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Liljeholmen
I ett kortfattat historiskt perspektiv och
med personliga hågkomster från en svunnen tid

Bengt H. Jonson. Liljeholmen september 2006

Ortsnamnet Liljeholmen
Ortsnamnet Liljeholmen är mycket gammalt och återfinns på många äldre Stockholmskartor 
med omnejd. Namnet kan ge olika associationer, men enligt en ”namnforskare” är ”Lilje” forn-
svenska” för ”lilla” och ”holme” enligt samma källa kan betyda ”ö” eller avgränsad plats”. Helt 
enkelt Liljeholmen = ”liten holme”. Med fantasins hjälp kan man tänka sig att sjön Trekanten 
och Mälaren en gång i tiden hängt samman och härigenom avgränsat Liljeholmen från 
fastlandet.

Kortfattat historiskt perspektiv
Liljeholmen har sedan långt tillbaka i tiden 
ingått i en av de livligt trafikerade samfärdsle-
derna mellan Stockholms stad och övriga lan-
det söderut. Trafiken över farleden Hornsundet 
skedde från början med färja eller båt. Först 
omkring år 1668 byggde Stockholms stad mot 
rätt att uppta ”bropeng” en fast flottbroför-
bindelse över sundet. Den bron kom senare 
att ersättas av nya broar med i princip samma 
läge mellan Hornstull och den gamla lands-
vägen på Liljeholmssidan, som i stort låg vid 
den nuvarande Liljeholmsvägens sträckning. 
Den nuvarande Liljeholmsbron, vars första 
brospann invigdes 1928 och dess andra år 1954, 
byggdes däremot något längre österut.

Vid förra sekelskiftet utgjorde Liljeholmen, 
tack vare sitt fina läge med närhet till sjöfart 
och järnvägs, ett av de mest expansiva indu-
striområdena inom Stockholms omedelbara 
närhet. Härigenom utgjorde området en stor 
lockelse för Stockholms stad att försöka inför-
liva marken med stadens.  Brännkyrka socken, 
som Liljeholmen då tillhörde, hade andra pla-
ner och ville på flera sätt manifestera sin själv-
ständighet mot staden och i den andan växte 
vår fastighet Liljeholmsvägen 2 fram (omre-
gistrerad till nr 8 1943).

Angående byggnationen av fastigheten 
står i S:t Eriks årsbok 1906 under rubri-
ken ”Händelser 1904” följande: ”I slutet av 
november påbörjades grundgräfningen till 

Flottbron mot Liljeholmen före 1906

Flottbron mot Liljeholmen 1907



4

ett nytt kommunalhus vid Liljeholmen enligt 
Arkitektfirman Dorph & Höögs ritningar.” 
Arkitektfirman Dorph & Höög var då en av 
landets ledande ”byggnadsfirmor” med ett 
flertal seriösa projekt bakom sig.  I samma års-
bok från år 1908 under ”Händelser 1906” kan 
vi läsa: ”Å Liljeholmen strax vid den blivande 
brons1 landfäste å tomterna XIV & XV Stora 
Katrineberg lät kamrer Fritz Edström uppföra 
ett modernt hus af sju våningars höjd afsedt att 
inrymma Brännkyrka sockens samtliga kom-
munala inrättningar, bankkontor, apotek, m 
m. Arkitekt Dorph & Höög”. 

Trots kommunens ambitioner kom 
Brännkyrka socken ändå till slut att inkorpo-
reras med Stockholms stad år 1913.

Liljeholmen har genom åren varit under 
ständig utveckling och förändring. Från att 
tidigare ha varit en trafikknutpunkt, med 
genomfart av stambanan med ett närområde 
av industrier och verkstäder, till dagens moder-
na trafikknutpunkt omgärdat av bostäder och 
kontorshus.

Personliga hågkomster från en svunnen tid
Jag skulle vilja berätta om hur Liljeholmen 
gestaltade sig under en period däremellan, 
från min uppväxttid omkring mitten av 30-
talet. Det mesta bygger på personliga minnes-
bilder från närområdet, men också från vår 
fastighet. 

Då var Liljeholmsbrons första brospann 
färdigbyggd. Även den nya trafikleden som 
sprängts rakt igenom Ekbacksberget, i dag 
Liljeholmsberget, var också färdigbyggd (år 
1930). Härigenom hade framkomligheten för 
genomfartstrafiken till och från stan väsent-
ligt förbättrats, vilket även berörde spår-
vagnstrafiken till de exploaterade områdena 
Midsommarkransen och Mälarhöjden. Till 
Gröndal gick en grenlinje, som följde vägen 
runt Ekbackens västra sida och svängde av utmed Lövholmsvägen till ett Gröndal med trähus 
och ett fåtal mindre hyreshus. På vägen utmed Lövholmsvägen passerades Pharmacias lokaler 
på vänstra sidan, där nu Nutek ligger, följd av Nordströms trävaror, ett familjeföretag som fort-
farande drivs av Nordströmsättlingar. På andra sidan vägen låg Bomullsspinneriets fabriker 
följd av Beckers färgfabrik. Nedanför mot vattnet låg Lövholmsvarvet och Kolsyrefabriken.

I korsningen av Liljeholmsvägen och Lövholmsvägen, där nu AMU ligger, fanns en obebyggd 
tomt med plank utmed gatan. Någon gång på året brukade platsen besökas av ett ambulerande 
tivolisällskap med karusell, slänggungor, skjutbanor, ”femöres-spel”, dansbana m.m. Jag minns 

Med ”den blivande bron” avses här den provisoriska broförbindelse 
som måste byggas som ersättning för den då befintliga flottbron, 
vilken saknade både kapacitet och bärförmåga för de då aktuella kra-
ven på ökad lastbils- och spårvagnstrafik. Vid tidpunkten för denna 
bros tillkomst (invigd år 1915) var Stockholms stad starkt medveten 
om, att skulle ett beslut fattas angående den sedan länge omdisku-
terade sjöfartsleden via Hammarby, krävdes en ny ”högbro” över 
Liljeholmssundet som på ett effektivare sätt skulle kunna släppa 
igenom båda mindre och större fartyg. När sedan beslut togs angå-

1932
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att för oss barn var tivolibesöket ett spännande 
och lustfyllt inslag i Liljeholmsmiljön. På andra 
sidan utmed Liljeholmsvägen låg den lilla folk-
skolan, som fortfarande ligger kvar på samma 
plats. Då fungerade den som skola för 1:a och 
2:a årselever. Jag gick min första skoltermin 
där innan den lades ner som allmän skola vid 
årsskiftet 1932/33. 

