Fridhemsplan var det sen skog 

hela vägen. 

Vy över mellersta holmen med Kronobergsparken. Taget från luftballong 1894. 

Det låg ett kapell uppe i Kronobergsparken . Det kallades för Hyddan. Dit gick man och lyssnade på 

sagor. Det fanns diakonissor på holmen och de bodde i det där huset. Det var dom som läste sagorna. Det 

var en väldig anslutning av barn  Vi åkte kälke i parken på vintrarna och hade namn på backarna. 

Himmelsbacken minns jag. Att åka skridskor lärde jag mig i i Vasaparken. Sen blev det 

Kronobergsparken. Men skridskobanan där fanns inte när jag började.  Intill skridskobanan fanns en 

musikpaviljong. På somrarna var det musik där en kväll i vecken. Det var militärmusik. Och här –nere vid 

Rådhuset mot Kungsholmsgatan- kunde man också åka skridskor förr. Det var liksom en damm där. Jag 

var mycket road av skridskoåkning. Sista gången jag åkte skridskor –då var jag 19 år- gick jag till 

Brunnsviken vid Stallmästargården. Där åkte man till musik.  

Tre generationer Tranebergsbroar. Foto 1932. 

Jag minns att min morfar hade en kolonilott, ingen stuga bara en lott på Tranebergssidan. Man kom över 

på en träbro. Där hade man hela skogen att vara i. Den hade vi ända till det skulle bebyggas där. Min 

pappa  berättade att då han var militär skulle de marschera över på den där bron. Det blev så mycket folk 

på bron så att bron sjönk. De blev våta om fötterna. 

Kungsholms skola uppförd 1888. Samtida foto. 

Jag gick i den här skolan. Vi gick först på nedre botten. Mot Mariebergsgatan fick småskolan gå. Jag var 

nog lyckligt lottad, för jag hade underbara lärare, bara två under hela min skoltid så jag minns skolan med 

glädje. Den dag  jag slutade skolan grät jag hela dagen. I det som senare blev sångsal högst upp var min 

skolsal. Träslöjden låg också högst upp medan järnslöjden låg nere i källaren. Skolgården med  fontänen 

känner jag igen. Det var små grodor runt den. Den står väl kvar ännu? Fast på den tiden fanns ännu inga 

träd runt. Och man fick inte gå in till fontänen. Det var förbjudet. En av mina systrar gick några år i gamla 

skolan på Hantverkargatan  men jag har aldrig gått där. 

Norra Kvarngränd 6. Kungsklippan. Arbetarbostad knuten till Bolinder. Foto 1905 
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Häruppe hade jag en skolkamrat som bodde i ett sådant där litet hus. Man tyckte det var rena idyllen när 

man kom upp här. Ibland fick hon säga till i klassen och så fick man sitta där i trädgården och få saft och 

bullar. 

Parkanläggningen Tempelbacken (ovanför nuv. Pontonjärparken). Foto före 1905-1907. 

Däruppe låg ett hus. Där bodde någon som var anställd vid regementet. Sen när regementet skulle bort 

så ville den mannen inte flytta ur sitt hus, men familjen flyttade. 

Svea ingeniörsbataljon  marscherar för sista gången ut ur regementet november 1922. 

Det enda som var kvar från regementstiden var en grind upp mot Hantverkargatan. Den var kvar ett 

bra tag efter det vi flyttat in här (1930). Vad jag också kommer ihåg var, att nedanför grinden på 

vägen mot vårt hus så fanns en skylt uppspikad på ett träd. Där stod ”Suckarnas gränd”. Den måste 

vara kvar från militärtiden. 

Invigning av minnesstenen över Pontonjärbataljonen i Pontonjärparken. Mitten av1930-talet. 

Här på bilden finns säkert Börje (sonen) och Hasse (sonens kamrat) med bland åskådarna. För när 

regementsmusiken stämde i, så rusade alla ungar från gården ner till parken. 

Frälsningsarmens trähus i hörnet av S:t Eriks- och S:t Göransgatan. Foto före 1912. 

Vad jag minns så låg där ett litet hus med en söt trädgård omkring. Där var det som vi säger i dag 

”dagis” –barnkrubba kanske. Där var jag en vecka under tiden mamma var sjuk och vantrivdes 

förfärligt. Men Ruth –min syster- hon tyckte det var härligt. 

Kartagos backe. Foto 1896. 

Jag kommer inte ihåg när det var hästspårvagnar, men min syster som är 4 år äldre mindes att när 

hästarna kom fram till Kartagos backe så satte dom dit en häst till.  Farmor och hon hade stått och 

tittat på det. 

Allmänna försörjningsinrättningen (Grubbens). Porthuset. Foto 1910 

De som bodde på Grubbens var ute på stan och jobbade. Jag minns äldre män. De hade alltid på sig ett 

förkläde av läder. De högg ved. Olika familjer fick väl säga till där om de ville ha en gubbe som kom 

och högg. Jag förmodar att det var olika göromål för kvinnorna också, men det kan jag inte säga något 

om. 

Nedanför själva ingången till Grubbens låg som en stor grön stuga. Där bodde barn som skulle 

utackorderas åt olika håll –Utackorderingsbyrån hette det. En kyrka låg härinne också. Den finns väl 

kvar ännu? 

Brandstationen. Fleminggatan 24 med hästdragen manskapsvagn utanför. Foto 1910. 

Jag minns att det var väldigt spännande när brandkåren kom med de där hästarna  och det gnistrade 

om hästarnas hovar när de sprang på de stensatta gatorna. 

      Pauli Parfymfabrik på Fleminggatan 41. 

Den kommer jag ihåg och framför den gick det en träbro som låg kvar väldigt länge. Jag arbetade nere 

på Hantverkargatan när jag var 16 år –Hos Stille-Werner-  och när jag gick hem på kvällen gick man 

längs den här bron. 

Allmänna barnbördshuset på Hantverkargatan. Foto 1905. 

Ja, här är mina två äldre systrar födda. 

Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus. Polhemsgatan. Foto tidigt 1900-tal. 

Jag fick ont i ett öga när jag var 3 år. Då blev jag inlagd där. Läkaren sa: ”Vi kan inte göra något. Vi 

tar bort ögat” ”Nej”, sa min mamma. ”jag tar hem flickan. Det är bättre att hon har sitt öga kvar även 

om hon inte ser så mycket på det”. Mamma tänkte på mitt utseende.  Men jag har klarat mig hela livet 

med nedsatt syn på det ögat. Där ser man. 

Eira-sjukhuset ”Giggen” Foto 1930-tal?. Huset rivet 1955. 

Jo, det var så här, att det var flickor som var sjuka som bodde här. Man skulle inte gå förbi på den sida 

av gatan som sjukhuset låg utan då gick man över på andra sidan gatan. Sjukhuset såg tråkigt ut. 

Rivningen av det Owenska huset. Foto 1929 

 Jag arbetade mitt emot det huset och Myntet år 1919 –hos Stille-Werner i det Westinska huset. De 

hade en affär där, en trappa ner. Vi sålde sjukvårdsartiklar. Men här gjordes också konstgjorda ben 

och armar. Och runt hörnan här –i Kaplansbacken – låg Rådhusrestaurangen då. Sen flyttade den till 

S:t Eriksgatan. 

Några huslängor från nödbostadsbebyggelsen i Stadshagen. Foto 1920-tal. 

 Det är Stadshagen, eller hur?  Jag nämnde tidigare att vi hade ett koloniland i Traneberg. När man 

skulle bygga där, så fick vi lämna det. Men så fanns det här uppe nedanför idrottsplatsen kolonilotter. 

Min far var väldigt intresserad. Så han skaffade sig en ny plats där. Men sen skulle de här 

nödbostäderna byggas och då fick alla gå ifrån sina lotter. Det var på våren det här – 1915 eller 1916 

kanske….. Vi hade planterat för sommaren och så sa min far så här: ”Kom Svea så går vi och gräver 

upp den potatis som redan har blivit”. Och det gjorde vi. Vi fick en hel hink med potatis minns jag.  På 
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vårarna tog folk en korg på armen och gick upp i bergen där Kvinnohuset nu ligger. Då låg det folk 

lite överallt i skrevorna med skaffning och hade det trivsamt. 

 Ja, det har hänt mycket på Kungsholmen, slutar Svea. 

 

IV. Intervju med Enar Nordqvist född den 22 december 1921 

 

Jag är född på Söder. Bodde först vid Adolf Fredriks torg (nuvarande Mariatorget). Min far och en kompanjon till honom hade 

verkstad vid torget  De gjorde gjutjärnsmodeller. Efter separation startade han eget på Inedalsgatan 21. Nästan allra längst ner 

till vänster på gatan.  År 1930 flyttade familjen till Baltzar von Platensgatan på Kungsholmen. År 1936 när jag slutade skolan 

började jag arbeta hos pappa. Så småningom flyttade verkstan därifrån till Pipersgatan 6 (Granne med den bio i 4:an som lades 

ned redan 1908; intervjuarens anm.) I 4:an låg då en rörfirma.  

1949 flyttade verkstan vidare till Årsta. Jag bodde på Kungsholmen till 1946 då jag gifte mig. 

Om Kungsholms kyrka 

Jag konfirmerades i Kungsholms kyrka . Schylding (?) hette pastorn. Samtidigt var jag med i Kungsholmspojkarna. Vi var ute 

med honom till hans ställe någonstans utefter Uppsalavägen. Vi gick och läste i kyrksalen på Parmmätargatan. Före 

konfirmationen minns jag att vi klädde om i det gamla fattighuset som ligger intill kyrkan. 

Om ”Serafen” och andra sjukhus på Kungsholmen 
Det enda minnet av Serafimern jag har är, att när vi bodde på Söder fick jag resa dit en gång för att bli penslad i ögonen. Jag 

blinkade så mycket tyckte min mor, så att min bror tog mig med dit. Till Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt kom jag aldrig. 

Jag har haft tur. Men en gång skar jag mig i pappslöjden i skolan. Då fick jag gå upp till S:t Görans sjukhus och få omlindat. 

Om gängkrig 
Det var upptravat en massa tegel på Baltzar von Platensgatan i parken mot Kungsholms läroverk. I dom travarna gjorde vi rum. 

Vi hade som lägenheter där inne. Så var det gängkrig, och grabbarna kom från olika ställen; från Karlsviksgatan m.fl. och vi 

gjorde i ordning värjor av trä och lansar av pensionerade julgranar. Vi slogs bra därnere, och det togs grabbar till fånga som vi 

band inne i tegeltraven. Det var alltså i början på 30-talet, då man höll på att bygga runtomkring. 

Om ” byggfuttarna” vid anläggandet av Norr Mälarstrand 

När dom höll på att ordna upp Norr Mälarstrand så fanns det sådana där futtar som gubbarna klädde om i 

och där de hade servering. På den tiden delade man ut avlöningen på fredagarna. Då var det fullt med folk 

därnere. Då var det fest. Byggnadsjobbarna satte igång att supa då, så det var ett väldigt liv. Polisen var 

där ibland och då blev det cirkus. Dom som var arbetslösa stod därnere med fackföreningsboken 

framsträckt och tiggde pengar. 

Om snöskottningen på 1930-talet 
Arbetslösheten började redan 1932-33. Dom som var arbetslösa skickades ut att skotta snö på gatorna. Och hacka is. Då var 

trottoarerna mycket finare än vad de är nu. Dom stod där i de kläder de hade – inga arbetskläder precis. En del frös väl för de 

hade ofta dåligt på sig. De hade ibland stora vippbara vagnar med sig. De kördes ofta ner till Kungsholms torg där de tippade 

snön i sjön. Likaså nere vid Inedalsgatan tippade de i Klara sjö. På gatorna syntes också hästar med trekantiga plogar efter sig. 

Hästarna hade en liten pingla om halsen. På den tiden fick man inte gå och bära upp arbetslöshetsunderstöd, utan göra nytta för 

sig. Så var det då. 

Om Kungsholms torg 
Jag minns att de kom med hästar bl.a. från bryggeriet S:t Erik. Det fanns en vattenho för hästarna ner mot sjön. Om man tryckte 

på en punkt där, så kom det vatten i den där hon. Där stod man och tryckte. Ibland fick man någon 2-öring av kuskarna. 

Sen kom jag ihåg att nere vid stranden satt vi och metade. Det gick en kloak ut härnere, så det nappade bra där. Ibland kom 

stjärten upp före fisken. Vi kastade förstås ut fisken igen. 

På vintern var vi ute på isen och sprang –”jumpade”. En del grabbar var riktigt djärva och hoppade på isflaken. En annan var 

väl lite fegare. 

Om polishuset 
Det enda minnet av det huset är att vi gjorde modellen för de gjutna handtag som sitter vid ingången. De är gjutna i koppar. 

Modellerna gjordes i trä, och var delade på mitten så att man kunde forma dem, en halva i taget. 

Om Stadshuset , Blå hallen och parkmusik 
I Blå hallen var man och dansade på lördagskvällarna. Det var alltid några som ordnade tillställningar där för ungdomen. På 

somrarna var det också parkmusik utanför Stadshuset. Vi gick ner och lyssnade på den då och då. Det fanns en paviljong i 

Kronobergsparken . Där minns jag att det var musik med midsommarfirande. 

Om Kronobergsparken och skridskoåkande 

På 30-talet åkte man skridskor häruppe. Vid sidan om banan stor en man och sålde munkar. 5 öre. En handduk över för att hålla 

dem varma. 

Om hur Manhattan-biografens fått sitt namn  

Man kallade ju alla de där kåkarna som låg utefter Norr Mälarstrand för Manhattan. Dom är ju byggda efter Manhattan-stilen 

som lanserades på Stockholms-utställningen 1930. Hela området härnere kallades då för Manhattan. De som bodde där sa, att 

de bodde på Manhattan. 

Om kollektivhuset på John Ericsonsgatan 
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Vi hade en som var anställd, hans fru jobbade i köket där. Alla som bodde där åt där nere i matsalen. Jag vet inte, har de där 

kollektivhusen någonsin slagit igenom? 

Om Smedsudden 

På Smedsudden låg Ideals varv. Dom hade vi som kund. På båtarna fanns ju gjutna grejer som gick sönder. Så vi gjorde 

modeller till de nya detaljerna som sattes in. En firma intill hette Åström & Co. De gjorde vattenkranar m.m. Ofta låg 

passagerarfärjorna nere vid varvet för reparation. Varvet skrotade också en gammal båt –Vanadis hette den – som de hade köpt 

in. Den låg tidigare som logementfartyg på Skeppsholmen. De räknade med att det skulle vara bly i kölen i botten på båten. 

Men det var fel, det var bara sand. Men de tog igen vad de ”förlorade på gungorna” för de sålde ut detaljer från båten, som man 

sedan satte upp på restauranger, lanternor och dylikt. De fick in bra med pengar i alla fall. Det gick ihop. 

Om Wicklunds velocipedfabrik med omnejd på S:t Eriksgatan 

Jag minns ej cykelfabriken men lite längre fram låg Tönseth & Co. Själva verkstaden eller fabriken låg så att man kunde gå ner 

till den från gatan. Man gjorde motordelar där, vad jag minns. 

Mer om Indedalsgatan 

I hörnan av Inedalsgatan och Fleminggatan låg en fruktaffär. En bit nedanför låg en konsum-butik –mjölkaffär. Jag kommer så 

väl ihåg den, för under kriget när tyskarna gick in i Norge och Danmark så stod tanterna inne där och grinade! Mitt emot utefter 

Grubbens gata hade vi en kund som bodde. Han ägde Testors fabrik ute i Bromma, Vendel hette han. Det var stora våningar i 

den kåken. Han hade både jungfru och jungfrukammare, barnjungfru också. Fabriken låg vid flygfältet men innan det byggdes. 

Ett tag var det bara de två därute och senare Norrbys gjuteri. 

Om Mäster Anders 

Jag kom så väl ihåg när grabben min föddes –1950 är han född, den 2 februari, på en torsdag. Då var jag inne där och åt. Då var 

det ärtor och pannkaka! Jag minns att de serverade ingen sprit förrän efter tolv. Och två snapsar om det var efter klockan tre. 

