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Fridhemsgatan 66
... med grön fasad 1971-1984



Tidighistoria ...
Av Inger Bichara

År 1909 köpte
Fabrikören vid Nyköpings

Ekmöbelsfabrik, L-E Jansson,
Fastigheten Kättingen 26, Fridhemsgatan

66, av K. M Mattsson
för 300 000 kr!

 Under min mors studietid fanns ännu inte St Eriksbron. 
Sannolikt inte heller trappan från kanalen upp till 
Fridhemsgatan. Inget hus fanns på andra sidan gatan 
som kunde skymma den vackra utsikten mot Karlberg. 
Thule-huset byggdes först 1939. Fridhemsgatan låg vid 
”världens ände” i stockholmarnas ögon. Betraktades 
närmast som slumkvarter. Litet farligt, faktiskt. Ingen 
adress att stoltsera med. Kanske föregicks bron av 
”småbåtar med roddarmadamer? Säkert var det knatigt 
att från kanalen klättra uppför, uppför till Fridhemsgatan 
66 – i högklackade snörkängor och fotsida kjolar......
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 När fastigheten Kättingen 26, var inflyttningsklar år 1903 
hade gathuset adressen Fridhemsgatan 66, medan gårds-
huset hade sin entré vid dåvarande parallellgatan – 
privatgatan.

 År 1909 köpte min morfar, fabrikör Lars-Erik Jansson 
i Nyköping, fastigheten Kättingen 26 av K.M Mattsson 
för 300 000 kr. Han hade av en god vän (jägmästaren 
Claes Häckner – Artisten Carl-Einar Häckners farfars far)
fått rådet att inte investera i lyxfastigheter, som riskerade 
att stå outhyrda under dåliga tider, utan i stället satsa på 
fastigheter bebodda av hantverkare, kända för att vara 
hederliga och skötsamma hyresgäster. Detta visade sig 
vara ett mycket gott råd. Under de 70 år fastigheten 
tillhörde släkten Jansson stod ingen lägenhet någonsin 
outhyrd. 

 Min mor – ett av L-E J:s 8 barn – kom 1909 till 
Stockholm för 4 års studier till teckningslärarinna vid 
dåvarande Konstfack kallat ”Teknis” (”Högre Konst-
industriella Skolan”), plus ett extra år i Elsa Philips högt 
ansedda hushållsskola för blivande husmödrar. Det var 
med bedrövelse och skamkänslor hon under sina 5 studieår 
tvingades bo i gathuset Fridhemsgatan 66A, 3 tr, där jag nu 
själv gladeligen bor sedan december 1971. I min mors 
föräldrahem fanns alla dåtidens nyaste moderniteter, men 
på Fridhemsgatan hade man – ve och fasa – utedass på 
gården, kakelugnar och vedspisar, endast kallt vatten och 
inga badrum. Min mor fick knalla till Centralbadet på 
Drottninggatan för att bada. Efter sina 5 studieår i huset 
tålde hon inte se huset mer. Hon återsåg huset Fridhems-
gatan 66 först efter 56 år, vid min och mina båda söners 
inflyttning i fastigheten i december 1971. Då förfärades hon 
över husets dåliga skick och såg till att fasaden målades om, 
nu vackert ljusgrön, en färg som stadens Skönhetsråd av 
okunnighet förbjöd vid ombyggnaden 1984. Skönhetsrådet 
hade nyligen varit i Rom på en kurs, men aldrig sett något 
ljusgrönt hus från 1900-talets början. Att man på stadsmuseet 
i Stockholm hade bilder på ljusgröna hus från sekelskiftet, 
hade Skönhetsrådet ännu inte upptäckt, när man krävde 
ommålning till den nuvarande beigerosa färgen!