Nedanför vårt hus mot sundet låg ett 
gytter av olika småindustrier och verk-
städer. Området benämndes allmänt som 
”Gränderna”. Den gamla 1700-talsgården Stora 
Katrineberg låg inbäddad i området med entré 
från Liljeholmsvägen.

På den befintliga brons sydsida mot 
Årstaviken, nuvarande Marievik, var också 
ett område med verkstäder och industrier. 
Här hade tidigare järnvägens stambana gått 
fram, men genomfartstrafiken hade nu flyt-
tats till den nya Årstabron (invigd 1929). 
Även järnvägens stora verkstadsanläggning 
hade tidigare legat i området. Vid en våldsam 
eldsvåda i området 1938  blev flera verkstäder 
totalt utbrända, däribland gjutmaskinsfirman 
Westin & Backlunds lokaler.

Järnvägen hade inte helt släppt sitt grepp om Liljeholmen utan den mycket frekventerade 
godsstationen var fortfarande i full drift. I godsstationen, Liljeholmsvägen 1, bedrivs i dag annan 
verksamhet.                                         

Gränderna

I anslutning till ”Gränderna” vid det gamla brofästet startade Lars 
Johan Hierta tillsammans med Johan Michaelson Liljeholmens 
Stearinfabrik (”Liljeholmens techniska fabrik”) år 1839. Då var ljus 
av talg och vax det viktigaste belysningsmedlet. Men lokalerna blev 
snart för trånga och verksamheten flyttade redan 1841 till Danviken 
vid Hammarby sjö. Men som vi vet behöll företaget sitt varumärke 
på sina ljus. ”Liljeholmens Ljus” är ju vida känt i både slott och koja, 
vilket har givit namnet Liljeholmen en stor PR-genom åren.

Fabrikerna
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På andra sidan ”Allén”, där i dag bl a trans-
formatorstationen ligger, bodde järnvägsarbe-
tarna i små ”radhuslängor” med grönområden 
mellan längorna och små syrenbersåer i anslut-
ning till husentréerna. Området benämn-
des allmänt som ”Järnvägsgården” och var 
för oss barn en mycket utnyttjad lekplats. 
Lekmöjligheterna i vårt närområdet var i 
övrigt mycket stora tack vare alla gårdar, prång 
och gränder som härigenom utgjorde en för oss 
både spännande och fantasieggande miljö. 

”Vårt hus”
I samband med planeringen av vårt hus place-
rades husets huvudentré i riktning mot ”Allén” 
och härigenom kom vårt hus att få en pampig 
entréväg efter nya Liljeholmsbrons färdigstäl-
lande. ”Allén” med sina vackra lindar på ömse 
sidor hade ursprungligen gått från den gamla 
landsvägen upp mot det för länge sedan rivna 
Liljeholmens värdshus.

Vilka människor kom då att bosätta sig i fast-
igheten när den var nybyggd. Det berättas att 
projektet delvis finansierades av industrierna, 
vilket inte låter helt otroligt, då man hittar flera 
av industriledarna från närområdet boende i 
de större lägenheterna. I de mindre lägenhe-
terna återfanns, förutom ”vanliga hyresgäster”, 
också småföretagare med egen verksamhet på 
Liljeholmen.

Järnvägsarbetarnas bostäder ”Järnvägsgården” i förgrunden 1953

Allén som gick från landsvägen, och sedemera vårt hus, upp till 
värdshuset.

Stockholms diskontobank var huvudägare till bankkontoret när min pappa kom dit 1914. Redan 
1917 övertogs huvudmannaskapet av Göteborgs Bank. Banken flyttade senare upp till det gamla, 
nedlagda stationshuset på andra sidan brofästet. När sedan stationshuset revs 1959 flyttade banken 
tillbaka till Liljeholmsvägen, men nu med adress nr 10 (i dag butiken ”Porslin & accent”) . På 1970-



7

Om vi återvänder till mitten av 30-talet, så hade vår fastighet då blivit ett mer utpräglat hyres-
hus. De kommunala inrättningarna hade flyttat ut och installerat sig i det nya Församlingshuset 
på andra sidan Ekbacken. Apoteket Lokatten hade flyttat över på andra sidan bron. I deras 
gamla lokaler hade Liljeholmens polisstation flyttat in. Bankkontoret hade flyttat upp till det 
gamla, nedlagda stationshuset. Efter kommunens utflyttning betecknades fastigheten i dagligt 
tal ”Gamla Kommunalhuset”.

Om vi då hade gått in genom A-uppgångens stora entréport hade vi kanske mötts av portvak-
ten Lundberg, som hade sitt kontor till höger i entrén och som höll en sträng ordning i huset 
och noga koll på oss barn. 
Vi fortsätter upp i A-uppgången där jag minns följande hyresgäster.