Då märkte man att det blev en massa droskbilar som parkerade utanför på Pipersgatan – jag jobbade ju där i 6:an –så på den 

tiden var det inte så noga med sprit och körning. 

Om tio-öresbacken och Yrkesskolan 

Det var ju bara en bergknalle men man började bygga, 1936 tror jag det var. Vi gjorde modeller dit. Men då hade vi flyttat till 

Pipersgatan. Tidigare låg lite skrotaffärer däruppe. 

Om gamla brandstation på Fleminggatan och den nya vid Hantverkargatan 

Jag kommer väl ihåg den gamla brandstation borta vid S:t Eriks sjukhus. Om den nya minns jag att basen för stationen hette 

kapten Grill. Jag var inne där ibland på bakgården. De hade ju ett torn där som de torkade slangarna i. Och så övade de där och 

hoppade. Jag var ofta där och tittade. Det var ju spännande saker. Ovanför brandstationen (på Olov Gjödingsgata; intervjuarens 

anm.) låg det bostäder. Det var där Kooperativa bostadsföreningen hade sitt kontor. Jag kände en som hette Tore Hendén som 

bodde där. Han var skolkamrat med mej. Så bodde det mycket brandmän där minns jag. 

Om Pauli parfymeri m.m. 

Det låg i hörnan av Polhemsgatan och Fleminggatan. Man såg det på håll för det var ett järnstaket runt fabriken. Huset låg en 

liten bit in. Det luktade gott därifrån – jag kommer så väl ihåg :  F. Pauli Parfymeri. 

Närmare upp mot S:t Eriksgatan låg sen en skofabrik och alldeles i hörnan låg en järnaffär som hette Ebenholm & Tidbäck  Det 

var den största på Kungsholmen. 

Om att gå ärenden på den tiden 

På Kronobergsgatan, i backen upp från Fleminggatan -  på vänstersidan – låg  en fisk- och grönsaksaffär. Jag och en kamrat 

som bodde där fick gå ärenden åt ägaren. Vi fick gå till EPA på Odenplan och handlade åt henne. Så fick vi lite grönsaker eller 

en slant för det.  

Om de många små verkstäderna 

 Längre upp på Kronobergsgatan – in på gården – låg det en verkstad som gjorde badrumsskåp. Här på Kungsholmen låg det 

verkstäder nästan i alla källarskrymslen. Små mekaniska verkstäder. Man fick gå ner utefter mörka trappor. Det var inga flotta 

ingångar då inte. Så stod de med några järnsvarvar därnere i dunklet och jobbade. 

Om Kungsholms folkskola på Fleminggatan 

Jag började i Kungsholms skola 1930. I tredje klass. Innan hade jag gått i Maria Lilla Skola på Timmermansgatan. Lärarinnan 

hette Österholm – hon var en äldre kvinna – åtminstone tyckte man det på den tiden. Sen fick vi magister. Nu var det bara 

grabbar i klassen.  I 5:an och 6:an hade vi Pettersson. Efter 6:an var det en del som gick över i läroverk. Då slog de ihop flera 

klasser. Vi i min klass hamnade hos  en som hette Gustafsson. Han blev överlärare sen. Han tyckte man var ”gammal gubbe”. 

Han var klädd i kostym, överrock och hatt när han gick av och an och vaktade på gården. Det var bra att dom var annorlunda 

klädd än vi. Nu är ju lärarna likadant klädda som ungarna.  Man hade respekt för honom. När han kom in i klassrummet blev 

det tyst på en gång. Men vi träffade honom ett antal år efteråt nere på en restaurang i Gamla stan. Jag räknade ut att han var nog 

inte mer än omkring 40 år när vi hade honom! 

Om skolbadet 

I skolan fanns ett bad med bassäng. Där gick jag på simlektioner. Man fick sitta ovanför bassängen och göra simtagen. Så fick 

man öva i bassängen. 

Om pappslöjden 

 Vad jag minns var att man fick hålla på att binda böcker med s.k. klot, vika in och greja. Man använde ett falsben. 

Om rast-aktiviteter på skolgården 
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Det var inte så mycket rackartyg precis. Grabbarna spelade kula på våren. Jäntorna hoppade mest ”hage”. Så höll man på med 

s.k. Heja-bilder och bytte med varandra. Det var bilder av idrottsmän som fanns i chokladbitar. Det fanns Diva-bilder också 

med filmskådespelare. Sen kom Ako-mint eller vad det hette, och där var det också idrottsbilder. Inför julen var man ute och 

sprang och bar julgranar. Då kunde man få en 10-öring eller kanske rent av en 25-öring. Då rusade man direkt och köpte snask 

för man skulle ha bilderna. På vårarna kunde vi grabbar sitta med varsitt brännglas. Vi fick skosnören att ryka. Ja, det var nog 

vad man roade sig med på rasterna. 

Om skurlov 

Skurloven  var alltid på en lördag. Inte så ofta. Kanske en gång per termin. De stora loven som är nu fanns ju inte på den tiden. 

Sportlovet kom ju till under kriget för att spara bränsle. Jag minns att det låg vedtravar på skolgården och utanför alla hus. 

Om examen 

När det var examensdags fick vi tåga ner för Fleminggatan ner till Kungsholms kyrka. Då gick vi mitt i gatan. Då var det parad 

med flaggor och allt. 

Om barn som inte hade det så gott ställt 

Intill skolan fanns ett hus dit en del barn fick gå på eftermiddagarna. De fick lite mat –chokladsoppa till exempel – och tid att 

läsa sina läxor. De blev också utrustade med kläder. De fick gå ner till en affär på Kungsbroplan och prova ut det de behövde. 

De barnen skiljde ut sig från de andra bl.a. för att de hade svarta skor. De skorna tillverkades på fängelserna ute i landet. 

Om Kommunala mellanskolan på Fridhemsplan 

Den hette då Kommunala mellanskolan för flickor. Den var bara för flickor. Sen kom skolan på Sveaplan till så sen kanske de 

ändrade på det där. 

Om nödbostäderna i Stadshagen 

I klassen fanns ett tvillingpar som bodde där. Jag kom ihåg att dom hade löss i håret. Däruppe var det ibland ett väldans liv, ja 

det festades visst i de där barackerna. 

Om basarbyggnaden på Hantverkargatan 

När vi flyttade in var där bara en grop (Byggår 1931-34; intervjuarens anm.) Senare låg här uppe biblioteket. Där var man ofta. 

Men före det man flyttade hit låg filialen på Agnegatan. En skolkamrat och jag släpade hem en väldig massa böcker. Vi gick in 

för att få så många stämplar som möjligt i kortet! Av skönlitteratur fick man bara låna en bok men av facklitteratur fler. 

Bredvid låg Timmanders tandklinik och Norrmalms livsmedel nedanför. En fruktaffär fanns också som gav procent på vad man 

handlade. Jag gick och letade kvitton där utanför för att få ihop till en femtioöring. På baksidan av huset – ner för trapporna – 

gick arbetslösa och stämplade. 

Om Frälsningsarmen på S:t Eriksgatan och området mitt emot 

När vi var på Frälsis, så stod de utanför och muddrade en. Kände på kläderna in- och utvändigt så att vi inte smusslade in 

nånting av typ ”Ryska smällare” som saboterade. Smällarna var i form av små påsar. När man kastade dem så small det. 

Smällarna köpte vi i Puttkammers leksaksaffär på Hantverkargatan. Mitt emot Frälsningsarmen var det nån sorts institution för 

gamlingar. Det var en tant där som gick fram och tillbaka inne på gården. Hon trampade upp så det blev djupa spår efter henne. 

Här låg också Engelbrekts flaggfabrik. Det var ett staket framför. Vi gick balansgång efter det när vi gick till skolan. 

Om – Från lumpaffär till affärskedja  

Pappan till en av mina skolkamrater hade en lumpaffär på S:t Eriksgatan. Bredvid biografen Vargen. Han kom från Amerika. 

Han såldes gamla skor och sånt. Jag kommer ihåg att hans grabb – Russel Bodé hette han- gick barfota jämt. Sen övertog 

pappan en annan affär utefter gatan. Han hade övertagit lokalen från Norregårds cykelaffär, som då flyttade till hörnan av 

Fridhemsgatan och nuv. S:t Göransgatan (och som ligger där ännu år 2001; intervjuarens anm.) Nu började han sälja en typ av 

billig soffa, sålde bra. Så övertog han  Davidssons möbelaffär på S:t Eriksplan och en massa andra möbelaffärer. Bodés möbler 

blev stora i Stockholm. De hade en butik nere vid Hornstull också. Men så försvann alltihop på en gång. Jag vet inte om det 

gick åt helsike. 

Om Metropolbiografen 

Först gick man på matiné på en annan bio mellan ett och tre. Så gick man på Metropol mellan tre och fem. För då kom 

Sandrew –biografägaren – dit. Strax innan föreställningen började fick man komma in för det man lämnade honom – 25-öre 

eller 15 öre. Han plockade in så att han hade salongen full. Han var om sig och kring sig han. 

Om Sportpalatset 

Under kriget fanns det inte varmvatten. Då fick man gå dit och bada. Och så var man ju på Rivoli-biografen där flera gånger. 

Bruno Liljefors bodde ju där också. 

Om dansen på Kungsholms Läroverk 

Jag kom så väl ihåg en av danserna. Thore Ehrling var där. Han spelade trumpet och jag minns att han fått en ring ikring 

munnen av trumpeten. Stig Holm satt vid pianot. Alice Babs var väl inte mer än 13 år då. Hon var där och sjöng. 

 

Om Karlsviksgatan 
Karlsviksgatan tillhörde när jag bodde där inte Stockholms stad. Det var en privatgata. Där fick ägarna av kåkarna själva sköta 

gatan. Det gick knappt att köra bil där. Det var gropigt och stenigt. Så fanns det ett par stolpar upp mot Hantverkargatan för att 

förhindra genomfart. 

Kifas instrumentfabrik i hörnet av S:t Eriksgatan-Kungsholmsgatan 
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I den hörnan där bowlinghallen i dag ligger på Kungsholmsgatan hade Kifas instrumentfabrik i början på 1930-talet sin 

kirurgiska instrumentfabrik. Man flyttade sen kring 1933-34 till Hagalund. Jag minns att jag gick dit med farsans rakkniv och 

fick den slipad där. 

Om hissfirman Graham Brothers 

Graham Brothers hade ett litet kontor kvar på tomten vid Kungsholmstorg  på 1930-talet (Firman flyttade till Ursvik i Solna 

redan 1906; intervjuarens anm.). Vi hade lite att göra med dem i vår modellfirma. Det hade brunnit ute i Ursvik. En massa 

modeller hade blivit förstörda. Men ritningarna hade de kvar. Vi fick räkna på vad det skulle kosta att göra nya. Men de ville 

bara ha priset, för att få ersättning från försäkringsbolaget. När vi fick reda på hur det låg till skickade vi tillbaka ritningarna.  

Om tullen vid Fridhemsplan 

Jag minns att mina föräldrar (födda 1891 och1893) berättade om hur varor kom in från Mälaröarna och hur det gällde att ta sig 

förbi tullstationen, som låg vid nuvarande Fridhemsplan, utan att betala. 

Om gamla kasernområdet  i nuvarande Pontonjärparken 

När dom rev kåkarna uppe på backen på kasernområdet var det en officer som vägrade lämna området. I berget hade de sprängt 

in ett förråd för ammunition. Förrådet spärrades av en järndörr. Därinne bodde han, kommer jag ihåg, under flera år. Vi var ju 

dit och tittade när han gick in för att se,  hur han hade det. 

Om området bakom gamla posten –Sysslomangatan 

Posthuset låg i backen ner mot Rålambshov. Högst upp där hade Väderlekstjänsten sina lokaler. 

I bostadsområdet bakom posten bodde Elof Ahrle – skådespelaren – Han kom ångande i sin sportbil. Jag 

såg honom för jag stod och väntade utanför posten ibland. Jag hade en kamrat som jobbade där. 

 

V. Intervju med Ingrid Collin född i september 1917. 

 

 

 

 

När jag föddes bodde mina föräldrar i huset Polhemsgatan 28. Det är hörnhuset mot Bergsgatan. Fyra 

trappor upp och ingen hiss Kortet här måste vara taget omkring 1920 utanför vår port. Det är jag som står 

i mitten där och håller min pappa och min storasyster i handen. Jag har inte så stort minne av det här 

tillfället, men kortet har ju följt mig genom livet. Vi hade ingen kamera, så det måste ha varit någon 

utomstående som tagit det, någon fotograf som skulle föreviga ett stadsmotiv. Det finns ju i Stadsmuseets 

samlingar.  Min pappa som står där var född 1885 i Knutby i Uppland och kom till Stockholm i början av 

seklet. Först var han stamanställd vid Svea Livgarde men arbetade sedan på ett åkeri. Han var med när 

man byggde Polishuset. Sen arbetade han på Isbolaget innan han började köra taxi. 

 K.F.U.K  (Kristliga Föreningen Unga Kvinnor) disponerade ett helt våningsplan under oss. Den dag då 

jag fyllde 15 år – alltså 1932 --  flyttade vi till Viktor Rydbergsgatan i Fredhäll. Vi fick modernt med 

badrum och värme. 

Om handlandet på Kungsholmen på den tiden. 

Tillbaks till Polhemsgatan. Man sprang  i de där trapporna för att handla flera gånger om dagen, för det 

fanns ju inget kylskåp. Det var gott om affärer i grannskapet. Mjölkaffären låg precis i hörnan. Det var 

Fröjds Bageri. På söndagarna mellan nio och elva hade de öppet. Då skulle man  ner och köpa mjölk och 

grädde. Inne på den stora gården hade bageriet en lagerlokal. En speceriaffär låg i samma kvarter mot 
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Hantverkargatan. Mitt emot oss på Polhemsgatan hade vi fiskaffär, skomakare, färghandel. Senare – när 

det byggdes nytt här – kom också ett parfymeri. Tobaksaffären som även var pappershandel låg om 

hörnet i Hantverkargatsbacken. Ner mot Pilgatan fanns en större affär – Adolf Svenssons speceriaffär. 

Där veckohandlade mamma. En springpojke kom hem med varorna. Då var det alltid en strut med 

karameller med.  Hantverkargatan var liksom en gräns för oss. På andra sidan var vi barn sällan. Där gick 

ju spårvagnarna. Ibland tog man promenaden ner till Centralsaluhallen vid Kungsbron. Där fanns olika 

stånd – ett särskilt sådant var för hästkött minns jag. 

Om angränsande fastigheter 

På Bergsgatan ner mot det som idag heter Gambrinusgatan låg bryggeriet. Jag minns inte vad det hette.(I 

Kartagos backe låg på 1800-talet ett bryggeri – Gambrinus Bryggeri – ursprungligen en 

sockerdricksfabrik som gått över till öltillverkning (Kungsholmsöl); I backen upp på Bergsgatan fanns en 

stor trälänga. Här hade Stockholms Bryggeri sina stallar. Intervjuarens anm.). Mitt emot låg 

Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus som i sin tur gränsade till Polishuset. 

Om Norr Mälarstrand 
Här nere var vi barn inte så ofta. Men det fanns ett badställe –badhus – som vi kallade ”Tippen”. Det låg 

mellan vår gata och Pilgatan. Det var olika dagar för män och kvinnor.  Jag minns att det var en brygga 

med såphala bräder. Där var vi och doppade oss, för det fanns inga andra bad i närheten. 

Om Kronobergsparken 
Snett emot oss hade vi Kronobergsparken. Där var vi ofta. Det gick trappor upp till parken, en till vänster, 

en till höger. Den vänstra gick till gungparken och den högra till skridskobanan. Ovanför trapporna fanns 

en avsats. Där intill bergväggen lekte vi affär. Det fanns hyllor i berget där vi hade våra ”varor”.  