Fabrikör
Lars-Erik Jansson (född 1852)

Nyköpings Ekmöbelsfabrik



   En dag i november 1971 – medan mina söner och jag
själv sedan ett år var instuvade i mina föräldrars våning
vid Karlaplan – ringde min moster Signe Janson – som i
decennier skött husets affärer – oväntat och undrade om 
jag var intresserad av en ”tvåa” i ”Fridhemshuset”.

   ”Tvåan” var som himmelssänd och jag accepterade
anbudet på fläcken, Oh nej, jag behövde alls inte se den
först! Den var som en dröm! Ljus och rymlig. Mina an-
språk på lyx hade vid denna tid sjunkit till under 0. Allt
här var hemtrevligt.

   Vi fick låna en fotogeneldad varmvind, som var ut-
märkt att värma tvätt- och diskvatten på. Ovanpå järn-
spisen fanns ett litet gaskök, som fungerade utmärkt.
Bada fick man göra hos morföräldrarna på Karlaplan tills
duschrum ordnats i en etta kallad ”spisrummet” i gårds-
huset. ” Spisrummet” blev samtidigt Ramses studierum.
Det var antagligen alltför litet och ”obeboeligt” för att 
intressera bostadsförmedlingen.

   Ett par år senare blev jag uppringd och erbjuden en 
tvåa i bottenvåningen i gathuset. Också denna accep-
terade jag osedd. Bostadsförmedlingen hade inte hittat 
någon hyresgäst till denna tvåa. Inte ens ”A-lagare” ville 
bo så primitivt. Även dessa visade sig vilja ha moderna 
bekvämligheter om de erbjöds bo i hyreshus. Fritt fram 
för mig och mina söner alltså.

   När St Erikspalatset (”Electroluxhuset” kallades det ef-
ter det att Electrolux köpte fastigheten 1939) skulle byg-
gas år 1910 behövdes en upplagsplats för byggmaterial
på privatgatan. I Post och Inrikes tidningar kungjordes
då att man ämnade stänga av privatgatan. Eventuella pro-
tester mot gatans avstängning anmodades inkomma från 
gatans samtliga fastighetsägare inom 14 dagar. Försena-
de protester ogiltigförklarades. Tidningsnotisen observe-
rades inte i tid av gatans husägare och gatan stängdes av.
Förblev avstängd för alltid – och bortglömd.

   Tvåan i bottenvåningen fick målas och tapetseras om. 
Den fick elektriska värmeelement och duschrum. Golven 
som hade stora, svarta  gropar, troligen efter ”öppen eld” 
inomhus, doldes under heltäckningsmattor. Väggarna 
dekorerades med vackra planscher från exotiska länders 
turistbyråer. Kontraktet för denna tvåa lät jag skriva på 
min son Makram. Tvåan tre trappor upp stod skriven på 
Ramses redan från början.

   Sedan länge hade stadsplanen varit att bredda Frid-
hemsgatan och därifrån bygga en bro över Karlbergs-
kanalen. Husen kom därför att betraktas som potentiella 
rivningshus. Plötsligt ändrades stadsplanen och husen
skulle eventuellt upprustas i stället. Ägarna till Fridhems-
gatan 66 närmade sig nu 90-årsåldern – från tvenne håll!
– och skrämdes vid tanken på kommande oöverstigliga

svårigheter med reparationer. Friedrich Mautner, ägaren 
till musteriet i källarlokalen erbjöds plötsligt att köpa 
fastigheten och accepterade köpet på stubben. Varför? 
Kanske för att försäkra sig om att få behålla musterilo-
kalen. Därefter lät han tyvärr husen gå vind för våg.

   Eventuella nya kontrakt kallades ”rivningskontrakt” 
dvs gällde till kommande rivningsstart. Fredrik Mautner,
fastighetsägarens son, hade hand om musteriet. 
Fastighetens ”skötsel” hade han nu tyvärr fått som en 
extra kvarnsten om halsen. Han var en mycket vänlig 
och godmodig man, som likväl aldrig lyckades vara 
sin far till lags. Husens skötsel var han sannerligen inte 
intresserad av. 