Plan Lgh nr Hyresgäst
½ 23 Portvakten Lundberg
1 1 Distriktsläkare Adolf Drougge har här sin mottagning och bostad. Han
  flyttade in i huset när det var nybyggt.
 2 Fröken Andersson, som driver den lilla ”cigarraffären” belägen i husets
  bottenvåning mellan nuvarande Hakkis och 10:an
Plan Lgh nr Hyresgäst
1 ½ 5 Fröken Frölén, f.d. lärarinna
2 Kontor Familjen Meier, där pappan driver företaget ”Stockholms Ångtvätt” som
  har sina lokaler inkl stall och hästar nere i ”Gränderna”
2 ½ 7 Familjen Svensson där pappan är polis
3 26 Direktör Häggarth, VD i Pharmacia, som har sina lokaler på Lövholms-
  vägen
4 18 Postmästare Paues
 9 Familjen Åberg, där pappa Johan Abraham driver ”Lövholmsvarvet”,2 
  som då låg på Cementas tomt
 22 Fröken Almlöf, som driver ölkaféet i husets bottenvåning (nuvarande
  Hakkis)
4 ½ 10 Fröken Romdahl, f.d. lärarinna
5 12 Familjen Gäbel, som flyttade in när huset var nybyggt. Pappa Max driver
  Kolsyrefabriken på Lövholmen
 13 Familjen Jonson, som flyttade hit upp från 2 tr (lgh nr 19) 1930.

Går vi upp i B-uppgången så bor
1 14 Nils Gäbel, son till Max
2 20 Familjen Fitger
3 15 Familjen Boivie
4 16 Familjen Sederholm, där pappan är fabrikör och driver Essems skjort-
  fabrik på Liljeholmen
5 17 Familjen Andersson, där pappan driver en modellverkstad för gjuteri-
  detaljer nere i ”Gränderna”
 
I fastighetens bottenvåning fanns en liten mjölkbutik som var hopkopplad med ett större bageri, 
som låg bakom hissen (i dag lgh. nr 33),  via en transporttrumma över inre gården 
Utöver mjölkbutiken fanns i närområdet en liten Konsumbutik nedanför Ekbacken (mitt emot 
Lustikullas huvudentré). Om man önskade handla därutöver var man hänvisad till att ”åka till 
stan” eller att ”gå över bron” till Hornstull.

Det fanns även en annan begivenhet på denna sida av bron som fångade oss barns intresse.  
Det var biograferna med sina filmer, som både gav spänning och starka känsloupplevelser. 
Där fanns SF-biografen Flamman som låg i nuvarande Friskis & Svettis lokaler vid Hornsplan 
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och en mindre bio, Sirius, som låg i början av 
Långholmsgatan. Jag minns att en söndags-
mattinébiljett på SF kostade 35 öre och på 
kvällsföreställningen 1 krona och 10 öre.
Liljeholmen låg på den här tiden känslomäs-
sigt definitivt utanför den egentliga stan och 
de etablerade fastigheterna Liljeholmsvägen 
nr 2 och nr 4 låg som solitärer i ett blandat 
industriområde. 

Ägare
Vilka har då genom åren varit ägare till vår 
fastighet Stora Katrineberg nr 1? Kamrer Fritz 
Edström, som anges som byggherre i S:t Eriks 
Årsbok, förvärvade tomten Katrineberg nr 1 år 1904. Men vem som finansierade husprojektet 
och var dess egentliga ägare är oklart. Det kunde ha varit kamrer Edström eller kommunen. 
Även industrierna i närområdet kunde ha varit delaktiga i projektet. Om ”industrigubbarna” 
var inblandade, var det nog i så fall som delfinansiärer bakom kulisserna. Om kommunen har 
stått som ägare bör deras ägande ha upphört i samband med att de kommunala inrättningarnas 
flytt till det nya Församlingshuset år 1925.  Fastigheten kan därefter ha övergått i privat regi. 
Men vem vet?  

Omkring 1935 hette vår värd Normann. 
Efter hans frånfälle förvaltade hans dotter 
fastigheten. Efter hennes giftermål med för-
säkringsdirektören Lilliecreutz kom han i sin 
tur att handlägga fastighetsfrågorna. I början 
av 1960-talet sålde Lilliecreutz fastigheten till 
Westin & Backlund, som redan var etablerade i 
huset med sitt kontor. Westin & Backlund, som 
hade blivit husvilla i samband med den stora 
branden 1938 i nuvarande Marieviksomorådet, 
hyrde till en början en kontorslokal i vår fastig-
het. Företaget utvecklades starkt och vid deras 
övertagande av fastigheten disponerade före-
taget ett flertal lägenheter för sin kontorsverk-
samhet. Westin & Backlund skulle bli vår värd 
i många år framöver, men omkring 1993 bytte 
företaget ägare där även fastigheten ingick. 
Våra nya värdar ”Hummel & Co” var bosatta 
och drev företag i Tyskland och verkade inte ha 
något större intresse för fastigheten eller för oss 
hyresgäster utöver hyrornas storlek. Företaget 
gick efter några år i konkurs och i samband 
med den efterföljande juridiska processen 
lyckades vår nybildade bostadsrättsförening 
”Stora Katrineberg” förvärva fastigheten 1996.

Jag har med dessa rader velat ge en kort översikt av Liljeholmens utveckling och samtidigt med 
personliga minnen beskriva en begränsad epok i dess långa historia. Jag har endast skummat på 
ytan och för den som vill fördjupa sig i Liljeholmens bakgrund, utveckling och betydelse finns 
mycket källmaterial att hämta i stadsarkiv, museer och bibliotek. n

Lövholmsvarvet, som drevs av Johan Abraham Åberg i lägenhet 9 
på plan 4 i A-uppgången,  var ett av de större varven på Mälarsidan 
med egen fartygsdocka”. Det numera världsomspännande 

1916
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Liljeholmens historia
Saxat från Wikipedia.org

Liljeholmen är en stadsdel i sydvästra Stockholm tillhörande Liljeholmens stadsdelsområde.
Liljeholmen gränsar till stadsdelarna Årsta, Västberga, Midsommarkransen, Aspudden, Gröndal 
och Södermalm.

Liljeholmens krog och värdshus 
Området tillhörde en gång i tiden Årsta 
Gård, här fanns mest skogsbackar, några 
åkrar och ängar. Mellan Södermalm och 
Liljeholmen fanns det från 1600-talet en flott-
bro. Södertäljevägen gjorde en vid sväng väster 
om Liljeholmsberget, där det fanns en väder-
kvarn. Vid 1800-talets början fanns tre gårdar 
i området, Löfholm, Katrineberg och värdshu-
set Liljeholmen.