På vintern var vi på skridskobanan nästan varje dag. Man kunde inte gå med skridskorna hemifrån – 

skydd fanns ju inte på den tiden – utan de skulle spännas fast med remmar. Ibland fick man hjälp med det 

av någon vuxen. Här lekte vi inte. Det var konståkning som gällde, treor, åttor och sånt. Jag minns 

farbrorn som skötte banan. Vi hade stor respekt för honom. Men vi flickor busade ju aldrig. Det var bara 

grabbarna som höll på med sånt. 

Så fanns ju alla kälkbackar som vi hade namn på. Himmelsbacken, Svängbacken och Kobacken. Den 

senare var en lite ofarligare backe, som vi flickor brukade åka i. Svängbacken hade spolade vallar. I den 

kunde man åka med ”bob”.   

Från gungparken har jag ett minne här i pannan. Jag ställde mig i vägen och fick en av gungorna i 

huvudet en dag. Blodet rann utefter kroppen när jag gick hem. ”Kronprinsessan” låg ju närmast, men jag 

tror inte de tog emot akutfall på den tiden. Mamma tog i alla fall med mig till Serafimern  Jag var så rädd. 

Jag sa: ”Farbror doktorn får inte sy!”. Han nöp ihop såret med små silvernitar. 

En härlig sak var ju konserterna i musikpaviljongen på sommarkvällarna. Hade vi inte möjlighet att gå 

upp och lyssna på blåsorkestern, kunde man öppna fönstren. Då fick man in musiken. Varför tog det slut? 

Och på planen där skridskobanan var på vintern ordnade man midsommarfirande. 

Om lekar 
Vi lekte mycket på våran gård. Vi lekte med våra dockor, hade ringlekar och ”slängde tavla”. Framför 

sjukhuset spelade vi brännboll på gatan. Det var ju så lite bilar på den tiden. 

Om nuvarande brandstationen 

Innan brandstationen på Hantverkargatan byggdes var där  rena naturen, inget ordnat som i parken intill. 

Vi kallade den Gamla parken. Där fanns inga ordnade gräsmattor utan bara berg som vi ibland klättrade i. 

Sen var det ju spännande när stationen byggdes och man följde med under byggandet. 

Om spårvagnarna 
På Hantverkargatan gick flera spårvagnslinjer. 1:an, 2:an, 4:an och förortslinjerna 12:an och 13. På 

Fleminggatan gick 2:an och 11:an. Populärt söndagsnöje en viss tid var att åka 2:an runt. Vi steg på vid 

Hantverkargatan och åkte via Tegelbacken, Norrmalmstorg, Djurgårdsbron, Karlaplan, Stureplan, 

Kungsgatan, Fleminggatan. Vi steg av vid Polhemsgatan och var hemma igen. Det kostade 15 öre. 

Övergång 20 öre. 

Om Rålambshov 
Hela rålambshovsområdet var ett gytter av stugor och skjul. Min mamma tog hem tvätt från en man som 

kallades för ”Kvast-Kalle” som bodde härnere. Han kallades så för att han gjorde kvastar som de hade i 

stallet i Isbolaget. När vi lämnade tillbaka tvätten på söndagsförmiddagarna fick jag följa med ner. Han 

var förlamad i benen, så han hade remmar som hängde i taket med vilka han tog sig fram.  

Isbolaget låg också härnere. Där jobbade pappa några år innan han började köra taxi. Han var också med 

när man sågade is på den frusna fjärden. 

Om gårdsfester 
Något år var jag med på en höstfest i Tegeltraven där min mammas syster bodde. Jag minns också en 

höstfest på vår egen gård. Det var år 1926. Då dukades det långbord och alla unga och gamla var med. 

Det var musik och kulörta lyktor förstås. Och min ”bästis” Eivor och jag dansade så vi slet ut våra skor. 
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Ibland kunde det hända att några blev överförfriskade. Då var det inte så trevligt när gubbarna kom ihop 

sig. 

Om ”Hyddan” och Betaniakyrkan 
Intill Hyddan låg Betaniakyrkan. Där gick jag i söndagsskola. Det kändes ganska högtidligt när man var 

där. Man skulle sitta stilla förstås. En av pastorerna hette Herbert Brander. Han hade hår som stod rakt 

upp. Baptister var dom. Min syster var ledare där ett tag inom ungdomsverksamheten, men jag gick aldrig 

med i den. (Om predikolokalen ”Hyddan”. Dit gick ofta människor som inte ansåg sig ha tillräckligt fina 

kläder för att våga gå in i någon kyrka. Intervjuarens anm.) 

Om Svenska Ungdomsringen 
Jag gick med i Svenska Ungdomsringen. De hade sina träffar med kulturell dans uppe i Kungsholms 

läroverk varje lördag och söndag. Orkestern hette Qvintus. Jag tillhörde den delen som hette Svenska 

Ungdomsringens Stockholmskör (SUS). Det var roliga år. Jag var bara 15,16,17 år. 

Om biograferna 
Det stora nöjet på söndagarna var ju att gå på bio. Antingen skulle man gå klockan ett eller så klockan tre. 

Och trettiofem öre kostade det. Eivor och jag gick ofta i sällskap. Man studerade bioannonserna. Det 

fanns många biografer att välja på. Främst gick vi på Metropol och Strand på S:t Eriksgatan. Så minns jag 

att vi gick och såg Fyrtornet och Släpvagnen (Det var ett danskt komikerpar modell ”Helan och Halvan”; 

Intervjuarens anm.). Det fanns en annan liten bio nere vid Kungsholms torg som hette Ideal. Jag tror det 

var den sista som de stängde. När jag flyttade ut till Fredhäll gick jag ju förstås på Tranan. Vi var tre 

flickor som höll ihop på den tiden. Vi hade syjunta tillsammans. Men var det något intressant program på 

Tranan så gick vi dit istället! De tre första bänkarna kostade nittio öre men en och tio i salongen. Det var 

på trettio-talet det. 

Om skolan  
Jag började i Lilla skolan nere på Hantverkargatan år 1924. Vi var tre 7-åringar i huset som skulle börja 

samtidigt bl.a. min ”bästis” Eivor. Vi fick inte komma till samma klass. Vi fick tre olika fröknar – var det 

pedagogiskt? Det förde förstås med sig att vi hade olika tider och att vi inte kunde ha sällskap till skolan. 

Min första lärarinna hette Anna Davidsson – hennes bror var präst i kyrkan. Jag minns henne som väldigt 

snäll. En gång bjöd hon hela klassen på sirapssmörgås. Vi fick lägga ut en handduk på bänken, och så 

delade hon ut hårt bröd.. Så gick hon runt och spritsade på sirap. Men efter 2:an fick Eivor och jag  

komma till samma klass. Mitt emot skolan låg ett bageri. Dit kunde man gå och köpa ”kaksmulor”. Man 

fick ett paket. Det innehöll oftast det de skurit av från ändarna på rulltårtor. 

Senare kom vi upp till Stora skolan på Mariebergsgatan. Jag tror det var efter 4:an. Då var det bara flickor 

i klassen. Vi hade skolkamrater då, som bodde ända nere vid Bolinders plan. De hade lång väg att gå. För 

oss tog det bara en kvart att gå hem på frukostrasten. Vi hann vara hemma en kvart innan vi skulle 

tillbaka. Det gällde förstås att mammorna ställt fram något på köksbordet. Men de som bodde nere vid 

Bolinders –det var ett par tvillingar minns jag – de hade så bråttom iväg, vi hann aldrig se dem. De fick 

springa hem och tillbaks för att hinna. Sedan fanns det möjlighet att äta i skolan. Det var dom som var 

fattiga – vi hade en flicka i klassen som åt där. De fick även kläder –skor åtminstone – svarta kängor.  

En av mina klasskamrater bodde på Frimurarbarnhemmet i Kristineberg. Då, minns jag, tyckte vi synd 

om henne med den där uniformen och med korset i mössan.  Av en tillfällighet har jag fortfarande kontakt 

med henne. Men hon har inget ont att säga om förhållandena där. De hade det så bra där, menar hon. De 

fick fin utbildning. Hon utbildade sig till sömmerska. 

På rasterna gick vi flickor mest och pratade. Men hoppade hage gjorde vi förstås och en del danslekar – 

Bro,Bro, Breja – förekom. 

Om smällen på Pipersgatan och andra smällar 
Att en  droskbil hade sprängts i luften uppe på Pipersgatkrönet , fick vi förstås höra talas om. Det var 

1926. Då gick jag nere i Lilla skolan. Vi gick dit och tittade förstås. Det var märken på väggen. Det hade 

stänkt upp. Det var förstås jättespännande! En annan tragisk händelse från slutet av 1920-talet i 

Kronobergsparken minns jag också. Det var en man som satt på en soffa och sprängde sig. Det var förstås 

en självmördare som ville göra slut på sig. 

Om branden vid Fridhemsplan 

När vi gick till Stora skolan på Fleminggatan sneddade vi ibland över det stora skjulområdet i hörnan av 

Fridhemsgatan och dåvarande Kungsholmsgatan. Ett av mina första minnen är faktiskt när det brann i det 

området. Jag minns inte exakt vilket år det var förmodligen i början av 1920-talet.Vi barn var ensamma 

hemma. För mina föräldrar var uppe i Tegeltraven och hälsade på släktingar. Jag och min äldre syster 

blev så rädda. Vi såg hur lågorna slog upp över huset mitt emot oss – vi bodde ju fyra trappor upp – och 

vi trodde att det brann i det huset. Men pappa hade upptäckt branden och kom hem och tog hand om oss. 

Senare har jag fått veta –av en granne här som bodde i området då – att det var år 1922 det hände. 

Samtidigt utbröt en brand nere vid Kungsbron i den brädgård som låg där nuvarande Tekniska 
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Nämndhuset ligger. Jag gick ner med pappa och tittade på det område som hade brunnit där minns jag. Då 

trodde man att flagor från branden vid Fridhemsplan hade tänt på även här.  

Om kyrkan  
Jag konfirmerades förstås i Kungsholms kyrka 1932 men när jag sen gifte mig 1938 vigdes vi i S:t Görans 

kyrka eftersom jag då bodde i Fredhäll. Det var innan koret i kyrkan vänts ”rätt” (Utmärkande för kyrkan 

var, att koret var vänt åt väster. När kyrkan byggdes om 1955-58 vändes koret åt öster; Intervjuarens 

anm.) 

Om Konradsbergs sjukhus 

I Fredhäll bodde vi på Viktor Rydbergsgatan. Det huset finns inte kvar. Det revs när Essingeleden skulle 

dras fram. (Det var 6 uppgångar med 32 lägenheter i varje hus som revs. Moderna, väl underhållna, ca. 30 

år gamla, en del hade nyligen fått in nya spisar och kylskåp, men allt skulle bort). Men från vårt fönster 

såg vi då ut över ett stort gärde. Där lekte barnen och dit kunde man gå med kaffekorgen. I slutet på 

gärdet såg man tjänstebostäderna för dem som arbetade vid Konradsberg.  Så småningom byggdes ju 

Fredhälls skola på området. (Skolan byggdes 1938; Intervjuarens anm) 

Om mitt första arbete 
Mitt första arbete hade jag på Pontonjärgatan i en påsfabrik. Man skulle knyta i snören i små 

papperspåsar. Man tjänade 1:50 för 100 stycken. Förtjänsten kunde bli 3 kronor, i bästa fall 4:50 för en 

dag 

Om arbetet på Primus  
Några år – från 1936 till 1940 – arbetade  jag på avlöningskontoret på Primus. Det låg på Lilla Essingen 

nere vid sjön. Mitt emot Fredhäll. Direktörn hette Arnold Hjort. Han dog och sonen tog vid strax efter jag 

hade börjat. Det var en bra arbetsplats. Men man satt mitt emot varandra och sa” fru” och ” fröken”. Vi 

var över 500 anställda. De flesta jobbade på ackord. De kanske hade gjort 98 saker med ett pris per 100. 

Då fick man sitta och räkna ut vad de skulle ha betalt. Till en början hade vi sådana där snurror, men 

senare fick vi andra räknare med pappersremsor. Avlöning fick de en gång i veckan. Spännande var det 

att se om man räknat rätt. 

Om S:t Eriks sjukhus 
Två av mina barn är födda på S:t Eriks sjukhus. När min flicka föddes 1950 var det lite dramatiskt. Min 

man hade åkt ut till vår stuga på Tjädervägen i Segeltorp för vi väntade inte flickan förrän senare. När jag 

kände att det var dags, fick jag skicka ut äldsta sonen –som då var 10 år – med en krona till busspengar 

till Segeltorp. Själv tog jag en taxi till sjukhuset. Själva BB låg i en grå trälänga utefter Fleminggatan. 

Men det visste inte jag och inte chauffören heller. Lyckligtvis kom det ut någon från personalen som hade 

arbetat på natten –det här var vid sju-tiden på morgonen – och hjälpte mig till rätta. 

Om bussolyckan på bron till Stora Essingen i november 1948 
När olyckan på bron hände hade jag börjat arbeta vid skolbespisningen i Fredhälls skola. Där fick vi 

meddelandet om vad som hänt. Man trodde ju inte det var sant först. Men vi gick aldrig dit och tittade. 

 

Om senare minnen från Kungsholmsgatan. 

Som gift bodde vi från 1952 till 1964 på Kungsholmsgatan 38 mellan Wargentinsgatan och Agnegatan – 

mitt emot Polishuset. De hade sina stallar där och kom ut med hästarna därifrån när de skulle motioneras. 

Under tiden vi bodde där började de riva och bygga om just bakom själva huvudbyggnaden. I dag är huset 

ombildat till en bostadsrättsförening. Lägenheterna är lika dyra som en villa! 
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Kronologi 
 

sent 1200-tal Franciskanermunkarna får holmen i förläning av Magnus Ladulås 

1270 Gråbrödraklostret på Riddarholmen grundas 

1284 Kyrkan på Riddarholmen grundas 

1288 Ett av stadens äldsta sjukvårdsinrättningar S:t Görans Hospital inrättas 

1310 Det äldsta präglade myntet från Stockholm 

1430 S:t Görans hospital troligen beläget vid Johannes kyrkogård 

1435 Gråbrödraklostret äger stora delar av ön 

1523 Gustaf Vasa väljs till kung 6 juni av riksdagen i Västerås 

1527 Gustaf Vasa kör ut Gråmunkarna från ön 

1550-talet Ön kallas ”Munklägret” 

1558 Namnet ”Munklägret” belagt för första gången 

1560 Gustaf Vasa dör. Erik XIV kung (till 1569) 

1569 Johan III kung till sin död 1592 

1592 Tegelbruk anläggs på nuv. S:t Eriks sjukhus tomt 

1600  

1600 Hertig Karl (IX) väljs till kung. (sen 1592 Sigismund regent) 

1611 Gustaf II Adolf kung 

1624 Gustaf II Adolf inför ett speciellt barnhus på Riddarholmen 

1630-talet Pråmvarv anläggs på Munklägrets östra holme 

1632 Gustaf II Adolf stupar vid Lützen. Förmyndarregering 

1633 Barnhuset flyttar och får en egen tomt mellan Drottning-, och Vallingatan 

1635 Den första provisoriska bron kallad ”bryggan” anläggs 

1640-talet Man börjar stycka av tomter på ön 

 Holmens första stenhus –Nils Skuncks malmgård- byggs 

 Första bron över Blekholmen byggs 

 Holmen har ett 70-tal invånare huvudsakligen tegelarbetare 

 Ett sockerbruk planeras intill nuv. Kaplansbacken. Blir ej av. 