   En helg råkade jag vara ensam hemma i såväl gatu- 
som gårdshus. Plötsligt fylldes gården av ett hundratal 
skränande, utstyrda och bemålade ”skinheads” med 
massvis med standar och tillhyggen som kom för att 
skrämma husägaren och husets folk. De gapade och 
skrek och rusade upp och ned i trapporna, smällde i 
dörrar, färdiga att sätta igång slagsmål och vandalism. 
Rädd som jag var, ringde jag polisen och höll mig sam-
tidigt osynlig utifrån. Polisen höll sig redo och avvaktande 
för att inte provocera fram ett bråk. Eftersom demonstran-
terna inte såg några  motståndare, dämpades stridlusten 
en smula och de drog sig så småningom ut på Fridhems-
gatan och lommade så småningom snopna vidare.

En ung Signe Jansson
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Utdrag från Stadsmuseums inventering 1977

Stadsmuseums	inventering	1977

Kättingen 26
Fridhemsgatan 66
Bostadsfastighet,	inventerad	1977.
Byggnadsår	1903-05,	arkitekt	J	A	Vallin,	byggherre	AB	Flemings-
berg,	byggmästare	G	E	Nyman	&	C	Bergqvist.
 

Gathus	(hus	I),	5	vån	+	soutvån.	Gatufasad:	soutvån	av	kalksten,	
bv	av	bandristad	slätputs,	 	därovan	ljusgrön	slätputs.	Lisener	och	
fönsteromfattningar	i	vit	slätputs.	Gårdsfasad:	grön	slätputs.	Svart
plåttak
Entré/körport	 	 (hus	 	 I):	 	 fyllningsport	 med	 spröjsat	 överfönster.
Cementgolv,	 tvåfärgade	väggar	med	grön	nederdel,	därovan	vita.
Trapphus	med	kalkstenstrappa,	svart/vitrutigt	keramiskt	golv	med
meanderbård.	 Gröna	 väggar,	 grå	 	 pardörrar	 med	 råglasade	 övre
fyllningar.
 

Gårdshus	(hus	II),	5	vån.	Fasad:grön	slätputs.	Bakgårdsfasad:	gul
slätputs.	Svart	plåttak.
Entré	 (hus	 II):	 svart/vitrutigt,	 keramikgolv,	 gröna	 väggar	 nedtill,
därovan	vita.	Stucktaklist.	Bruna	enkeldörrar	med	fyllningar.
Besökta	lägenheter	bevarar	sockel-,	fönster-	och	smygpanel,	enkel-
dörrar	med	fyllningar,	vissa	med	råglasade	övre	fyllningar.	Runda
delvis	ornerade	kakelugnar.	Kök	med	vedspis,	pärlspåntklätt	skaf-
feri.
Lägenhetsstorlekar 1903:	enkelrum,	1-2	rok.
Gård:	underbyggd,	asfalterad.	Gräsbevuxen	bakgård	med	träd.
Fastigheten	är	identisk	med	Kättingen	15.
Sedan	inventeringen	har	fasaden	slätputsats	i	gråbeige.



Foto:	Stockholms	Stadsmuseum
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Gården  
(f d Privatgatan)
Gräs- och trädbevuxen 
bakgård.

Vi har alla undrat om Privatgatan haft något namn och en förfrågan sändes till 
Harald Norbeli, som bl a skrivit boken ”Gata upp och gata ner”, och även kåserar 
i Kungsholmstidningen. 

Här är svaret:

Hej Ulf!
Efter en snabbkoll på kartor och böcker kan jag inte hitta den gata du frågar 
efter. Nuvarande Fridhemsgatan hade visserligen en något annorlunda sträckning 
och om det gick en gata mitt i kvarteret kan det möjligen var det är fråga om. 
Det skulle i så fall kunna vara den gata som hade det långa men talande namnet 
“Gatan mellan nya och gamla tullen”. Nya tullen låg i korsningen Fridhemsgatan 
och Hantverkargatan. Gamla tullen låg ungefär i korsningen Fleminggatan och 
Fridhemsgatan. Kanske, kan det vara så, men jag vet inte. Får du veta något får du 
gärna höra av dig.