Liljeholmen, som ursprungligen var ett torp 
under Årsta, hade bedrivit krog- och värds-
husrörelse från 1600-talet (Lillieholms Kroug 
1689). Både Lasse Lucidor och Bellman kom att 
besöka krogen och skriva om den och dess lantliga omgivningar i sina dikter. Värdshusrörelsen 
upphörde 1889 och 1910 revs byggnaderna för att ge plats åt en ny godsstation. Vid denna tidpunkt 
hade emellertid det mesta av den lantliga idyllen försvunnit.

Lavyr ur skissbok runt 1830
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Tidiga industrier i Stockholms första industriförort 
Redan från 1700-talet fanns det industrier här, till exempel kattuntryckerier, tobaksfabrik och 
bryggeri. Den industriella utvecklingen accelererade på 1800-talet, bl.a med den stearinfabrik 
som startades här 1839 av Lars Johan Hierta (Aftonbladets grundare). Verksamheten flyttade 
emellertid redan 1841,till Danvikstull, men företaget kom ändå att behålla namnet Liljeholmens 
Stearinfabrik.

Järnvägen för med sig fler industrier 
De stora förändringarna började 1860 då västra 
stambanan drogs förbi Liljeholmen. 1860–62 
byggde SJ stora anläggningar här, bl.a verkstäder 
för reparation av lok och vagnar. Efter detta kom 
allt fler industrier etablera sig i området, bl.a. 
runt sjön Trekanten. Liljeholmens Stubinfabrik 
(från 1914 Liljeholmens Kabelfabrik), var en av 
dessa. Den grundades 1870 av Johan Theodor 
Winborg och tillverkade förutom stubintråd 
rep och kablar. Tillverkningen flyttade till 
Västberga 1930, och fabrikshusen revs 1963 för 
att ge plats åt tunnelbanestationen.

Stora Katrinebergs och Lövholmens ägor 
exploataras 
Stora Katrinebergs gård, Stora Katrineberg, 
som ursprungligen hört till Hägerstens gård 
men friköpts 1770, började under slutet av 1800-
talet stycka upp sina ägor för industriändamål. 
Här kom ett av de mest brokiga och småska-
liga industriområdena växa fram. Gården, som 
fortfarande finns kvar, ligger strax väster om 
Liljeholmsbron i kvarteret Stora Katrineberg. 
Även vid Lövholmen kom ett antal industrier 
att etablera sig, och vid Trekantens norra och 
västra stränder kom en blandad bebyggelse av 
fabriker och bostäder växa fram.

Årstadal, en av Stockholms första förstäder 
De nya industrierna i Liljeholmen drog själv-
klart också till sig en mängd arbetare med 
behov av bostäder. Som bakgrund till detta 
började förstaden Årstadal med början år 1877 
att byggas i anslutning till järnvägen. Det var 
ägaren till Västberga gård, greve Erik Sparre 
som utnyttjade den rådande bostadsnöden och 
sålde av arrendekontrakt på 50 år. De mycket 
ofördelaktiga villkoren som gavs vid uppfö-
rande av bostäder i området bidrog till att det 
kom att utvecklas till en kåkstad med ett gytter 
av hastigt byggda hyresvillor. Årstadal blev i 
alla fall Stockholms första förstad tillsammans 
med Sundbyberg.

Sprängningar för järnvägen 1858. Värdshuset lig-
ger till höger utanför bild

Karta från cirka 1916 med gamla järnvägsbron inritad. Bron fäste på 
södermalmssidan där Loopen Marin ligger idag.

Nya Södertäljevägen byggs. Observera den låga byggnaden på 
Liljehomsvägen 12.
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Liljeholmens Municipalsamhälle 
I slutet av 1800-talet omtalas Liljeholmen som fabriksförstad, och 1899 bildades Liljeholmens 
municipalsamhälle vilket kom att omfatta ungefär det som idag utgör Liljeholmens stadsdels-
område. Redan 1913 upplöstes dock municipalsamhället i samband med att Brännkyrka socken 
införlivades med Stockholm. 

Området omfattade Liljeholmen, Gröndal, Reimersholme, Aspudden, större delen av 
Midsommarkransen samt mindre delar av Årsta och Hägersten.

Brännkyrkas kommunalhus låg på Liljeholmsvägen 8 och finns fortfarande kvar. Huset upp-
fördes 1904–1906 av arkitekterna Dorph & Höög.

1912 uppgick antalet invånare till 10 244 stycken.  Några av de många industrierna i Liljeholmen 
kom med tiden utvecklas till betydande företag, ex. Stockholms Galvaniseringsfabrik AB, AB 
Wilh. Becker och De förenade kolsyrefabrikernas AB.

Liljeholmen fick status som stadsdel 1926, men då ingick ej Nybodaberget. 1934 blev området 
mellan Trekanten och Liljeholmsviken en egen stadsdel med namnet Nybohov, men den gick 
åter ihop med Liljeholmen 1956. Fram till samma år ingick även ett par gator i Sannadalsområdet 
i Gröndal.

Municipalsamhälle
Municipalsamhälle var i Sverige före år 1971 en administrativ enhet för ett tätbebyggt område 
(ibland kallat municipium) inom en landskommun och som inom sitt område skötte vissa s.k. 
municipala angelägenheter. I vissa fall sträckte sig ett municipalsamhälle över en kommungräns 
och var då delat mellan dessa landskommuner. Det kunde även förekomma fler än ett municipal-
samhälle inom samma landskommun, och i något enstaka fall omfattade ett municipalsamhälle 
två från varandra avskilda områden inom samma landskommun.

I dessa samhällen gällde efter framställan av Kungl. Maj:ts befallningshavande och beslut av 
Kungl. Maj:t en eller flera av de så kallade stadsstadgorna, det vill säga 1868 års ordningsstadga, 
1874 års brandstadga, 1874 års byggnadsstadga, 1874 års hälsovårdsstadgas föreskrifter för stad 
samt 1907 års stadsplanelag. Första gången detta skedde var år 1875 och avsåg Höganäs bruk, 
som därigenom kan anses vara Sveriges första municipalsamhälle, även om detta begrepp ännu 
inte införts (se nästa stycke).