1641 Jung startar glasbruk på norrsidan, intill G:a Kungsbron 

1643 Munkelägret avskiljs från Solna och inlemmas i Klara församling 

1644 Namnet Hantverkargatan belagt f.f.g. 

 Drottning Kristina myndig (vid 18 års ålder) 

1645 Vantmakare Slorff bygger fabrik på nuv. kyrktomten 

 Överståthållare Posse får hela stranden mot Klara i donation av drottning Kristina 

1646 Gustaf Horn får Hornsberg av drottn. Kristina 

1647 Lennart Torstensson får Kristineberg av drottning Kristina 

 ”Kopparmatte” placeras på Stortorget 

 Tullstaketet utefter nuvarande S:t Eriksgatans sträckning fullbordat 

 Lilla Munckan byggs på Kvarnberget (Kungsklippan) 

1650-talet Carlbergs tull anläggs på Piludden 

1650 Anders Slorff dör 

 Gustaf Horn börjar bygga lustslott i Hornsberg efter ritn. Av Jean de la Vallé 

1652 Donation av mark tilldelas Schering Rosenhane (norr om Kronoberget) 

 Karlbergs tull (på Kungsholmssidan) f.f.g. omnämnd (äv. som Västra sjötullen) 

1653 Jungs glasbruk flyttar till Södermalm 

1654 Drottning Kristina avsäger sig tronen. Efterträdes av Karl X 

1660 Karl X dör. Efterträdes av hans 4-åriga son (Karl XI) 

1668 Kungl.Maj:t ger tillstånd att bygga ny bro 

1669 Europas då längsta träbro färdigbyggd 

1670-talet Häxprocesserna pågår i Stockholm. Urban Hjärne motarbetar 
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1670 Vantmakare Slorffs rörelse upphör 

1671 Munkelägret blir egen församling 

1672 Första träkyrkan (interimskyrkan)byggs 

 Första skolan startar i kyrkans lokaliteter 

 Munklägret byter namn till Kungsholmen 

 Alla som flyttar till holmen och ”startar eget” blir skattebefriade  10 år 

1673 Staden övertar Kungsholmsbron 

 Första grundstenen till nya kyrkobygget läggs 10 maj 

 Klockstapel till Ulrika Eleonora kyrka börjar uppföras 

1674 Kungsholms Kyrka får klockstapel (utefter Parmmätargatan) 

 Bertil Kröger öppnar saffianmanufaktur i garvarområdet 

1675 Gripenhielm dör 

1676 Nya bron öppnas för alla. 800 personer bor på holmen 

 Melchior Jung – glasbruksägaren- dör 

1677 Glasbruk anläggs på Vantmästarholmen 

1679 Träkyrkan –tillika magister Eurenius skolhus-brinner ner 

1680-talet Holmen har nu ca 1000 invånare 

1680 Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora –dotter till Fredrik III av Danmark 

1682 Reduktionen under Karl XI drar in Kristineberg. Tillhör nu Kronan 

1683 Mariebergs första ägare Bengt Skytte dör 

1684 Jaktvarvet anläggs 

 Kungsholmens första kyrkoherde Jonas Lille dör 

 Urban Hjärne köper den Gripenhielmska malmgården 

1688 Nya kyrkan delvis klar. Karolinska fönster daterade detta årtal 

 En kronoparm är nu ca 7 kubikmeter  

 Kungsholms glasbruk startar 

1689 Repslagare Nyman köper den ”Rosenhanska” tomten 

 En 400 m lång repslagarebana anläggs efter Reparebangatan 

1690-talet Tegelbruket vid Rålambshov upphör 

1690 Repslagarbana utefter nuv. Kungsholmsgatan i bruk av repslagare Nyman 

 Påbud att Kungsholmens glasbruk ska flytta till Danviken el. Waldemarsudde 

1692 Gårkocken Anders Månsson Holm startar krogen Mäster Anders 

1693 Karl XI danskfödda drottning dör 

1694 Kronan köper tillbaks den Gripenhielmska malmgården 

 Carl Piper inköper tomt för sin blivande malmgård 

1695 Ny skola öppnas –efter branden 1679- i repslagare Nymans gård på Bergsgatan 

1697 Karl XI dör. Efterträdes av sonen (Karl XII) 

 Slottet Tre Kronor brinner (7/5) men planer på att återuppbygga startar genast 

1699 Urban Hjärne inreder laboratorium i E Gripenhielms tidigare malmgård 

1700  

17 00-talet Fredhälls gård är omnämnd 

1706 Friherre Rålamb arrenderar mark i nuv ”Rålis” 

1708 Bygget av det nya ”Tessinska” slottet avbryts p g a penningbrist 

 Kungsholmsbron byggs om av ryska krigsfångar 

1710 Pesten kommer till staden med flyktingar från Baltikum 

1712 Kronan säljer Gripenhielmska malmgården. Ägare Nils Gyllenstierna sen Horn 

1716 Piper dör i rysk fångenskap 

1717 Repslagar Nymans tomt såld till Hans Lennman 

1718 Karl XII stupar vid Halden. Systern Ulrika Eleonora regent (1719) 

1720 Ulrika Eleonoras gemål Fredrik (I) tar över regentskapet (han med namnstämpeln) 

1722 En del av de  hemvändande karolinerna får plats på Kungsholmens glasbruk 

1727 Arbetet på det Kungliga Slottet återupptas 
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1728 Stockholmsparmen nu ca 18 kubikmeter 

 Magistraten flyttar in i Bondska palatset 

 Mårten Triewald bygger Sveriges första atmosfäriska ångmaskin. Klar detta år 

1735 Mårten Triewald köper hus id Mälarstranden (senare bryggeritomten) 

1739 Riksdagen tar beslut om fond till det kommande Serafimerlasarettet 

 Triewald köper sommarnöje i Marieberg 

 Triewald grundar Kungl. Vetenskapsakademien tills. Med  Linné, Alströmer m.fl. 

1740 Carl Micael Bellman föds 

1742 Band o. strumpfabrik anläggs på Hantverkargatan (mitt emot kyrkan) 

1747 Mårten Triewald dör och malmgården i Marieberg köps av Frankr. Ambassadör 

1748 Serafimerorden stiftas och tar sig an projektet med det nya sjukhuset 

 Anfadern till ”Westinarna” Johan W. kommer till staden från Västerås 

1749 Salpetersjuderiet i Rålambshov anläggs 

 Serafimerorden köper tomt till sjukhus på holmen av släkten Horn 

1750-talet H.W.Grubb köper in stort område (eg. 1759) 

 Bomullsfabrik anläggs i Hornsberg 

1750 Nuvarande Kristinebergs slott byggs 

 Olf Gjöding bedriver skolverksamhet på Garvargatan 3 

 Bröderna Bergius anlägger sin trädgård kring nuvarande Gustav Vasakyrkan 

1751 Fredrik XI dör Efterträds av Adolf Fredrik (han med svarvstolen) 

1752 Serafimersjukhuset startar 

 Christoffer Eichhorn startar saffianfabrik på f.d. Permanska malmgården 

 Olof Gjöding ger ut ”Kongsholms-Minne 

1754 Olof Gjöding ger ut sin kungsholmsskrift ”Kongsholms.Minnen” 

 Arvtagaren till Pipers egendom Carl Fredrik Piper dör 

 Kungliga Slottet äntligen klart för inflyttning 

 Kristinebergs Slott (ark. Carl Hårleman?) klart. Byggherre Roland Schröder 

1755 Charles Apelquist slår sig ner på ön 

 Invandrande judar får behålla sin tro i Sverige 

1756 Parmmätarhuset uppförs 

 Garvare Bouch köper tomt som sedan blir garvarområde 

 Erik Brahe(ägare till Piperska muren) halshuggs efter komplott 

 Lag om förbud mot kaffedrickning. Upphör dock att gälla efter några år. 

1758 Ehrenreich/Scheffer startar porslinsfabrik i Marieberg på Triewalds gamla tomt 

1759 Enda kvarvarande hus från Glasbrukstiden byggt detta år 

 Hans William Grubb köper området runt Försörjningsinrättningen 

1760-talet Anna Forssman ärver och får bygga ett fattighus. 

1760 Mariebergs porslins-och fajansfabrik under ledn. Av C.F. Scheffer igång 

 Skolan på Bergsgatan (Nymans hus) upphör. Flyttar till Garvarg. 3 (sen nr 4) 

1761 Handelsm-n Philip Möller och Anders Reimer grundar Hornsbergs sockerbruk 

1762 Olof Gjöding slutar som skolmästare 

 Anna Forssman flyttar in i sitt fattighus 

1767 Salpetersjuderiet igång 

 Hummerdal vid Karlbergskanalen byggs 

1770-talet De s.k. ”Sevenbomska målningarna” skapas (Nu i Rådhuset) 

1770 Bergsunds verkstäder anlagda 

1771 Kung Adolf Fredrik dör. Efterträds av sin son Gustaf (III) 

1774 Medicinalgården nedanför Serafimerlasarettet läggs ner 

1775 Aaron Isac invandrar från Tyskland. Bosätter sig i Stockholm 

1776 Gustaf III inför statsmonopol på brännvinstillverkningen 

 Judiska begravningsplatsen i Aronsberg anläggs 

1778 Judiska begravningsplatsen invid Kronoberget anläggs 
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1779 Salpetersjuderiet läggs ner. 

 Den första ”Tranebergsbron” –en flottbro- anläggs 

1780-talet Serafimerlasarettet byggs till. Ark. Erik Palmstedt 

 Krogen Mäster Anders får trägna besök av Bellman 

 Holmen har nu ca 3000 invånare 

1782 Rörstrand köper porslins(fajans-)fabriken i Marieberg 

1783 Ett Malteserkors reses på Lilla Essingen 

1784 ”Madam” Forssman dör 80 år gammal 

1787 Kungsholmstull flyttar till nuv. Fridhemsplan 

 Timmergesällen Nils Nylander säljer markbit i Kronoberget för judekyrkogård 

1788 Porslins(fajans-)fabriken i Marieberg upphör 

 Kronan köper tomt för orseilletillverkning på nuvarande Landstingstomten 

1790-talet Sockerfabrik (rörsocker) ligger i Hornsberg 

 Flottbro till Traneberg existerar 

1790 Myntet flyttar in i nuvarande Kanslihuset 

1791 Bröderna Bergius testamenterar Bergielund till Svenska Akademien 

1792 Serafens portal reses 

 Gustav III avlider efter skottskada. Sonen Gustav IV Adolf (då 13 år) kung 

1794 A.N. Edelkrantz konstruerar den första optiska telegrafen i Sverige 

1797 Ch. Apelquist köper in Mariebergsområdet 

1798 Underståthållare Georgii flyttar in i Stora Rålambshov 

1799 Charles Apelquist startar kanongjuteri i Marieberg 

1800  

1801 Gjörwell bygger på nytt upp Rålambshovs stora gård efter brand 

1804 Edelkrantz tar med sig ”montören” Owen till Stockholm. Anlägger Eldqvarn 

1809 Sam Owen köper den apelquistska tomten 

 Gustav IV Adolf avsatt efter kupp. Farbrodern Karl (XIII) regent 

1810 Nya kyrkan helt klar. Klockstapeln rivs. 

1811 Charles Apelquists kanontillverning övertas av Kronan 

 Dragonerna (K1) flyttar från Kungsholmen till Östermalm 

1812 Edelcrantz bedriver spinneri på kommande Bolinders tomt. 

1814 Kungsholms glasbruk försvinner. Tomten återköps av Kronan 

1815 Sjövillan på Smedsudden uppförs 

1816 Karolinska Institutet flyttar fr. Riddarholmen 

 Kurhuset Eira öppnar 

1817 Samuel Owen gifter sig för 2:a gången. Britta Swedell heter bruden 

 Aron Isac avlider och begravs i Aronsberg 

1818 Karl XIII dör. Efterträds av Karl XIV Johan (Bernadotte) 

 Artillerihögskola startar i Marieberg 

 Westinska huset Hantverkaregatan 4  färdigbyggt 

 Owen skänker gjutjärnsstaket till Kungsholms kyrka 

 Owens förstlingsverk ångslupen Amphritite sjösätts 

 Amphritite går på jungfrufärd till Westerås marknad 

 Namnet Mariedal belagt för första gången 

 Charles Apelquists styckgjuteri upphör i Marieberg 

1819 Hedvigsberg byggs i nuvarande Konradsbergsparken av Jakob Westin d.ä.. 

1820 Gjörwells predikstol installeras i Ulrika Eleonora kyrka 

 Owen inviger sitt båtvarv 

1821 A.N. Edelcrantz dör 

1824 Församlingens skola –Lägre apologistskolan- inrättas på Garvargatan 4 

1825 Garvare Lundin flyttar från Söder till Garvargatan 1 

 Makalös brinner och rivs 
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1828 Vitalis  dör och begravs på Kungsholms kyrkogård 

1829 Garvare Jakob Westin dör 

1830-talet Serafimen får sitt nuvarande utseende 

 Höet börjar vägas i stället för att mätas i parmar 

1830 Jakob Westin skriver ”Beskrivning över Kungsholmen” 

1831 Samuel Owen grundar Kungsholmens nykterhetsförening 

 Armens Raketkår (senare Fyrverkarkår) förläggs till Marieberg 

 Nytt tullhus i sten uppfört på nuv. Fridhemsplan. Arkitekt Carl Chr. Gjörwell 

 Samuel Owen levererar ångmaskin till Höganäs kolgruva. Nu på Tekn. Mus. 

1833 Kopparmatte på Träsktorget blåser ner vid en storm och flyttar 

 Kungl. Raket Corpsen förläggs till Marieberg 

1834 Gjörwells sjukhus (Garnisionssjukhuset) invigs 

 Koleraepidemi i Stockholm. 3 300 människor dör i veckan! 

 T. Munktell startar sin mekaniska verkstad i Eskilstuna 

1835 Glasbruksholmen införlivas genom utfyllnad till Kungsholmsön 

 Apotekarsociteten planterar ut 40 000 blodiglar i igeldammarna (Stadshagen) 

1836 John Ericsson uppfinner den första ”fungerande” propellern 

1837 Gjörwell dör 

 Ludwig Haverman s staket runt Garnisionssjukhuset byggs 

 C.G. Bolinder börjar som snickarlärling i Owens modellverkstad 

1839 Th. Munktell flyttar till Eskilstuna. Bygger fabrik 

1840 J.W.Smitt börjar sin världsomsegling 

 Owens skapelse –Betlehemskyrkan- invigs 

 ”Kakelin” startar sin kakelugnstillverkning 

1842 Folkskolestadgan kommer 

 Bröderna Bolinder på studiebesök i England 

1843 Samuel Owen gör konkurs 

 Man sätter igång att bryta sten på Stora Essingen 

1844 Karl XIV Johan dör. Sonen Oscar (I) regent 

 F:e arbetaren på Hornsbergs (rör)sockerbruk köper bruket 

 Bröderna Bolinder bosätter sig på Kaplansbacken 10 

1845 Den 26 maj. Bröderna Bolinder får kommerskollegiums tillstånd att inrätta firma 

 Tullbomsbevakningen upphör i Stockholm 

 Kungl. Raket Corpsen upphör i Marieberg, blir Fyrverkare Corpsen 

1846 Högskola för väg- och vattenbyggare startar i Marieberg 

1847 Myntverket placeras på den  apelquistska senare Owenska tomten  

 Personalbostäder från glasbrukstiden byggs om till Karolinskas inst.föreståndare 

 Bröderna Bolinder belönas med silvermedalj för flyttbara köksspisar 

1850-talet Kungsholmen har nu 3.700 invånare 

 Ett båtbyggeri –Essinge Warf Bolag- finns på öns östra strand 

1850 Hovjaktvarvet upphör 

1851 Diakonianstalten startar på Pilgatan 8 

 Officersskola för Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren startar i Marieberg 

1852 Polishuset flyttar till Myntgatan 4. Häktet byggs bredvid 

1853 ”Kungsholmskungen” återvänder till Sverige  

 Första hästomnibusslinjen Kungsh.torg – Riddarhustorget öppnas 

1854 Samuel Owen dör 

 Stiftelsen Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn grundas 

1855 Stora försörjningsinrättningen byggs på Grubbens mark 

 Fabrik för konst- och fingjuteri startar på Karlsviksområdet 

1856 Pontonjärerna förläggs till f.d. Hovvarvets mark 

1857 Sista begravningen på judekyrkogården i Kronobergsparken 
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 Garvarfamiljen Westin avvecklar sin rörelse 