Bästa hälsningar
Harald Norbeli

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum
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Entré (körport)
Cementerat golv. Väggar nedtill 
gröna med svart sockel, upptill 
vita. Vitt tak.

Fasad
Kalksten. Ljusgrön och vit 
slätpust. Svart plåttak.

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum
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Gården
Asfalterad underbyggd  
(med ventilatorer), cykelställ. Foto:	Stockholms	Stadsmuseum

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum



– 12 –

Trapphus (sidoordnat), 
plan 2
Diagonalt svart/vitt keramiskt 
golv med meanderbård. 
Steg av kalksten. 
Dörrar medstadels gråa 
halvfranska pardörrar med 
råglaserade övre fyllningar.  
Pistagegröna väggar.

Trapphus Gårdshus
Diagonalt svart/vitt keramiskt 
golv med meanderbård. 
Steg av kalksten. 
Väggarna nedtill gröna, upptill 
vita (i likhet med taket som 
för övrigt har en stucktaklist 
med tandsnittsmotiv). Bruna 
halvfranska glaserade  
enkeldörrar.

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum
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Trapphus (sidoordnat)
Diagonalt svart/vitt keramiskt 
golv med meanderbård. 
Steg av kalksten. 
Dörrar medstadels gråa 
halvfranska pardörrar  
med råglaserade övre 
fyllningar.  
Pistagegröna väggar.

Lägenhet, 1 tr 
2 rum och kök
Edvin Öhlin, motorpionjär.

Genomgående lägenhetsplan. 
Centralvärme saknas (elelement 
+ varmvatten-beredare). 
Halvmodern köksinredning 
samt pärlspontinklätt skafferi, 
linoleumgolv, låg rostfri 
diskbänk (endast kallvatten).  
I övrigt urprunglig 
serveringsskänk med skåp 
i hallen. Fönsterbröst- och 
fönstersmygpaneler. Bevarade 
ursprungligen utslätade 
halvfranska enkeldörrar, 
sockellist. 2 st runda vita, delvis 
ornerade kakelugnar.

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum
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Foto:	Stockholms	Stadsmuseum

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum
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Gårdshus
Fru Degerman, finsk 
börd, arbetat 50 år inom 
typografyrket såväl i Finland 
som i Sverige. Tidigare bott i 
grannlägenheten på 1 rum och 
kök. Totalt 17 år i huset. Hon 
led i många år av astma och 
var sjukpensionär, men drygade 
ofta ut pensionen genom att 
sälja sprit till ”nödställda” på 
helgerna ...

Genomgående lägenhetsplan. 
Helt omodern, dock wc. 
Kakelugnar (2 runda, vita,  
delvis ornerade) används, den 
ena med tillsatt fotogenkamin. 
Linoleumgolv, halvfranska 
enkeldörrar, några med 
råglasade övre fyllningar, 
sockellist. 

Kök med vedspis  
(löst gaskök), låg rostfri 
diskbänk, fast kastrullhylla, 
pärlspontinklätt skafferi.

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum
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Foto:	Stockholms	Stadsmuseum

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum
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Gatuhusets affärslokal
Fredrik Mautner, son till 
fastighetsägaren Friedrich 
Mautner, på sitt kontor 
i Luttemanns saftlager i 
affärslokalen mot gatan.