I detta skede kom dock att råda vissa oklarheter kring finansieringen av de kostnader som 
följde av införandet av stadsstadgorna. Landskommunerna var nämligen i vissa fall ovilliga att 
använda sina medel till detta. I syfte att komma till rätta med detta beslutades år 1898 om ett 
tillägg i kommunalförordningen där det fastslogs att om någon av stadsstadgorna förordnats i 
ett område som ej var egen kommun så var detta område att betrakta som municipalsamhälle. 
Invånarna av ett sådant område var oberoende av den omgivande landskommunen skyldiga att 
ansvara för tillämpningen och finansieringen av detta. När denna reform trädde i kraft år 1900 
erhöll därför dessa samhällen beskattningsrätt och invånarna i dessa ålades sålunda att utöver 
kommunalskatten även betala municipalskatt. Municipalsamhällena ålades även att ha samma 
beslutande och verkställande organ som en landskommun, dock med den skillnaden att dessa 
benämndes municipalfullmäktige (eller i mindre samhällen, municipalstämma) och munici-
palnämnd. Det var sålunda först år 1900 som begreppet municipalsamhälle blev officiellt.

Det är viktigt att notera att municipalsamhällena endast utgjorde egna kommuner beträf-
fande tillämpningen av stadsstadgorna och finansieringen av detta. Municipalsamhällenas 
invånare tillhörde alltjämt resp. landskommun och hade samma rättigheter och skyldigheter 
som övriga invånare i dessa. De ärenden som gällde hela landskommunen, till exempel skolan 
och fattigvården, sköttes av de kommunala organen. Det förekom dock vissa undantag från vad 
som enligt kommunalförordningen skulle gälla för ett municipalsamhälle. I några enstaka fall 
beviljades dispens från skyldigheten att organisera dessa samhällen i enlighet med förordningen 
och de municipala ärendena sköttes då i stället av landskommunen. Detsamma gällde i de fall 
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då stadsstadgorna förordnats i hela landskommunen. Dessa undantag utgjorde sålunda inte 
några egentliga municipalsamhällen.

Antalet municipalsamhällen var som störst under 1940-talet. Anledningen till ett municipal-
samhälles upphörande var under tiden fram till dess i de allra flesta fall ombildning till stad eller 
köping eller inkorporering med kommun av någon av dessa typer. Det var endast i undantagsfall 
som direkt upplösning av ett municipalsamhälle förekom. I samband med förberedelserna för 
1952 års kommunreform beslöts dock att municipalsamhällena successivt skulle upphöra och 
de municipala ärendena övertas av landskommunerna. Under denna tid eftersträvade statsmak-
terna också en utjämnning av skillnaderna mellan stad och landsbygd och nya stadgor kom 
därigenom att införas som gällde i såväl städer, köpingar som landskommuner. Till följd av detta 
upplöstes med tiden allt fler municipalsamhällen och de sista återstående (Kvidinge och Tyringe 
i Kristianstads län, Mollösund i Göteborgs och Bohus län samt Nyland i Västernorrlands län), 
upphörde med 1971 års kommunreform. Efter denna reform är Sveriges samtliga kommuner 
formellt likställda och därigenom reglerade av samma lagar och förordningar.

De flesta municipalsamhällen (närmare två tredjedelar) var stationssamhällen, men stadsstad-
gor infördes även i bl.a. förorter till städerna, s.k. utomgränsbebyggelse och många fiskelägen. De 
köpingar som efter 1862 års kommunalförordningars (upphöjda till lagar år 1866) ikraftträdande 
inte kom att utgöra egna kommuner blev också i princip likställda med municipalsamhällen, 
se Municipalköping.

Nybodahemmet 
Under 1930-talet lät barnavårdsnämnden i Stockholm uppföra ett barnhem, Nybodahemmet, 
på höjden över Årstaberg och Årstaviken, Nybodaberget.

Man uppförde en modern byggnad i rött tegel, arkitekt Paul Hedqvist och byggd av byggmäs-
tare Olle Engkvist mellan 1936–1938.

Barnhemmet hade plats för 245 barn, här kunde barn mellan 1–16 år bo tillfälligt, till exempel 
i samband med föräldrars sjukdom eller dödsfall. Den verksamheten upphörde dock 1960 och 
efter det var det istället särskoleinternat och flyktingförläggning här.

Sedan 1998 ligger ett nytt bostadsområde på Nybodaberget och man har delvis tagit tillvara 
de gamla husen för bostäder.

Mot utveckling till renodlat industri- och kontorsområde 
Cementas cementdepå vid LövholmenI sam-
band med att Årstabron stod färdig 1929 änd-
rades järnvägens sträckning, och SJs verk-
städer vid Liljeholmen miste sin betydelse. 
1930–31 flyttades verksamheten till Tomteboda. 
Stationshuset revs 1959. Liljeholmens godssta-
tion finns fortfarande kvar, spårområdet revs 
emellertid under 1998.

Istället började framför allt stålgrossister 
etablera sig inom det gamla verkstadsområ-
det, bl.a. Odelberg & Olson (1930-talet) och 
Söderberg & Haak från 1920, med den stora 
roterande klockan på taket, (på 1970-talet 
omdöpt till Tibnor).

I den södra delen, granne med järnvägsverk-
städerna låg AB Karta & Oaxens Kalkbruks 
kalkugnar sedan 1880-talet. Dessa lades ned 
1936, istället togs marken i anspråk för utbyggnad av Söderberg & Haaks grossistverksamhet, 
deras f.d. hus på Årstaängsvägen 21A kallas idag för Urhuset.

Liljeholmens stationshus 1911, rivet 1956.
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Under 1950-talet började även Årstadals gamla kåkbebyggelse få ge vika för en vidare utbygg-
nad av stålgrossistverksamheterna (vilkas lokaler i sin tur omdanats till kontor under 1990-talet). 
Senare kom även Vin & Sprit flytta huvudkontor och tillverkning dit.