 Textilfabrik finns på Karlsviksområdet (Karlsviks klädesfabrik) 

 ”Nya” tullen på Fridhemsplan dras in. Blir sen spädbarnshem 

1858 Allmänna BB flyttar från Fredsgatan till Hantverkaregatan 19 

1859 Oscar I dör. Efterträds av äldste sonen Karl (XV) 

 Permans malmgård vid Kungsholms torg köps upp av bryggeriföretag 

 Stockholms bryggeri, senare S:t Eriks bryggeri, startar 

1860-talet Instrumentmakare Stille flyttar till Kaplansbacken 3 

 Siste ägaren av Kristineb.slott –prins August- uppför de två flygelbyggnaderna 

1860 ”Grubbens” – Allmänna försörjningsinrättningen invigs (1 oktober) 

 Gatubelysning (gas) börjar sättas upp i Stockholm 

 Stenbrytningen (med långholmsfångar) på St. Essingen läggs ner 

1861 Konradsbergs sjukhus invigs 

1862 Kungsholms folkskola ligger tills vidare på Pilgatan 8 

 Monument över Vitalis reses på Kungsholmens kyrkogård 

 Patienterna från Danvikens Dårhus flyttas till Konradsberg 

1864 Tullbevakningen vid Stockholms stadsgränser upphör 

 Frimurarna köper Kristinebergs slott. Blir barnhem 

 Karlbergs svängbro byggs 

1865 Skolan på Garvargatan upphör 

1866 Småbarnsskola startar på Garvargatan. Senare flyttad till ”Tegeltraven” 

 Albert Lindhagen skissar ny stadsplan 

 Lamm hoppar av kompanjonskapet med Gustav de Laval 

 Kungl. Högre Artilleriläroverket upphör i Marieberg 

1867 Kungl Krigshögskolan förlagd till Marieberg 

 Stockholms sjukhem uppförs 

1868 Garvare A.W.Lundin bygger ståndsmässigt kontor Garvarg.1. Bor själv Garvarg. 7 

 Ingeniörstrupperna drar in i Pontonjärområdet 

 Vattenledningar börjar installeras i staden 

                 1869 Stadshusbron får en välbehövlig reparation 

1870-talet Högskolan för väg- och vattenbyggare upphör vid Marieberg 

 Flottbro anläggs mellan Fredhäll och Traneberg 

 L.O.Smith ”Brännvinskungen” anlägger spritfabrik på Reymersholme 

 Gustav de Laval uppfinner  gräddavskiljare –separator. 

 Holmens befolkning uppgår nu till ca 13.700 personer 

1872 Hummelbergs gård köps av Johan Ohlsson (Tjär-Olle) som bygger tinnar och torn 

 Karl XV dör. Efterträds av brodern Oskar (II) 

1873 Lilla skolan Hantverkaregatan 21 börjar uppföras 

1874 Bolinders blir J & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstads AB 

1875 Karolinska Institutet blir Stockholms första universitetsfakultet 

1876 Fyrverkarecorpsen upphör i Marieberg 

 Ammunitionsfabrik anläggs i Marieberg 

 Stockholms Utskänkningsbolag bildas. L.O. Smith får ej vara med. 

1877 L:O: Smith öppnar patihandel för brännvinsköp på Reymersholme 

 Textilfabrik upphör på Karlsviksområdet 

 Hästspårvagnslinje Kungsholmstorg-Tegelbacken- Gustaf Adolfs torg inrättas 

 Oscar Andersson –sign. O.A.- föds 

 W.Wiklunds metallfabrik flyttar till Inedal. Järngjuteri o. mek.verkstad 

1878 Jakob Westin d.y. testamenterar sin Stockholmiana-samling till Uppsala 

 Eldkvarn brinner den 31 oktober 

 Första avloppsledningen Flemmingg.-Scheeleg f.v.b Mälaren dras 

 Gundberg startar plåtslageri 
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 Bolinderska huset på Blasieholmen inflyttningsklart 

 Kungl. Krigshögskolan flyttar från Marieberg 

1879 Kungl. Artilleri- och Ingeniörshögskolan startar i Marieberg 

 Palmcrantz gjuteri flyttar in på  Karlsviksområdet 

1880-talet Staden köper in L:O:Smiths brännviksfabrik på Reymersholme 

 Fabriksområdet i Karlsvik övertas av Karlsviks gjuteri o. Sthlms Vapenfabrik 

 Kungsholmen har nu 13.000 invånare 

1880 W.Wiklunds gjuteriverkstäder  övertar den smittska sockerfabriken i Inedal 

 Stockholms nya sjukhem uppförs (mitt emot det gamla) 

 De Westinska Stockholmianasamlingarna överlåtes till Uppsala Universitet 

 Kungsholmen får egen telegrafstation och eget postkontor 

1881 Helge Palmcrantz –kulsprutans uppfinnare dör 

 Gamla pålbron över Blekholmen rivs 

1882 Kungsholmsgatan förlängs och nya bron –Kungsholmsbron- byggs 

 Josabeth Sjöberg dör på ”Grubbens” 

1883 L:O:Smith startar nytt ”brännvinskrig”, nu på Fjäderholmarna. 

 De Laval (Separator) köper in hela Gundbergska området 

 Matjord börjar köras till Kronoberget för kommande anl. Av parken 

1884 Robert Koch upptäcker kolerabakterien. Se 1834. 

 Artillerihögskolan upphör och Svea trängkår flyttar till Marieberg 

 Vetenskapsakademien säljer Bergius tomt och köper nytt i Frescati 

1885 Kungl. Artilleri- och Ingeniörshögskolan upphör i Marieberg 

 Fleminggatan (och många andra gator) byter namn 

 Barnhuset flyttar till nyuppfört hus på Norrtullsgatan, nuv Norrtulls sjukhus 

 Bergius anläggning vid nuv. Gustav Vasa kyrkan flyttar till Friscati 

1887 Kungl. Trängbataljonen flyttar in till Marieberg 

 Kronobergsteatern startar 

1888 Johan Bernström blir chef för Separator som övertagit Gundbergs fabrikslokaler 

 Kungsholms folkskola byggs 

  Första patienten skrivs in på S:t Görans sjukhus 600 år efter S:t Görans Hospital 

 Stockholms bryggeris mälteri och lagerkällare byggs utefter Kungsholmstorg 

 Erik Bolinder tar över ledningen av Bolinders verkstäder 

 Sista begravningen på Aronsbergs kyrkogård på Alströmergatan 

 Hornsbergs (rör)sockerbruk läggs ner p g a konkurrens från ”Smittarna” 

1889 Hornsbergs spritfabrik uppstår i stället för sockerbruket 

1890-talet Stockholms Vapenfabrik (i Karlsviksområdet)grundas 

 Instrumentmakare Ch.O.Werner köper Westinska huset 

 Kungsolmens befolkning har nu stigit till 26.000 personer 

 En vattenreservoar byggs på berget i Stadshagen 

1890 En middag på Mäster Anders kostar 75 öre, ölet 12 öre och suparna ingenting 

 Stora bryggeriet anläggs i Hornsberg 

1891 Gustaf Horns slott därstädes rivs i samband med bygget 

 Kronobergsparken börjar anläggas 

1892 Kungl. Trängbataljonen i Marieberg ombildas till Kgl. Svea Trängkår 

1893 Pontonjärbataljonen ombildas till Svea Ingenjörskår 

 Axel Kumlins nybbyggnad i tegel och klinker på Serafimertomten klar 

1894 Ballongflygaren S.A. André gör provuppstigningar på trängens kaserngård 

1895 Kronobergsteatern upphör 

 Garvare A:W:Lundin dör 

 Kungsholmen har nu 30.000 invånare 

1896 Den utfyllda hamnen invid Eldkvarn får namnet Eiraplan 

1897 J.V.Svenssons fotogenköksfabrik övergår till att bli Primus AB 
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 Industriutställning på Djurgården. Bolinder och Separator representerade 

 Småbarnsskolan flyttar till nuv Tegeltravsområdet 

 Glasbrukslängan på Karoliska intitutets tomt tillbyggs med rektorsbostad 

 Gerhard Ahren Mek.Verkstad köper tomten Dykaren 10 för drygt 30 000 kr 

1898 Sista resterna av krogen Mäster Anders rivs 

 Roddbåtsolycka utanför Rörstrand 

 De båda spårvagnslinjerna på holmen knyts ihop 

 Mäster Anders krog rivs 

1899 Sporrongs knapp och metallvarufabrik etablerar sig på Igeldammsgatan 

 Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus på Polhemsgatan invigs av Oscar II  

 Fleminggatan får spårvagn 

 ”Tegeltraven” byggs 

1900 ”Holmia-längorna” börjar uppföras 

1900-talet  

1900 Pump-Separator etablerar sig i fabriksbyggnad på Igeldammsområdet 

 Stora bryggeriet flyttar från  Hornsberg 

 Dr Welander på S:t Göran uppför Lilla Hemmet för barn som drabbats av syfilis 

1901 Arenco flyttar in i den slottslika tegelbyggnaden på Alströmergatan 

 Separators kontorsbyggnad klar 

 AB Lux, senare Elektrolux grundas och flyttar 1908 till Lilla Essingen 

1902 Första el-drivna spårvagnarna i bruk 

 Staden köper in Eldkvarns tomt 

 Kungsholms lägre allmänna läroverk inrättas i inhyrt hus på S:t Eriksgatan 

1903 Stenhuset ”Flemmingsberg” rivs 

1904 Den danska läkaren Niels Finsen utvecklar metod för lupussjuka 

 ”Kungsholmskungen” J.W.Smitt dör och hans palats rivs  

1905 Sista repslagarbanan rivs på Kungsholmsgatan 

 Det sista garveriet på holmen upphör 

 Stockholms sista hästspårvagn avgår fr. holmen 

 Kvarterskrogen Mäster Anders återuppstår på Hantverkargatan 

 Mälarbadet på Norr Mälarstrand öppnas 

 Karlbergs Bro koloniförening startar 

1906 Kungsholmens f:a biograf –Kungsholmsbiografen- öppnas i Hantverkargatsbacken 

 Bolinderbröderna köper Kallhälls gård i Järfälla för ev. expansion 

 S:t Eriksbron invigs 

 Kungsholmens första biograf öppnas på Pipersgatan 4 

 Kungsholms lägre allmänna läroverk på Hantverkargatan invigs 

 O.A. dör 

 Platsen för Stadshagens idrottsplats börjar planeras 

1907 Kungsholmens andra biograf –Pipersbiografen- öppnas på Pipersgatan 4 

 Oskar II dör. Efterträdes av sonen Gustaf (V) 

 Primus bygger fabrik på Lilla Essingen 

 Lilla Essingebron byggs. Tidigare har man en dragfärja 

 Gelinders stenhuggeri startar på Smedsudden. Hugger Riksvapnet t. Slottet 

 70 kolonilotter anläggs i Fredhäll 

1908 Ett särskilt hus –senare kallat Kullskolan- byggs för flickorna hos Frimurarna 

 Palmcrantz vapenfabrik flyttar 

 Kgl. Svea Trängkår flyttar från Marieberg till Örebro 

 Kgl. Fälttelegrafkåren (senare Signaltrupperna) flyttar in på Mariebergsområdet 

 Förslag om Stadshus i stället för Rådhus på Eldkvarnstomten 

1909 Ett ballongkompani grundas på Marieberg 

 Eldkvarn rivs 
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 Agitationsmöten i Hornsberg under storstrejken 

1910 Koloniföreningen Karlbergsbro startas på initiativ av Anna Lindhagen 

 Kapellet (S:t Görans kyrka) tas i bruk på Fastlagssöndagen 

 Sveriges första barnhem (barnkrubba) flyttar intill kapellet (Welanders väg 4) 

 Kungsholmen har nu 43.500 invånare 

 Gamla Parmmätarhuset rivs 

 S:t Erikspalatset byggs 

 S:t Eriksbiografen,(senare Vargen ,Gnistan) öppnas på S:t Eriksgatan 35 

1911 Värste konkurrenten Stockholms Byggerier köper in konkursboet St.Bryggeriet 

 Biografen Thule S:t Eriksgatan 53 öppnar 

 Kungs-biografen öppnar på Agnegatan. Namnändrar 1912 till Rådhusbiografen 

 Thalia-biografen öppnar på S:t Eriksgatan 28 

 Frälsningsarmens trähus i hörnet S:t Erikgatan Kungsholmsgatan rivs 

 Polishuset invigs 

1912 Stadshuset börjar byggas 

 Frälsningsarmens nuv lokal S:t Eriksgatan klar 

 Gjuteri upphör i Karlsviksområdet 

 Elektrolux börjar samverka med Axel Wenner-Gren 

 Kronobergsparken färdig 

1913 Skräckfilmsbiografen Atlas öppnar (Birkastan) 

 Lars Olov Smidt –Brännvinskungen- dör den 9 december 

 Gustaf de Laval dör 

 Stille-Werner avflyttar till Söder 

1914 Kungs-Biografen (en av stadens minsta, 75 platser), öppnar Kungsg.79 

 Nödbostäder byggs i Stadshagen 

 Pontonbro till Traneberg anläggs 

 S:t Erikspalatsets bygge klart 

1915 Kungsholmsbiografen öppnas i hörnet av Fleminggatan och Kronobergsgatan 

 Rådhuset invigs 

1916 Stockholms brevlådor blir gula. Formgivna av Ragnar Östberg 

1917 Essingeöarna införlivas med Stockholm, tidigare Bromma 

 Biografen Ideal (på gamla barnsjukhustomten) öppnar 

 De s.k. nödbostäderna i Stadshagen inflyttningsklara 

1918 Pump-Separator bygger ut mot Igeldammsgatan (Ark. Cyrillus Johansson) 

 Ahrens (senare Arenco) börjar tillverka verktysmaskiner för Tobaksmonopolet 

 W. Wiklunds Verkstäders AB upphör 

1919 Spanska sjukan grasserar i Stockholm 

1920-talet Besiktningen ”Giggen” upphör 

 En vedgård driven av ”Frälsningsarmen ligger vid dåvarande Rålambstorg 

 Planerna på N.Mälarstrands nuvarande utseende börjar förverkligas 

1920 Is tas upp ur Riddarfjärden och lagras i halm i Rålambshov 

 Thule-Biografen i hörnet av S:t Eriks- och Alströmergatan upphör 

1921 Mariebergs amm.fabrik i spektakulär brand 

1922 Vattenledning till Stora Essingen byggs 

 Grubben ändrar namn till S:t Eriks sjukhus 

 De sista militärerna lämnar  Pontonjärområdet 

1923 Nuvarande Stadshusbron färdigbyggd 

 Stadshuset invigs på midsommarafton 

1924 Velodromen i Kristineberg invigs under sommarmånaderna 

1925 Frälsningsarmens ”räddningshem för ensamma  män” flyttar från St.Rålambsh. 

 Gamla Garvargården rivs 

 S:t Göran blir egen församling  
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 Gränsen mellan S:t Görans och Kungsholms församlingar utstakas 

1926 von Platen och Munte ersätter isskåpet med sin uppfinning – kylskåpet 

 En dirktör Flyborg sprängs i luften i en taxi på Pipersgatan 

 Biografen Strand på S:t Eriksgatan öppnar 

1927 Choklad-Thule flyttar in på Fridhemsgatan/Kungsholms strand 

 Norra Kommunala Mellamskolan vid Fridhemsplan invigs 

 Fälttelegrafkåren i Marieberg upphör att vara egen församling 

 Harry Persson (HP) boxas på velodromen i Kristineberg 

 Kungs-bio på Kungsgatan 79 upphör 

1928 Stadsplanetävling om Fredhäll utlyses 

 Staden tar över Pontonjärernas tidigare mark 

 Kungsholms läroverk får rätt till studentexamen (även för flickor) 

 Portalen utanför Serafen flyttas nedåt Stadshuset 

1929 Thalia-Biografen vid S:t Eriksgatan 28 upphör. Detsamma gör Rådhusbiografen 

 Owenska huset rivs 

 S:t Görans församlingshem invigs 

 Hummelbergs gård vid Karlbergskanalen rivs 

 S:t Eriks bryggeri upphör 

 Idrottsstyrelsen fullbordar Stadshagens Idrottsplats 

 Biografen Vidi (jag såg..) senare Ritz öppnas på nedre Kungsholmsgatan 

 Barnhemmet för ”värnlösa barn” på Stora Rålambshov får flytta ut 

1930-talet 12:ans spårvagn till Nockeby invigs. Passerar Fridhemsplan på vägen. 