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum

Foto:	Stockholms	Stadsmuseum



1970-1980-talet ...
  Av Ramses Bichara

Mellan 1971 och 1980 bodde min mor (Inger) och
bror och jag i en tvårummare i gatuhuset.  Efter ett par
år fick min mor hyra en enrummare i gårdshusets bot-
tenvåning, där jag kunde studera i fred.  Den rustades
upp och blev med tiden rätt trevlig, den fick elradiatorer
och varmvattenberedare i den lilla toaletten (ca. 70 x
130 cm).  Trångt, men man vande sig. Kring 1975 fick
vi hyra en tvårummare i gatuhusets bottenvåning i stället
för ettan. Även den rustades upp på samma sätt.

   Vi kunde ha bott på samma sätt än idag om inte två
saker inträffade. Först och främst var det Stockholms
kommun som hotade med tvångsförvaltning av fast-
igheten om den inte blev upprustad. Fasaderna mot
gården hade
tappat putsen i
stora stycken,
huset saknade
varmvatten,
elledningarna
var gamla och
underdimen-
sionerade,
fönstren var i
dåligt skick, 
avloppen var
så gott som
alltid igen-
proppade och
lägenhetsdör-
rarna kunde
forseras av en
5 åring.

   Vi hyresgäster 
befarade att vi 
inte skulle ha  
råd att bo kvar 
om huset 
“lyxsanerades”, så trots allt var vi inte angelägna om 
att få tillstånd någon större förändring.

   Det andra som hände var att Björn, en granne till oss 
på 3 tr i gatuhuset, en dag kom och framförde en idé
om att bilda en bostadsrättsförening finansierad av en
vän till honom. Som motprestation skulle “bankiren”
få 4-5 lägenheter. Eftersom en befintlig bostadsrätts-
förening bestående av en majoritet av de boende kunde 
få förköpsrätt var det klokt att bilda en förening.

   Jag gick runt lite bland grannarna och fick intrycket
att de inte ville medverka till att någon “bankir” skulle
sko sig. Det hela såg ut att rinna ut i sanden, så jag
kontaktade SBC och fick av dem en lista över vad våra

rättigheter och skyldigheter skulle vara, samt en hel del 
annat som var praktiskt att känna till. Beväpnad med 
denna information satte jag mig ned och skrev ett brev 
till varje hyresgäst i hela huset där jag skissade på en al-
ternativplan, som inte skulle kräva bankirer eller att avstå 
lägenheter till utomstående. Responsen blev otrolig! Vi 
hade ett husmöte i tvåan på bottenvåningen dit nästan 
alla kom.

   Vi bildade snabbt en förening, och valde en styrelse 
bestående av Magnus Rydeström och Cecilia Häckner 
och jag valdes till ordförande. Jag kanske skall påpeka 
att 6 lägenheter i huset hyrdes av min släkt, så jag antar 
att det hjälpte lite. Cecilias farmor var syster till min 

mormor, och 
båda hade ägt 
huset tillsam-
mans med 
sina tre andra 
systrar, vilket 
förklarar var-
för så många 
hade lägenhe-
ter i huset.

Så långt 
hade allt gått 
lätt. Svårighe-
terna började 
med detsamma. 
Hur skulle 
vi kunna över-
tyga Mautner 
att sälja huset 
till oss. Det 
tog nästan två 
år av ständiga 
samtal och 
köpslående 

och en del “bud från utomstående intressenter”. Jag 
visste dock hela tiden att vi hade övertaget och härdade 
därför ut.

   1982 dog ”gubben Mautner” och sönerna upptäckte då 
att han hade använt företagets pengar när han köpte huset 
i eget namn. För att undvika problem gick de med på att 
snabbt sälja huset för 800 000 kr, om de fick behålla den 
hyreslägenhet Fredrik alltid haft, plus de två lägenheter 
han hyrde ut till sina två döttrar några månader innan 
försäljningen (de bodde aldrig där själva före sanering-
en). Vi höll ett av våra husmöten och bestämde oss för att 
gå med på det. Pengarna samlades in utan problem och 
kontraktet skrevs på. Bokföringen tog jag hand om sedan 
jag köpt en kassabok på Svanströms för 10 kr.
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Gårdshuset



Foto: Magnus Rydeström

   Mellan 1980 och 1982 hade Fredrik Mautner hyrt ut 8
lägenheter i gårdshuset till “en söt ung dam” och hennes
vänner på s k saneringskontrakt. Damen fick ingen se
igen, däremot fick vi tyvärr bekanta oss med hennes
vänner – ett gäng knarkare som brände upp lägenhets-
dörrar och målade väggarna svarta eller klottrade ned
dem. Antalet inbrott ökade också av någon anledning.