Under 1960- och 70-talen var det även dags för de gamla industriområdena runt Stora 
Katrineberg och Nynäs vid Trekanten att omdanas. Nya stora industri- och kontorskomplex 
fick ersätta den blandning av fabriker och bostäder som tidigare fanns. I dagens industriområde 
finns emellertid fortfarande en del äldre industriföretag kvar; Alcro-Beckers färgfabrik (flyttades 
till Lövholmen (1902), Nordströms trä (anlades 1908) och Cementas cementdepå (ursprungligen 
Karta & Oaxens murbruksfabrik, etablerad 1947).

Bostäder 
Årstadal, som var en av Stockholms första förstäder, kom att prägla en stor del av Liljeholmens 
karaktär i nära 90 år. En vild bostadsspekulation inleddes där folk fick flytta in i halvfärdiga hus 
där vägar, vatten och avlopp saknades. Husen, som ofta var byggda i andrahandsmaterial med 
dålig isolering medförde att epidemier förekom i området där flera personer dog. Standarden i 
Årstadal förblev låg, de sista husen revs på 1960-talet.

På Nybohovsberget ligger ett stort bostadsområde, byggt 1958–1965, 58 meter över havet, dit 
kan man bl.a komma via Nybohovshissen, en 230 meter lång hissbana genom berget. Husen 
uppfördes av Hyreshus i Stockholm AB, arkitekt Bertil Ringqvist. På berget ligger även Nybohovs 
vattenreservoar, ursprungligen uppförd 1904, men utbyggd på 1960-talet.

På Liljeholmsberget uppförde 1991 Sveriges Bostadsföreningars Centralorganisation flera hus, 
arkitekt Göran Ahlqvist.

På Nybodaberget byggdes ett nytt bostads-
område 1998 med s.k. stadsvillor och radhus. 
Husen uppfördes av olika bostadsföretag. 
Området är det första i Stockholm som är en 
s.k. gated city, d.v.s gatorna är privat tomt-
mark.

De senaste åren har området kring Lilje-
holmstorget förändrats. Tunnelbanestationen 
har byggts över och täckts med bostäder och 
butiker och man har byggt en ny busster-
minal. Tvärbanan stannar vid tre hållplat-
ser i Liljeholmen; Årstadal, Liljeholmen och 
Trekanten.

Delar av Årstadal håller i dagsläget på att 
bebyggas med bostäder. Detta kan även bli 
aktuellt för delar av Liljeholmens industriom-
råde, speciellt de runt Lövholmen.

Liljeholmsbron
Liljeholmsbron är en bro som spänner över 
Liljeholmsviken mellan Södermalm och Lilje-
holmen i Stockholm.

Den nuvarande bron har föregåtts av flera 
broar. Den första byggdes på pålar under 1660-
talet, den ersattes dock ganska tidigt av en flott-
bro. Denna flottbro fick förnyas och förbättras 
flera gånger under årens gång. 1890 lades den 
sista flottbron ut, den var då 164 meter lång 
och 8,3 meter bred. Den gick då ungefär från 

1945 ovan, 1932 nedan.
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nuvarande Bergsunds strand vid Liljeholmsbadet till Liljeholmsstranden 
och fortsatte i dåvarande Södertäljevägen (nu Liljeholmsvägen).

Den 1 december 1915 invigdes den första riktiga bron, denna var 12 meter 
bred och var svängbar. Den 9 oktober 1928 invigdes den första högbron, 
den som idag är den västra brodelen. Denna bro är 390 meter lång, 16 meter 
bred, fri höjd 15,5 meter. Den 15 maj 1954 utökades bron med en östlig brodel. 
Denna östra del blev 14,1 meter bred varav 7,5 meter körbana. Den östra 
brodelen är enkelriktad norrut, den västra brodelen söderut.
Fram till 1966 gick Riksväg 1/Europaväg E4 över Liljeholmsbron.

Liljeholmens stearinfabrik
Liljeholmens Stearinfabriks AB, kemitekniskt företag grundat 1839, inrik-
tat på tillverkning av stearinljus och vissa kemikalier. Fabriken var ursprungligen placerad på 
Liljeholmen men flyttades redan 1841 till Danvikstull. Sedan 1970 är tillverkningen lokaliserad 
till Oskarshamn. 2006 köptes Liljeholmens av det svenska företaget ALG Holding AB som bl.a. 
delägs av den skånske affärsmannen Sten K Johnson.

Bakgrund 
För att förstå den stora betydelse Liljeholmens fick när företaget grundades är det viktigt att 
känna till att stearinljus vid denna tid var nästan helt okända i Sverige. Sedan 1400-talet hade 
man använt ljus, antingen av talg som droppade och osade, eller av vax som var alldeles för 
dyra för gemene man.

I början av 1800-talet upptäckte den franske kemisten Michel Chevreul att talg och feta oljor 
i själva verket är blandningar av dels fast fett (stearin och margarin), dels flytande fett (olein). 
Han experimenterade länge med att pressa bort de flytande fetterna. Först sedan han börjat 
tillsätta kemikalier nådde han dock fullständig separation och kunde 1825 söka patent på sin 
metod. Då man nu kunde framställa större mängder stearin, anlades bl.a. i Frankrike fabriker 
för tillverkning av stearinljus.

 År 1837 reste industri- och tidningsmannen Lars Johan Hierta till London, där han för första 
gången såg ljus av stearin. Åter i Sverige tog han kontakt med Johan Michaëlson, en ung kemist 
vid KTH, som just intresserade sig för separation av fetter. Hierta bekostade inköp av utrustning 
så att Michaëlson kunde arbeta i större skala.

En blygsam start på Liljeholmen 
År 1838 ställdes maskinen upp i en byggnad vid Liljeholmen, strax utanför Södermalm i 
Stockholm, och man påbörjade utprovning av tillverkningen. Under 1839 kom man igång på 
allvar, och så i september upprättade Hierta och Michaëlson ett bolagskontrakt.