 Borgmästare Fant bebor Rålambshovs stora gård 

 Fredhälls gård rivs 

 De första ”Myrdal-husen” byggs i Kristineberg 

1930 Sista tobaksladan i Rålambshov rivs 

 Frimurarnas barnhem flyttar till Blackeberg 

 Disponent Erik Bolinder arvtagare till K G Bolinder dör 

 Stockholmsutställningen 

1932 Velodromen i Kristineberg rivs 

 Bolinder sammanslås med Munktell. Själva gjuteriet flyttar till Kallhäll 

1933 Edman E.K. Sparman startar en flygmaskinsfabrik på L:a Essingen  

 Biografen Rivoli invigs och biografen Tranan öppnar i Fredhäll 

1934 Kristinebergs idrottsplats invigs 

 HSB börjar bygga på Kungsklippan 

 Tranebergsbron invigs den 31 augusti 

 Sportpalatset invigs 

 Bussgaraget i Hornsberg klart 

 Kollektivhuset John Ericssonsgatan 6 invigs 

1935 Sista tobaksladan rivs i Rålambshov 

 Den sista förgården rivs på S:t Eriksgatan 

 Västerbron invigs 20 november 

 Biografen Roxy på S:t Eriksgatan invigs 

1936 Vattentornet i Stadshagen rivs 

 Rådhusets arkitekt Westman dör 

 Gården Ekedal i Stadshagen rivs 

 HSB:s bostadskomplex på Alströmergatan (Färjan) står klart  

 Tempo på S:t Eriksgatan 29 invigs 

1937 De första barnrikehusen ”myrdalskåkarna” byggs i Kristineberg 

 Ombyggd S:t Eriksbro invigs 

 Biografen Caprice i hörnet av Hantverkar- och S:t Eriksgatan öppnar 

 Isaak Hirsch bygge Igeldammsgatan 2-8 invigs 
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 Ragnar Östberg ritar påbyggnad till Pump-Separators gamla lokal Igeldammsg. 

1938 F d. Fälttelegrafkåren förlagd till Marieberg ombildas till Kgl. Signalregementet 

 Biografen Draken vid Fridhemsplan invigs d. 27 september 

 Essinge-Bio drar igång på Lilla Essingen 

 En hembiträdesskola startas i fastigheten hörnet Bergsgatan – Schelegatan. 

1940-talet Parkleken –flyttar in i Kronobergsparken 

1940 Kristinebergs kapell (i Holmia-området) rivs 

 Karolinska Institutet flyttar från Kungsholmen  

 HSB bygger kontorskomplex på Fleminggatan 

1941 Kgl. Signalregementet flyttar från Marieberg 

1942 En parkvaktskår organiseras. Utrustas med gröna uniformer 

 Gelinders stenhuggeri på Smedsudden brinner 

1943 Ammnitionsfabriken i Marieberg läggs ner men chefen bor kvar 

 Stadsarkivet sprängs in i Kungsklippan 

1944 Hedvigsberg som bostad för sysslomannen på Konradsberg upphör 

 Kungsholmens befolkning når sitt max 85.000 inv. (Idag ca 40.000) 

 Bolinders lägger ner verkstäderna i Kallhäll 

1945 Dans till levande musik i Rålambshovsparken under sommaren 

 Stadshusets arkitekt Ragnar Östberg dör 

1946 Arméns signalskola förläggs till Marieberg 

1948 Kvinnohuset i Stadshagen inflyttningsklart 

 Essingebuss kör genom broräcket på Essingebron och störtar. 24 november 

1950 Handelsgymnasiet på Fridhemsgatan färdigbyggt., nu Fridhemsskolan 

 Ammunitionsfabrik läggs ner i Marieberg 

1952 Kungsholmsbiografen läggs ned. Sista film: Stadens ljus av Charlie Chaplin 

1953 Länkarna flyttar in i Mariedal 

1955 Rålambshovsparken med amfiteatern invigs med en ”jättepublik” 

 Eira Sjukhus rivs 

 Chefen för Mariebergs ammunitionsfabrik –överste Wibeck- flyttar ut 

1956 Essingen blir egen församling 

 Bolinders Fabriks AB i Kalhäll säljs till Svenska Metallverken 

1958 Primuskökstillverkningen på Essinge upphör. Övertas av Bacho, Eskilstuna 

 S:t Görans kyrka har vänts ”rätt” och invigs på påskdagen 

 Sportpalatsets bad läggs ned. Tre våningar bad bli garage istället 

1960-talet Sista militära förbandet –Arméns Signalskola- lämnar Marieberg 

1960 Stockholms sjukhem, Gamla hemmet rivs 

 Arenco på Alströmergatan flyttar till Vällingby 

 Eiraplan döps om till Ragnar Östbergs plan 

 Biografdöd: Caprice, Essingebio, Ideal, Gnistan och Strand läggs ned 

1961 Arenco flyttar från Alströmergatan till Vällingby 

 Lilla skolan på Hantverkargatan 21 rivs 

1963 Biografen Tranan i Fredhäll läggs ned 

1964 Essinge Ångtvätt brinner ner 

 Sveriges första njurtransplantation utförs på Serafimerlasarettet 

1965 Sporrongs lämnar Kungsholmen och flyttar till Danderyd 

 Separators verkstäder rivs (utom kontorsbyggnaden) 

 Arkitekten Corbusier dör 

1968  Sven Wallander ur tiden 

1969 ”Holmia-längorna” som delvis förslummats börjar rivas 

 Sjukhuset på nuv Landstingets tomt upphör 

1970 Kungsholmsgatan väster om Kronobergsparken byter namn till S:t Göransgatan 

 Barnsjukhuset Kronprinsessan Lovisa upphör. Patienter flyttar till S:t Göran 



27 

 

 Husen efter Lindhagensgatan i Holmia rivs definitivt 

1971 Choklad-Thule flyttar till Ljungsbro. Nya Asfalt flyttar in på Fridhemsgatan! 

 Ragnar Östberg får sin byst på Ragnar Östbergs plan 

                   1972 Garnisionssjukhuset byggs till. Får sin Gjörwell-sal 

1973 Biografen Alcazar på S:t Eriksgatan upphör 

1974 Smedsuddsbladet invigs 

1977 Myntverket flyttar till Eskilstuna och Tumba 

1978 Biografen Rivoli upphör. Byggs om till musikstudio 

1980 Parkvaktskåren upplöses 

1981 Serafimerlasarettets verksamhet upphör. Används till vårdcentral, kontor 

1983 Biografen Roxy upphör och blir tummelplats för Friskis & Svettis 

1988 Ritz på nedre Kungsholmsgatan läggs ned 

1996 Sista  skolåret innan Kungsholms folkskola rivs  

1997 Sista föreställningen på biografen Draken. 2 maj 

1998 Villan bakom tidigare nedbrunna Sjövillan på Smedsudden brinner den också. 

1999 Astrid Lindgrens sjukhus tar över barnkliniken på S:t Göran 

 Elektrolux flyttar sitt kontor från L:a Essingen till f.d. barnkliniken S:t Göran 

                   2000 Tullverket flyttar in i Arencos gamla lokaler på Alströmergatan 

                   2001 Tullmuséet flyttar från Dalarö till Tullens lokaler på Alströmergatan 
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Bild D001 Gravyr från 1647. Kungsholmen – Munkelägret- i förgrunden. Man ser Vantmakarens holme 

vid stranden och kvarnarna på klippan. Blekholmen är ännu en ö mellan holmen och Norrmalm. 

 

Bild D002 Hornsbergs slott. Kopparstick ur stormaktstidens planschverk omkring 1670. Slottet byggdes 

till Gustaf Horn. Till slottet fanns en trädgård i fransk stil. Bild D003 (nedan) En sista bild av slottet. Allt 

revs för att få plats för bryggeriet.
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              Bild D004 Under frihetstiden fick Stockholm sitt första och enda sockerbruk för sockerrör. Här 

en  
              kopia efter en originalmålning från 1784 av C.A.Fahlgren 

 

 

 Bild D005 Sockerbruket efterträddes i slutet av 1800-talet av Hornsbergs spritfabrik som tillverkade    

brännvin. Intill hade Stora Bryggeriet börjat uppföras. Reklambild från 1897. 

 

Bild D006 nedan. Huset till vänster i Fyllbacken –adress Kungsholmsgatan 1- är det s.k. Braheska 

huset, holmens första stenhus. Fyra våningar med trappstegsgavel. Huset revs i slutet av 1800-talet i 

och med utbyggnad av Bolinders Verkstäder. 
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Bild D007 På A.Wijkmans kopparstick från 1701 syns Gripenhielms hus och trädgård 

 

 

Bild D008 Klara sjö omkring 1910. Till vänster 

Blekholmen med Gamla Brogatan 

 

 

 

Bild D009Gamla Kungsholmsbrogata gick över Blekholmen ner till Klara Sjö.  

I bakgrunden anar man tornen på Vasagatan (ännu kvar 2001) Foto 1896 

 

Bild D010. Kungsbroplan 1923. Blekholmen vid Klara 

tillhörde på den här tiden Kungsholms församling.
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 Bild D011 Nya Kungsbron med Separator, GrubbensKvarn och brädgårdarna. Teckning 

1880 

Bild D012 Kungsbron 1904. Bron byggdes på 18880-talet som ersättning för den gamla 

öster om. Bryggan trafikerades av båtar från Sundbyberg. 

 

                                  Bild D013. Kungsbron omkring 1910                                   

  

 

  Bild D014 Den 800 meter långa Nya Kungsholmsbron mellan 

  holmen och våra dagars Rosenbad. Till höger om bron har en 

  vattenhämtare kört ner med både häst och vagn (tidigt 1800- 

  tal) 
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                    Bild D015 Denna brotaxa från Fredrik I dagar är daterade 5 maj 1721. 

 

Bild D016 Nya Kungsholmsbron bytte skepnad många gånger under tidens gång, bl.a. p.g.a. 

landhöjningen. Här bär den prägel av att fortfarande vara en träbro. Okänt årtal 

.Bild D017. Interiör från hyttan i Kungsholmens glasbruk, det äldsta som låg på holmens norra sida. 

Olja av Per Hillerström (1732-1816) 
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Bild D018. ”Flygfoto” över östra holmen 1870-talet. Bolinder är på plats utefter 

Klara sjö. Eldkvarn har ångan uppe och bebyggelsen har tagit fart uppe på Kvarnberget. 

Bild D019. Kopparstick från 1703 visar kyrkan mot Bergsgatan, som den var avsedd 

att uppföras. Under många år saknades dock tornet. 

Bild D020. Mitt för kyrkan låg Kurhuset med omgivande trädgård. Man ser flanörer 

på Hantverkargatan och till höger Fattighuset. Efter akvarell av Westin 1851. 
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Bild D021 Kungsholmens fattighus uppfört i mitten av 1700-talet efter det att fattighjonet Anna Forssman 

fått ett plötsligt arv. Foto från 1948. 

 

 

Bild D022. Kringbyggd av S:t Eriksbryggeriet ligger rådman Permans malmgård från 1700-talet. Här används 

den formodligen som kontorsbyggnad. Foto sent 1800-tal    
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.          Bild D023. Eldkvarn med den nya ombyggda Kungsholmsbron i fonden. Lastplatsen bakom  kvarnen har  

           grundats upp och fartygen lägger istället till framför  kvarnen. Observera att kvarnen som brann 1878 är  

           återuppbyggd. 

 

 

 

 

Bild D024. Eldkvarn brann i oktober 1878. Det var en spektakulär tillställning som beskådades över halva stan. 

Oljemålning av CGW Carleman 1878.   
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Bild D025 Hörnet av Parmmätargatan och Hantverkargatan år 1906. Det av Owen skänkta gjutjärnsstaketet är på 

plats. Observera kåkbebyggelsen på Kvarnberget i bakgrunden. 

Bild D026. Kungliga myntet och Owenska huset vid Hantverkargatan. Teckning ur ett miniatyralbum som 

utkom 1858. 

 

Bild D027 nedan. Tidigt foto av portalen och Owenska huset. Portalen byggdes 1850. Den revs men 

 återuppbyggdes 1929 i samband med att gatan breddades.   
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Bild D028 Hantverkargatan väster ut 1902 med Myntet och Westinska huset. Framför det senare ligger 

lasarettets stall och portstuga 

 

 

Bild D029 År 1929 rev man det vackra Owenska Huset i samband med breddningen av Hantverkargatan. Foto 

Svenska Dagbladet 1929 

Bild D030. På Owenska huset satt en minnestavla över Samuel Owen. Här är man på väg att montera ner den. 

Den placerades senare i en administrationsbyggnad på Skillinggränd. Foto Sv. Dagbladet 1929. 
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Bild D031. Kaplansbacken 10 var från början familjen Bolinders 

bostad. Senare låg där fabrikens kontor i en elegant byggnad 

färdigställd 1912. Foto från 1913. 

 

 Bild D032. En teckning från 1860-talet visar hur sjön gick upp mot Hantverkargatan. Lasarettets  portal till 

höger innan flyttningen österut. I fonden de tidigare bostäderna för glasbruksarbetarna. Myntet med 

Owenska huset i bakgrunden. 
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Bild D033. Eldkvarn i fågelperspektiv. Detalj ur panorama av A.O. Mankell från 

1871- Lasarettet är ännu ej utbyggt.. Vid nuvarande Ragnar Östbergs plan ligger båtar 

från Ryssland och lossar säd till kvarnen 

 

 

Bild D034. Kirurgundervisning i Serafimerlasarettets nya operationsbyggnad (nu 

Stockholms förlag) i början av förra seklet. Den var uppbyggd som amfiteater med 

plats för hundratals studenter. 
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Bild D035. Hantkargatan 1902 med Westinska huset där instrumentmakare 

Ch.O.Werner hade sina lokaler. 

Bild D036.  Kåkstan i hörnet av Bergsgatan och Parmmätargatan. Året är 1905. 

Ungkarlshotellet Vestermalm i mitten. 

Bild D037. Karolinska Institutet på teckning från 1866. Observera hur nära vattnrt 

byggnaden ligger. 

Bild D038.Ett kapell fanns tidigare mellan flyglarna. Numera tyvärr rivet. 
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Bild D039 Hantverkargatan vid kyrkan år 1907.Bakom planket finns kurhuset Eira –

”Giggen”—med uppgift att besiktiga de prostituerade en gång i veckan. 

 

Bild D040 Portvaktsbyggnaden Hantverkargatan 13 till det ökända Eira sjukhus 

(Kurhuset). Allt revs 1955. Här byggde skoldirektionen sitt palats. 

 

Bild D041 Ett hus från det gamla kronobränneriets tid låg länge kvar på sjukhusområdet 

till Eira utefter Parmmätargatan.. Foto omkring 1900. 
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Bild D042 Parmmätarhuset – uppfört 1756 – på Kungsholms hamnplan år 1906. Huset 

t.h. Garvargatan 1 kallades Lovénska huset. I Garvargatan 3 hade Olof Gjöding sin skola 

och i 7:an hade garvarkungen Lundin sitt ståtliga hem.. Allt är idag rivet. 

 
 

Bild D043 Allmänna barnbördhuset och dess ammeanskaffningskontor låg på 

Hantverkargatan upp mot Kungsholmstorg. Norra gaveln. Foto 1905.  