   Vår första uppgift blev nu att påbörja saneringen och
i samma veva bli av med knarkarna. Det blev otaliga
besök hos kommunens saneringsgrupp och andra kom-
munala myndigheter, och till hyresnämnden. SBCs jurist
Göran Olsson var till stor hjälp – ingen debitering per
timme som nuförtiden... helt gratis! Utom när han gick
med till hyresnämnden.

   Vi tog in anbud från 7 byggfirmor.  
Alla utom en ville riva våra kakelugnar. 
Turligt nog var den firman också billigast 
(7 miljoner). Stig Lindqvist fick entrepre-
naden efter långa och mycket detaljerade 
förhandlingar. Cecilia Häckner var den 
som fick stå för allt det tekniska i denna 
process, eftersom hon var nybliven 
arkitekt. Vi hade också anställt en konsult 
från NIAB och en arkitekt. Jag fortsatte 
att ta hand om myndigheterna och SBC, 
men även jag var med på byggmötena. 
Det tog enormt mycket tid. Fritid var ett 
okänt begrepp i nästan två år.

   Jag fick nu kontakta bostadsförmedlingen för att 
ordna bostäder åt alla medlemmar medan husen sanera-
des.  Alla hade sina synpunkter på de bostäder de blev 
erbjudna, en del hade inte ens kontrakt de kunde visa 
upp för bostadsförmedlingen, men på något sätt lyckades 
jag ändå fixa det så alla fick alternativa bostäder under 
byggtiden.

   I ett fall fick vi gå till hyresnämnden och sedan bo-
stadsdomstolen för att neka en dam som visserligen hade 
ett kontrakt på en etta (lustigt nog den etta jag tidigare 
hade), men som aldrig själv bodde där. Hon hyrde bara 
ut den i andra hand för en oförskämd hög hyra. Hon 
förlorade.

Text

Magnus Rydeström efter att ha trampat på en stor rostig 
spik under rivningsarbetet

   Efter ett år var husen klara och vi började 
sommaren 1985 flytta in i våra nya lägenheter. 
Några behöll sina gamla, men många fick nya 
sammanslagna lägenheter. Själv fick jag min 
nuvarande trea i gårdshuset och min bror fick 
en fyra på samma plan. Vi hade hela planet för 
oss själva. Det var underbart. Vår mor behöll 
sin tvåa, som nu hade fått ett riktigt badrum för 
första gången.

   Vid stämman det året valde jag att kliva av 
styrelsen. Jag behövde verkligen vila upp mig. 
Min bror tog över min plats. 1990 blev jag dock 
invald igen ...



2003	–	Så	ser	Fridhemsgatan	66	ut	idag!
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Foto: Ulla Tengelin
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Balkonger mot gården
Under 2001 fick många av 
lägenheterna balkonger uppsatta.

Foto: Ulla Tengelin

Foto: Ulla Tengelin



Kök gatuhuset, 2 tr
Nytt kök byggt 2001 
i sekelskiftesstil, där 
serveringsskåpet i hallen varit 
förebild.
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Foto: Ulla Tengelin

Foto: Ulla Tengelin
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Vindsvåning, gårdshus 
Vindarna inreddes 2000. 
Öppen planlösning med synliga takbjälkar.

Foto: Ulla Tengelin

Foto: Ulla Tengelin

Foto: Ulla Tengelin