De tillverkade ljusen såldes i förpackningar om ett skålpund (435 g). Ljusens storlek varie-
rade dock och därmed antalet per förpackning. Verksamheten gick under flera år med förlust. 
Svenskarna måste övertygas om att stearinljus faktiskt var lika bra som vaxljus och långt över-
lägsna talgdankarna. Dessutom var ljus över huvud taget något av en lyxvara. Priset var högt 
även på stearinljusen.

Framgång gav flytt till Danvikstull 
Michaëlson fann dock så småningom en metod att få mer stearin ur samma mängd fett. Ljusen 
blev billigare och försäljningen ökade. 1841 krävdes större lokaler och man flyttade till Danvikstull 
på Södermalm. Men namnet Liljeholmens behöll man.

I mitten av 1840-talet kom en tillfällig nedgång, då man fick konkurrens av billigare utländ-
ska ljus, men därefter fortsatte bara försäljningen att öka. Hierta avled 1872 men hans företag 
blomstrade.

1668 första bron (fast bro)
1669 Ny flottbro ersätter första bron
1673 Nya Södertäljevägen klar
1860  Järnväg Stockholm–Södertälje
1890 Sista flottbron byggs
1915 fast träbro som klarar spårvagn
1928 Nuvarande brons västra del klar
1954 Nuvarande brons östra del klar
1964 Tunnelbanan under huset byggs
(källa: Företagsamma Liljeholmen)
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Jätteljus på Stockholmsutställningen 
Vid Stockholmsutställningen 1897 deltog Liljeholmens med ett enormt kronljus, 23 meter högt 
och 2 1/2 meter i diameter och placerat i en 14 meter hög tegelljusstake. Man erhöll också flera 
svenska och internationella priser för den höga kvaliteten på sina ljus.

1900-talet 
Den nya århundradet innebar dock en ny nedgång. Där folk inte fick elektriskt ljus utnyttjade 
de i stället de förbättrade fotogenlamporna. Liljeholmens började tillverka bl.a. smörjolja och 
var kring andra världskriget mer känt som kemiföretag än som ljustillverkare.

Sextiotalet kom med en förnyad efterfrågan på stearinljus, nu som stämningsskapare. De 
tidigare lokalerna blev rent av otillräckliga och 1970 invigdes en ny fabrik i Oskarshamn.

Nutid 
1978 blev Liljeholmens en del av Barnängen AB som i sin tur utgjorde en gren av dåvarande 
KemaNobel. I samband med omstruktureringar inom Barnängen övergick ägandet till Midway 
Holding, som i sin tur sålde företaget till Candlelight Holding AG 1997. Omsättningen detta år 
uppgick till 764 miljoner kr och antalet anställda till ca. 600. 1999 köptes bolaget av amerikanska 
Blyth Industries, men 21 augusti 2006 meddelade det svenska företaget ALG Holding AB att 
man köpt Liljeholmens av Blyth.

I dag tillverkar man årligen 6000 ton stearin- och paraffinljus - nästan dubbelt så mycket som 
vid sekelskiftet. Metoderna är dock i stort sett oförändrade; stearintillverkning var ju en av de 
få industriella processer som redan från början grundades på vetenskapliga undersökningar.

Stora Katrineberg 
I kvarterets mitt ligger fortfarande Stora Katrinebergs gård, ett sommarnöje byggt på 1770-

talet. I slutet av 1870-talet hade området runt Liljeholmen, Lövholmen, Stora Katrineberg och 
intilliggande egendomar blivit väldigt attraktivt för tomtexploatörer. Som bakgrund till detta 
fanns västra stambanan, som år 1860 dragits förbi Liljeholmen in mot staden. En av de första 
att försöka förmå ägaren till Stora Katrineberg att stycka av delar av egendomen för försälj-
ning var den självlärde “stadsplaneraren” Charles J Smith (alias Carl Johan Andersson). Han 
hade redan tidigare tillsammans med greve Erik Sparre styckat upp delar av dennes egendom 
Årsta med mycket (ekonomiskt) lyckat resultat. Nu kom det i alla fall dröja till 1890-talet innan 
någon exploatering av Stora Katrineberg skulle ske, och då under den nya ägaren Johan Albert 
Amundsen.

Kvarteret Stora Katrineberg 
Den del av egendomen som närmast själva gården kom också att bli den tätast exploatera-
des. Den första industrin, en gelatinfabrik, flyttade dit 1892. Stockholms Galvaniseringsfabrik 
AB etablerade sig med början 1895 i kvarteret. Galvanfabriken var en farlig arbetsplats och 
skulle under årens lopp kräva åtskilliga arbetares liv och hälsa. AB Sveriges förenade spritför-
ädlingsverk och Stockholms Vaddfabrik var ytterligare industrier som inom kort uppfört sina 
anläggningar inom kvarteret. I början av seklet växte några 5-vånings hyreskaserner upp här. 
Den mest påkostade av dessa uppfördes 1904–06 av Liljeholmens municipalsamhälle ritat av 
arkitektkontoret Dorph & Höög.

En ovanlig industri 
Vid vattnet, nedanför det egentliga kvartet låg det lilla Liljeholmsvarvet mellan 1893 och 1904. På 
platsen skulle sedan en för tiden ovanlig industri anläggas. AB Gustaf Ericssons Automobilfabrik 
startades, som namnet antyder, av Gustaf Ericsson (son till Lars Magnus Ericsson, han med 
telefonerna). År 1907 etablerade han en fabrik med 200 anställda för att tillverka bilar, motorbåtar 
och motorer. Vid en utställning samma år kunde man visa upp Sveriges första 6-cylindriga bil. 
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Efter några få år fick fabriken ekonomiska problem och tillverkningen lades ned. Den gamla 
bilfabriken skulle sedan nyttjas av bl.a. Svenska Maskinverken, AB Frank Hirsch Maskiner, AB 
Stockholms Ångtvätt och Levins skofabrik. Det senare företaget skulle sedan även få namnge 
kvarteret (Kvarteret Skofabriken).