Bild D044 nedan. Interiör från en sjuksal – 12 sängar – i Kronprinsessan Lovisas 

vårdanstalt för sjuka barn. Den låg intill Kungsholmstorg bort mot Bergsgatan. Obs. att 

”kakelinaren är utbytt mot en gjutjärnskamin från Bolinders. Teckning från 1874. 
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Bild D045. Kungsholmen 1895. Bilden är tagen från nuvarande Kronobergsparken över 

Polhemsgatan. I sänkan mellan bergen låg Berglunds och Täckmans handelsträdgårdar. I 

bakgrunden Piperska muren och Bergsgatsbacken upp mot kyrkan. 

 

 

Bild D046. Bergsgatan västerut från kyrkan en septemberdag 1902. Den stora fastigheten 

i hörnet av Parmmätargatan står kvar ännu (år 2000). I bakgrunden skymtar bebyggelsen 

från Kronoberget. Observera i vilket skick gatan är. 
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Bild D047. Pipers malmgård i fågelperspektiv med den av Christina Piper-Törnflycht 

anlagda trädgårdenymtar i bakgrunden, ett orangeri finns till vänster. Kopparstick av 

Aveleen ca 1730. 

 

 

Bild D048. Detalj av Piperska muren i början av 1700-talet. Förmodligen är teckningen 

något förskönad. De delar som syns här finns fortfarande bevarade mot Pipersgatan. 

 

Bild D049 nedan. Där Berglunds och Täckmans trädgårdar – sedemera platsen för polis- 

och Rådhuset, hade riksrådinnan Piper sin trädgård i sköna ordalag omskriven av bland 

andra Olof Gjöding. Foto 1895. 
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Bild D050. Kungsholms torg 1902 med S:t Eriks bryggeri. Det var här som 

ölkörarbiträdet P.G. Carlsson plötsligt försvann en vinterdag år 1890. Vid Scheelegatans 

slut anar man Separators huvudentré. 

 

 

 

 

 

Bild D051. S:t Eriks bryggeri – i vilket ”Kungsholmskungen” J.W.Smitt var delägare – i 

början på 1900-talet. Det stora mälteriet har tillkommit. 

 

Bild D052 nedan. Ölutkörarna var fullviktiga karlar som var vana vid att ta sig en slurk ur 

de stora ölfaten innan de gav sig ut på sin dagliga runda. 
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Bild D053. Ekmans snickerifabrik låg där Tekniska Nämndhuset nu ligger.  De var 

föregångarna till dagens monteringsfärdiga hus. 

Bild D054. Mitt emot bryggeriet på Kungsholms torgs östra sida hade de skotska 

bröderna Graham etablerat sig under senare delen av 1800-talet. Deras hissar blev 

nymodigheter i husen utefter Norr Mälarstrans. Foto 1902.                                                                                                                                                        

Bild D055. Garverierna revs på 20-talet. Här ett nybygge i hörnet av Jakob Westinsgatan 

och Norr Mälarstrand 1924. Arkitekt Sven Wallander. 
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Bild D056. Kungsholmstorg 1902. Torget var sedan länge centrum för holmens 

torghandel. Där nu huset i mitten reser sig låg Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt, 

avflyttad 1899. 

Bild D057. Arbetskor på tenngjuteriet Mars i fabriksområdet väster om 

Garnisionssjukhuset. Idag markeras platsen av hörnet Pontonjär- och John 

Erikssonsgatan. 

Bild D058 Garnisionssjukhusets mark gick tidigare ända ner mot Mälarstranden. 

Bilden är från mitten av 1920-talet. 
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Bild D059. Gamla garverihuset på sjukhustomten.. Byggår förmodligen ca 1750. Efter 

1811 kom huset att hysa tjänstemän och läkare. Det tjänade också som apotek och 

tekokt-kök. 
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Bild D060. Från början var det tänkt att Rådhuset skulle byggas på Eldkvarnstomten. 

Ragnar Östberg ritade ett förslag till rådhus som han benämnde Mälardrott. Närheten 

till Polishuset medförde dock att Rådhuset byggdes på sin nuvarande plats. 
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Bild D061. Kartagos backe var Hantverkargatans förlängning mot tullen i väster. Det 

tidtypiska hyreshuset mitt emot träkåken byggdes 1895. Det låga huset i hörnet av 

Polhemsgatan är krogen ”Syskrinet” Huset i fonden försvann troligen vid gatans 

nedsprängning. Det användes en tid som kolerasjukhus. 

 

 

 

Bild D062. Brigadmålarna på gården av Gambrinusgatan 8 i aktion 

på 1970-talet. 
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Bild D063. En hästspårvagn kämpar sig förbi Eiraplan (nuvarande Ragnar Östbergs 

plan) i det insnöade spåret en vinterdag. Året är 1903. Snöröjningen är ute med en 

släde. I fonden Karolinska Institutets byggnad. 

Bild D064. Jaktvarvsgränd från norr, kvarteret Fortifikationen. 

Gränden som inte finns längre, sträckte sig från Hantverkargatan ner 

mot Mälaren. 

Bild D065. Jaktvarvsgränd i april 1907. Bakom husfasaden låg det 

forna jaktvarvet ungefär där Pontonjärgatan nu sträcker sig. 
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Bild D066. Garverierna låg vägg i vägg nedanför Garvargatan. Utefter loftgångarna 

hängde hudarna på tork. Det sista garveriet – Lundins – lades ner 1905. Sen tog C.J. 

Lindners skinnberedningsaffär över. 
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Bild D067. Det tog flera decennier innan Norr Mälarstrand blev 

färdig. Man pålade för Stadshuset och kajerna fylldes ut. Här pågår 

schaktningsarbete 1929. 

 

 

 

 

Bild D068. Det var meningen att Mälarbadet – invigt 1906 – skulle pryda upp Norr Mälarstrand. Det tog dock  

ännu många år innan stranden var färdig. Då hade badet gått i konkurs. För fint och för dyrt tyckte många. 
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Bild D069. HSB-husen efter Pontonjärgatan är redan på plats (byggår 1930-31). Rivning av de återstående husen 

vid militärförläggningen pågår.. Idag ligger Pontonjärparken här. Foto ca 1932-33) 
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Bild D070. Norr Mälarstrand en söndagseftermiddag våren 1935. Kungsholmsborna har hittat en plats att flanera 

utefter. Bussarna var utrustade med reklam redan då. 
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Bild D071. L.O.Smith – brännvinskungen – blev initiativtagare till ett slags hjälp till självhjälp för alkoholister 

och öppnade ett ångkök på Kungsholmsgatan 2 (huset t.h.). Mat och dryck fanns men inga starkvaror. Foto från 

1902. Samtida brännvinsetikett. Observera procenttalet! 

 

 

 

 

 

Bild D072. Fabriksområdet med sockerbruket i Inedal som J.W.Smitt (infälld) ägde ihop med L.O.Smith. I 

bakgrunden till höger Rörstrands porslinsfabrik. Samtida teckning, 1880-tal (?) 
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Bild D073 Den nya, nedsprängda Hantverkargatan bredvidd den gamla år 1896. Fotografen 

har stått i hörnet av Polhemsgatan och sett västerut. Trevåningshuset på krönet var ljusrött. 

Där skulle senare läroverket byggas. 

 

Bild D074 nedan. Luise Rügheimer och Carl Becker byggde 1887 sin (strå)hattfabrik på f.d. Trädgårdsgatan 

14 nuvarande Schéelegatan. En lysande affär. Var och varannan kvinna uppträdde i stråhatt. Så också flickor 

(som på bilden D102). 
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Bild D075. Typiska husfasader från 1880-talet, rika på burspråk och stuckarbeten., här i början på Fleminggatan. 

Innanför  träplanket i förgrunden har Ekmans Snickerifabrik (den med de monteringsfärdiga husen) sina 

verkstäder till långt in på 1890-talet. 
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Bild D076. Entrédörren till Mäster Anders krog på Kungsholmsgatan. Den dörren passerade Carl Michael 

Bellman åtskilliga gånger. 

 

Bild D077. En av de sista bilderna av platsen för den ursprungliga krogen Mäster Anders på Kungsholmsgatan. 

Huset revs 1889 när Pipersgatan drogs fram mot Fleminggatan. 

 

Bild D078 nedan. Där kungsholmsgatan svängde in till berget ledde trapporna upp till Kvarnberget. De 

Kallades Jeppes trappor omnämnda redan vid 1800-talets början. 
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Bild D079. Stockholms stads Norra försörjnings- och arbetsinrättning sedd från söder.. Den ursprungliga 

anläggningen (längst bort) orienterad mot Klara sjö är ritad av F.W. Scholander. 

    

Bild D080. Försörjningsinrättningens (”Grubbens”)  porthus med sitt klocktorn. Foto 1910 

 

 

Bild D081 nedan. De intagna på försörjningsinrättningen benämndes hjon. Vanliga arbetsuppgifter var  

vedhuggning för de manliga hjonen och mattrengöring för de kvinnliga. 
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Bild D082. Interiör från Allmänna försörjningsinrättningen. Hjonen och personalen har ställt upp sig för 

fotografering i en av korridorerna. 

Bild D083. Skridskobanan på Barnhusviken ca 1905. Den kallades Sveabanan.. I banans mitt fanns en 

musikestrad  där det exekverades mässingsmusik över en glödande kolgalt. (Observera paraplyerna mot 

snöfallet). 

Bild D084 nedan. Där 10-öresbacken legat, med sitt A-lag och sina berglärkor kom Stockholms stads yrkesskola 

att uppföras. Den i texten omnämnda lumpladan låg mellan backen och Fleminggatan, riven i slutet av 1910-

talet. Foto 1937. 
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Bild D085. Innan kylskåpens tid gick det åt mycket is till isskåpen och i mjölkbutikerna. Här sågar man till 

block utanför Hornsbergs bryggeri 1910. 

 

Bild D086. Is fraktades i en lång ränna från Hunneberg till Inedal, där blocken fördes över på slädar. I 

bakgrunden det gamla sockerbruket nu Wiklunds verkstäder. Foto 1901. 

 

Bild D087. Nedan. Gundbergs plåtslageri som övertogs av Separator. På den tiden fanns fortfarande plats för 

lummig grönska längs Reparebangatan (senare Fleminggatan). På berget bakom ligger Grubbens kvarn. 
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Bild D088. Arbetare poserar framför Separators huvudentré.. Jämför med föregående bild (D087).Man har 

behållit mycket exteriört från Gundberg. 

 

Bild D089. AB Separators fasad mot Pipersgatan och Barnhusviken. Ekmans Snickerifabrik är borta. Här ligger 

nu Erik Ohlssons brädgård. Foto från 1906. 

 

Bild D090. AB Separators kontorsbyggnad i början av 1900-talet. Äldre vykort. 
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Bild D091. Vid rivningen av Separators fabrik räddades basen till den stora fabriksskorstenen till eftervärden. 

Den är numera återuppsatt i Rådhusets tunnelbanestation. 

Bild D092. Till brandstationen Fleminggatan 24 flyttade man 1983. Två hästar placerades där. År 1911 fick man 

elektrisk alarmbelysning och 1915 fick man en motorspruta.. Foto 1910. 

 

Bild D093 nedan. Kungsholmens äldsta brandstation låg  på Parmmätargatan 9, i backen ovanför 

Hantverkargatan. 
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Bild D094. Ett skådespel för Kungsholmsborna i slutet på 1800-talet.. I full fart håller eldaren fyr under 

ångsprutan, för att man med 8 kilos ångtryck omedelbart ska kunna medverka i eldsläckningsarbetet väl framme 
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Bild D095. Från invigningen av Kungsholmens nuvarande brandstation i januari 1931. Framför portarna står från 

höger: Sjukvagn, mekanisk stege (avbröstningsbar), Magirusstege, motorspruta, befälsbil. 

Bild D096. Vid Kungsholmsgatan byggdes de s.k. Järnvägsbostäderna, enkla personalbostäder. Här bodde 

lokförare, konduktörer m.fl. med familjer. 

 

 

Bild D097nedan. Vid Fleminggatan 41 (hörnet av Polhemsgatan ) låg Pauli Parfymeri till långt in på 30-talet. 

”När flickorna kom från Pauli doftade hela Fleminggatan”. 
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Bild D098. Stockholms Spårvägars vagnhall där nu Finska skolan – tidigare Norra Kommunala Mellanskolan – 

nu ligger. Husen som skymtar till höger ligger i hörnet av Fridhemsgatan och Drottningholmsvägen. Äldre foto 

 

Bild D099. Kungsholmens tull ”Stadens Wactstuga” låg från 1645 fram till 1878 ungefär där S:t Erikisgatan och 

Fleminggatan korsar varandra. Här gick gränsen. Utanför var ”landet”. 
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 Bild D100. År 1787 flyttade tullen till nuvarande Fridhemsplan. Man anar de gamla spårvagnsstallarna bakom 

tullhuset. Huset slutade som spädbarnshem för barn med medfödd syfilis.      

 

 
Bild D101. Kungsholms skola uppfördes 1888. Fotot är nog ganska nytaget att döma av att anläggningsarbeten 

pågår framför skolan. Fasaden är sig lik idag (år 2000). 

 
Bild D102. Någon högtid på skolgården 1912. Halmhattar är på modet! Skolan rymde 4000 barn och hade bostad 

för överläraren, 47 lärosalar, 4 slöjdsalar, och 3 skolkök samt 2 skolbad med bassänger. 
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Bild D103. År 1899-1901 flyttade Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus från Hantverkargatan till Polhemsgatan. 

Barnen åker kälke i Kronobergsparken men ställer upp för fotografering för fotografen Axel Malmström. 

                                                                                                                    
Bild D104. Skaparen av ”Kvinnohuset” i änden av Fleminggatan Anna J-son Wisborg. Själv satsade hon 

300 000 kr, pengar som hon och hennes make tjänat på fastighetsaffärer och biografintäkter.   

Bild D105 nedan. Utsikt från taket på Kvinnohuset år 1948.                                      
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Bild D106.  Bolinders rike bredde ut sig efter stranden av Klara sjö. Här en idealiserad teckning från 1880-talet. 

                      
Bild D107. Fullfart i Bolinders verkstäder. En ångpanna är på väg att lastas på en pråm. En fraktskuta har just 

revat seglen. Ska den hämta gjutjärnsspisar till Mälarhamnar? En ångslup far förbi. Teckning 1871. 

Bild D108 nedan. Ett betydligt mer slitet industriområde uppvisar Bolinders år 1903. 
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Bild D109. Kungsklippan 1934. När bilden togs hade Bolinders och Munktells just gått ihop och flyttat sin 

verksamhet till Eskilstuna. HSB köpte området för 3,5 miljoner kronor. Gamla kontorsbyggnaden i fonden.  

 

 

Bild D110. Interiör från en av verkstadslokalerna.Arbetarna har radat upp sig med diverse gjutjärnsprodukter: 

Parksoffor, grindar, staket m.m. Gjutjärnet blev en modeprodukt i mitten av 1800-talet 
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Bild D111. I en priskurant från anno 1850 avbildas kaminer, ”kakelugnar” i järn, kaffébord, parksoffor, staket, 

gravvårdar, spottkoppar, ja t.o.m. en vagga – allt i snirkligt gjutjärn. 

 

Bild D112. Så länge Bolinders var  kvar, var det mest kåkbebyggelse på Kungsklippan. En vattenpump fanns i 

hela området men inget avlopp. Lägenheterna var dragiga och svåra att värma upp.. 
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Bild D113. Kungsholmsgatan i hörnet av Kaplansbacken nedanför Kvarnberget.(Kungsklippan) våren 1917. I 

berget till vänster sprängde sig Stadsarkivet så småningom in i fem våningar. 

 

 

Bild D114. Norra Kvarngränd 6 år 1905. Här ligger nu Stadsarkivets entrébyggnad. 
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Bild D115. Palmcrantzska villan i hörnet av Hantverkargatan och S:t Eriksgatan. Äldre foto. 

 

 

 

 

 

Bild D116. Far och mor med sin stora barnaskara samlade till fotografering och finkaffe i trädgården intill den 

Palmcrantzska villan.. Till vänster i bakgrunden skymtar ”Tegeltraven”. Foto 1907. 
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Bild D117. Karl Helge Julius Palmcrantz begrundar sin uppfunna slåttermaskin. Men han uppfann även farliga 

saker, bl.a. en kulspruta – två olika sätt att skörda. 

 

Bild D118. Palmcrantz vapenfabrik (kontoret) låg i backen ner mot Norr Mälarstrand utefter nuvarande S:t 

Eriksgatan. Man anar  Konradsbergs sinnessjukhus  (t.v.)och Gamla sjukhemmet (t.h.) i fonden. 
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Bild D119. En predikolokal kallad ”Hyddan” låg vägg i vägg med Betaniakyrkan. Dit gick ofta människor som 

inte ansåg sig ha tillräckligt fina kläder för att våga sig in i någon krka. 

 

Bild D120. En vy över mellersta holmen med Kronobergsparken tagen från en ballong år 1894. Parken är just 

anlagd. ”Hyddan” ligger där, men Betaniakyrkan är ännu ej byggd. Obs. de s.k. ”Ekmanska villorna” mellan 

nuvarande Parkgatan och Fleminggatan. 
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Bild D121. I det nordöstra hörnet av Kronobergsparken – mitt emot Kronprinsessan Lovisas vårdhem låg länge 

en grönmålad nödbostad. Nu (år 2000) är där ett dagis. I bakgrunden skymtar det hus på Parkgatan där 

”Brännvinskungen” L.O.Smith bodde ett tag. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild D122. Innan Kungsholmens nuvarande brandstation uppfördes låg på tomten ett upplag för 

renhållningsverket. Här fanns också en omtyckt bollplan för traktens pojkar. Till höger ligger 

Pontonjärregementets köksavdelning. 
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Bild D123. Den militära utmarschen av Svea Ingenjörsbataljon den 30 november 1922 rundar just hörnet av 

Hantverkar- och S:t Eriksgatan. I bakgrunden Kungsholms Läroverk och bataljonens köksbyggnad. 
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Bild D124. Inne på gården Kronobergsgatan 21 ligger Kungsholmens teater, först byggd som ordenssal av 

Godtemplarna. Här spelades  teater åren 1887-1894. Sen kom Frälsningsarmen. Idag är det en vanlig 

industrifastighet. 

 

Bild D125. Frälsningsarmen flyttade från Kungsholmens teaterhus till ett träruckel i hörnet av Kungsholmsgatan 

(nuv S:t Göransgatan) och S:t Eriksgatan. Senare byggde de sig ett magnefikt tempel på samma tomt. 
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Bild D126. En ganska sen bild (1936) från S:t Eriksgatan mitt emot ”Frälsis”. De planterade förgårdarna var en 

kvarleva från de trädgårdar som kantade gatan på 1800-talet. Bakom  träden skymtar biografen Vargen. 

Bild D127. I kvarteret Arbetaren på dåvarande Kungsholmsgatan låg en vedgård. Där fanns också 

Stadsmissionens arbetarhem. I bakgrunden passerar S:t Eriksgatan. Längst bort anar man Kronobergsparken. 

Foto 1988. 
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Bild D128. Chokladfabriken Thule låg i slutet av Fridhemsgatan ovanför Kungsholms Strand.. Den var främst 

berömd för halstabletten Thulo samt för att ha lanserat Mums-Mums. År 1970 flyttade man till Ljungsbro. I 

stället flyttade Asfaltfabriken in! 
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 Bild D129. Bakom Choklad-Thule bort mot Mariedal sträckte sig området Hummeberg, så kallat efter en gård 

med samma namn. Här låg Kolspetsfabriken. Anar man inte Pump-Separators fabrikskomplex bakom bergen? 

Äldre foto. 

Bild D130. Nedanför Flemingsberg – där Choklad-Thule senare byggdes – fanns en överfart till Rörstrand. 

Roddbåten var ofta överlastad. En morgon i december 1898 kantrade den. Fem personer av 22 i båten 

drunknade. Behovet av en bro blev påtagligt. 
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Bild D131. S:t Eriksbron under uppförande sedd norrifrån. Till vänster sticker Wiklunds fabriksskorsten upp.. 

Foto 1906. 

Bild D132. S:t Eriksbron byggdes mellan åren 1903 och 1906. En genomgripande ombyggnad skedde 1935-

1937. Då tog man hänsyn till en planerad tunnelbanesträckning. I bakgrunden Atlas verkstäder på 

norrmalmssidan. 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild D133. S:t Eriksbron efter ombyggnaden 1937. I Sportpalatset till vänster har Bruno Liljefors sin ateljé. 

Högst upp i kupolen sitter han och målar av kråkor och måsar, som han lockar dit med utlagd strömming. 
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Bid D134. Från invigningen av Sportpalatsets 50-meters bassäng 1934. Plats fanns bland annat för en 5-meters 

trampolin. Men 1958 var det slutbadat. Man lyckades istället få in ett garage här. 

 

Bild D135. Biografen Rivoli finns ej mer. Ursprungligen var den tänkt att bli teater. Den utrustades därför med 

scenutrymme. Den upphörde 1977 och blev senare inspelningsstudio för ABBA. 
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Bild D136. Parkanläggningen Tempelbacken inom Svea Ingeniörskompanis kasernområde. I fonden syns taken 

från Kronobergsgatan 1, 3 och 5.. Foto före 1905-1907 då Kronobergsgatan 9 byggdes. 
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Bild D137. En regnig dag i mitten av 1930-talet invigdes minnesstenen efter Pontonjärbataljonen i 

Pontonjärparken. Var månne kung Gustav V (”Ve-Gurra”) tillstädes? 

” 
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Bild D138. Bostället Lilla Rålambshov med sin tobakslada försvann med tillkomsten av Västerbron. Den låg 

ungefär där bron nu kröker sig för att ta sats över Riddarfjärden. Foto omkring 1900. 

Bild D139. Stora Rålambshov. Mjölkleverans till gården 1912. I huset bodde på 1910-talet Stockholms 

borgmästare Gunnar Fant. 

Bild D140. Frälsningsarmen hade en vedgård i Rålambshov på 1920-talet. Platsen framför vedgården kallades 

”Barken”. Stolt vedkusk med sina två barn. Minstingen heter Ingrid Collin idag, och hon är intervjuad av 

författaren i boken. 
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Bild D141. Tobakslada vid Rålambshov. Kvinnorna sätter upp tobaksbladen för torkning. I bakgrunden Lilla 

Rålambshov. Äldre foto. 

Bild D142. Karlsviks textilfabrik anlades kring 1850. Den stora industrihallen hade inga fönster utan ljuset kom 

från det glasade taket. ”så att arbetarna ej kunna se ut och genom yttre föremål hindras i sitt arbete”. 

Bild D143. År 1899 uppfördes bostadskomplexet Fridhem eller ”Tegeltraven” eller ”Käringträtan” som det kom 

att kallas i folkmun. Här bodde ca 1400 personer varav 400 barn. Äldre foto taget söderifrån. 
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Bild D144. Lite väster om Tegeltraven byggdes 1867 Stockholms Sjukhem. (Gamla hemmet även kallat 

Hemmet för obotligt sjuka) rivet i början på 1960-talet. Äldre foto – 1906? 

Bild D145. Fridhemsplan en höstmorgon 1943. 12:an är på väg till Tegelbacken. 2:an har varit i Fredhäll och 

vänt. Bussarna – mörkläggningsmålade – släpar på sina gengasaggregat. 

Bild D146. Drottningholmsvägen öster ut vid Fridhemsplan 1950. Kriget är över. Holmen har fått ”Mustanger”. 

Tornet på kiosken var till för spårvagnskontrollörerna. Obs! Mälaröbussarna (ljusblåa i verkligheten) parkerade 

uppe mot Kronobergsparken. 
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Bild D147. Konradsberg – ”Dårarnas slott” i folkmun – eller Stockholms Hospital som det egentligen hette år 

1910. Det var avsett att ersätta Danvikens dårhus och uppfördes 1855-1851. 

Bild D148. Utsikten från Silvieberg i Marieberg över inloppet mot staden. Nedanför ligger Smedsudden med de 

små Kanonholmarna. Akvarell fråm 1840-talet. 

Bild D149. Utsikt från Långholmen mot Marieberg och porslinsfabriken. Litografi 1700-talet. 
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Bild D150. Det stora huset från bild D149 stod kvar  till långt in på 1950-talet. På senare tid tjänade det som 

kanslihus för Trängkåren. 

 

 

 

Bild D151. En av Mariebergs kakelugnar som står i Gröna förmaket på Sturehovs slott i Botkyrka. Obs. att 

ugnarna var byggda för att stå på träfötter. 
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Bild D152. År 1876 anlades en statlig ammunitionsfabrik på Mariebergsområdet med säsongsanställda dalkullor. 

Verksamheten upphörde inte förrän på 1950-talet. Åtminstone bodde chefen för fabriken där till dess. 

 

 

 

 

Bild D153. Kungl. Svea Trängkår vid Marieberg uppställd på kaserngården år 1905.. Kåren flyttade 1908 till 

Örebro. 
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Bild D154. Skridskoåkning vid Smedsudden 1910. Här  låg Ångslupsbolagets stadsfärjor förtöjda under vintern. 

I bakgrunden skymtar Gelinders stenhuggeri, som legat här sen 1907. 

 

 

Bild D155. Den första bron – Lilla Essingebron – i armerad betong tillkom 1907. Tidigare fanns en dragfärja. 

Den nuvarande bron – i stål – invigdes 1936. Foto omkring 1924. 
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Bild D156. Strax väster om det nuvarande brofästet på kungsholmssidan låg – och ligger (2000) – Klastorps 

gård. Den uppfördes i slutet av 1860-talet ursprungligen som sommarställe åt dåvarande stadskassören 

Montelius. 

Bild D157. Aktiebolaget Lux omkring 1910. De äldre fabrikshusen från 1908, och som fortfarande år 2000 står 

kvar, kommer att byggnadsminnesmärkas. 
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Bild D159. Den 24 november 1948 inträffade en svår olycka på bron till Stora Essingen. 96:ans trådbuss 

kolliderade med en lastbil mitt på bron. Bussen krängde, for genom broräcket, gjorde en volt och försvann i 

djupet 15 meter ner. Av de tolv ombord överlevde en. Bilden är från bärgningen av olycksbussen. 
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Bild D160. Några huslängor från nödbostadsbebyggelsen i Stadshagen. Foto omkring 1920. Liknande hus finns 

kvar än i dag (2000) i Vanadislunden. Men nu år det fint, och dyrt, att bo i sådana hus. 
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Bild D161. Sporrongs fabrik i backen ner mot Mariedal. Man gjorde uniformsknappar, yrkesringar och allehanda 

medaljer. Foto från 1890-talet. 

Bild D162, Utsikt över Mariedal från dåvarande Hummeberg. Foto från 1907. 

 

 

 

Bild D163. Mot Karlbergsbron (nu Ekelundsbron) låg ett litet koloniområde som startades 1909 efter en idé av 

Anna Lindhagen (1870-1941)..Hon hade varit i Köpenhamn och charmats av kolonibebyggelsen därstädes.. 
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Bild D164. Koloniområdet i Stadshagen sträckte sig ända bort mot Holmia. I fonden bryggeriets stora 

fabriksanläggning vid Ulvsundasjön. Foto början av 1900-talet. 

 

 

Bild D165. En ”ballongbild” över Hornsberg sent 1800-tal. Drottningholmsvägen skär snett förbi Konradsbergs 

sjukhus (anas till vänster)  och Kristineberg. Till höger skymtar Gamla Sjukhemmet och S:t Görans sjukhus. I 

bakgrunden vid sjön bryggeriet. 
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Bild D166. Kristinebergs slott från trädgårdssidan. Foto 1888. 

 

 

 

Bild D167. Ladugården och vagnslidret som tillhörde Kristinebergs slott låg kvar långt in på 1930-talet. En 

anledning till det var, byggnaderna användes av Frimurarhemmets barn för trädgårdsskötsel och åkerbruk. 
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Bild D168. Frimurarnas barnhem flyttades år 1867 från Malmtorgsgatan till ”den naturskönt belägna egendomen 

Kristineberg å Kungsholmen”. Där stannade man till 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild D169. Harry Persson och den amerikanska proffsboxaren Gorman på Velodromen i Kristineberg,  

september 1927. Bakom boxarparet står Ernst Rolf i smoking. 
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Bild D170. Holmias billiga bostäder utefter Kristinebergsvägen. Husen utrymdes på 1960-talet och var innan de 

revs tillhåll för en del skumma element. På höjden i bakgrunden nödbostäder i Stadshagen. Foto ca 1930 

Bild D171. Fredhälls gård strax före rivningen. Huset låg utefter Drottningholmsvägen söder om Kristinebergs 

nuvarande T-banehållplats.Här slingrar sig nu Birger Sjöbergs väg mot Mälaren. Foto 1934. 

Bild D172. På området där nuvarande Fredhällsparken breder ut sig fanns fram till 1930 talrika kolonilotter. Här 

är det uppställning med kortspel och kaffekask. Foto omkring 1930. 
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Bild D173. Tre generationer Tranebergsbroar. I nederkant den gamla flottbron, nu förtöjningsplats för ett 

båtsällskap. Så pontonbron från 1914. Här gick bilar och spårvagnar (12:an till Nockeby och linje 13 till 

Ulvsunda. Nuvarande bron är under byggnad. Foto 1932. 

Bild D174. Tranebergsbron 1939. Kristinebergsområdet är färdigbyggt. Nu har Stockholms Segelklubb byggt en 

brygga med samma sträckning som den gamla pontonbron. 
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Bild D175. Lilla skolan på Hantverkargatan. Den var i bruk till 1958.. Bakom planket till vänster låg 

kyrkoherdebostället. Foto troligen kring sekelskiftet. 

 

 

Bild D176. Mitt emot lilla skolan. Hantverkargatan västerut. Obs. spårvagnsspåren nere utefter trottoaren t.v. 

Kungsholmslinjen mellan Pilgatan och Gustaf Adolfs torg inrättades 1877. Bild sent 1800-tal. 
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Bild D178. Kungsholms folkskola – Stora skolan – invigdes 1888. Som mest gick 4000 barn där. På skolgården 

placerades en gjutjärnsfontän som ännu står kvar (2000). Levererad av Bolinders förstås. 

Bild D179. Ett annex till Kungsholmens lägre allmänna läroverk låg i kvarteret Lavetten i hörnet av S:t 

Eriksgatan och Drottningholmsvägen, ”Träkåken” kallad. Är det ”Kungsholmsligan” eller smygrökande elever 

framför skolan? 

 

Bild D180. Interiör från ett klassrum i Kungsholms läroverk för flickor, ofta kallat ”Kvastska” efter 

föreståndarinnan Hanna Blomqvist. Det låg i hörnet av Agnegatan och Kungsholmsgatan. Foto mitten av 1920-

talet. 
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Bild D181. Kungsholmsbio låg på Fleminggatan (nedlagd 1950). Vägg i vägg med biografen låg Gerdells 

herrekipering där många kungsholmsgrabbar köpte sin första kostym, däribland författaren år 1944. 

Bild D182. S:t Eriksgatan 20 innan rivningen i början av 1960-talet.. Biografen Caprice har upphört medan 

Möbelhörnan kämpar vidare i den ovanliga överbyggnaden. 

Bild D183. Tidigare S:t Eriksbiografen, senare Vargen (Döpt efter Disney-filmen Tre små grisar) och till slut 

Gnistan, har den till slut degraderats till lagerlokal för försäljning av bl.a. slipsar. Bilden troligen från år 1960, 

många biografers dödsår. 
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Bild D184. Metropol låg på S:t Eriksgatan 45, där nu äldreboendet Trossen breder ut sig (2000). Den lades ner 

vid husets rivning 1965. Intill låg Stockholms Tidningens depeschkontor. 

Bild D185. Holmens västligaste biograf var  kvartersbion Tranan (invigd 1933, nedlagd 1961, senare filmstudio). 

Den hade väggmålningar (tranor) av självaste Einar Jolin. 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPPPP 