Omvandling till kontorskvarter 
På 1960- och 70-talet var stora delar av bebyggelsen i Liljeholmen nedgången, varför också det 
mesta kom att rivas. Kvarteren Stora Katrineberg och Skofabriken kvarstod länge med sin intakta 
bebyggelse från slutet av 1800-talet. Trots önskemål från Stadsmuseet om att bevara hela, eller 
delar av kvarteret intakt så revs det mesta i början av 1980-talet till förmån för ett nytt kontors-
komplex. I samband med detta blev Kv. Skofabriken en del av Kv. Stora Katrineberg. Kvar blev 
dock de gamla hyreskasernerna, Stora Katrinebergs gård, samt tre äldre industribyggnader. 
En av dess revs i början av 1990-talet. Vintern 2003/2004 revs (till synes utan anledning) en 
annan äldre byggnad, ursprungligen fabrik för AB Sveriges förenade spritförädlingsverk, senare 
Liljeholmens mejeri. Idag finns således inte mycket kvar av den tidigare bebyggelsen. n
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Husets arkitekter – Dorph & Höög

(Robert Ryberg, Källa: Boken ”Den moderna Stadens födelse” av Eva Eriksson)

Husets arkitekter Victor Dorph (1862–1950) och Anders Höög (1862–1930) rönte snabbt stor 
framgång när de började samarbeta under 1890-talet. 

Under 1903–07 började man bygga ut Vasastan och arkitektfirman Dorph & Höög ritade under 
den tiden 200 hus, varav de flesta i Vasastan och på Södermalm. Deras hus gav upphov till den 
så kallade Birkastilen. Husen var bulliga med barockgavlar och runda hörntorn.  Stilen stod inte 
högt i kurs och benämningen kom av att ”denna nya, i husbyggnadsavseende sorgligt beryktade 
stadsdel i särskilt hög grad blivit välsignad med byggnader  i denna tråkiga och banala stil som 
sakna både stil och karaktär” enligt samtida kritiker i ”Nyheter från byggnadsvärlden”. 

1907 hade arkitektfirman ett 30-tal anställda och  var enligt en tidningsartikel från 1910 ”hela 
Nordens största byggnadsfirma” och verksamheten så hektisk att den beskrevs som ”rent av 
amerikansk”.  

Dorph & Höög har även ritat Butterickshuset på Drottninggatan 57 (1908–10) med sin för tiden 
avancerade affärsfasad med stora burspråk i glas.  De byggde även det stora S:t Eriks-palatset 
med sitt pampiga torn vid S:t Eriksbrons sydvästra fäste. (1906–10)

Efter 1907 medöfrde konjnkturnedgången att verksamheten minskade och 1910 var man 6 
anställda och Dorph slutade. Fram till första världskriget gick dock verksamheten bättre igen. 
Dorph ersattes av den yngre arkitekten Gunnar Morssing och firman bytte namn till Dorph & 
Morrsing. Husens stil ändrades till en modernare, enklare och stramare stil. n

Victor Dorph Anders Höög Gunnar Mossing

Odeng. 43 1903-04 Flemingg. 19–Scheeleg 17 1906 Nytorget 6 –Nerkesg. 8 1907
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En rad sällsamma sammanträff anden
Robert Ryberg, Lägenhet 22 ”Örnnästet” 

 
1996 köpte jag den lägenhet jag bor i idag. Då 
visste jag inte att jag var den fj ärde generatio-
nen av min släkt att bo i Liljeholmen.

Min farfars far Oscar Ryberg föddes 6 jan 
1851 i Södra Ryr, Vänersborg i Älvsborgs län. 
Han kom till Stockholm den 10 april 1874. 
Sedermera blev han anställd på Liljeholmens 
godsstation precis nedanför vårt hus, som 
Materialvakt och, som jag tolkar gamla doku-
ment, senare som förman. 

Oscar lät 1889, tillsammans med förråds-
arbetaren (och sedermera förmannen) L. 
O. Jakobsson, bygga ett trähus på tomten 
Helenedal:2. Tomten låg ungefär där den 
norrgående nedfarten från södertäljevägen 
går, idag, mitt för infarten till Liljeholmens 
centrum. Marken arrenderades av en Fredrik 
Rappe och hans fru Louise Ulrika Rappe 
(född Sparre). De hade 3 december 1894 köpt 
marken enligt dokument signerade av vice 
Häradshövdingen W. Montelius. Ett kontrakt 
vi hittat visar en arrendeperiod på 31 år mellan 
år 1900 och 1931. 

I huset fanns 8 enrumslägenheter med ett 
ordentligt kök. Vatten och slask fanns på 
gården. Min pappa minns rummen som rätt 
stora. 

Vi har hittat en del dokument från hus-
bygget. Bland annat ett kostnadsförslag från 
snickaren på 1359:25 kr för det färdiga huset 
där själva huset inklusive takläggning stod för 
700 kronor, två trappor för vardera 25 kr och 
fönstrena det reserande beloppet.  

I huset föddes min farfar Sten 1903 och min 
pappa Hans 1936. Gammelfarfar Oscar dog 
1929 och vid tiden min pappa föddes var huset 
sålt till ett fastighetsbolag till vilket man beta-
lades hyra till kommunen om 30 kr i månaden 
per lägenhet. 

Min pappa gick i skolan i Årsta småskola årskurs 1–3, i Nybohov, och senare i Högalids skola 
vid Hornstull. Familjen fl yttade till Folkskolegatan 1, precis vid skolan, 1947. Huset vid Helenedal 
revs troligen på 60-talet.

Handlaren Sigurd Ahlgren (som såg ut ungefär som handlaren i Åsa-Nisse) drev butiken 
utmed vägen (som hette riksettan då) ett stenkast från Helenedal. Min pappa har dåliga min-
nen av honom sedan han en gång gav en gång fi ck en rutten apelsin av Sigurd och blev dålig så 
han spydde som en katt mellan de två husen på bilden här intill. Min pappa minns också att 
han skar upp knät när han hoppade ned för stenväggen till vänster på bilden för att gena över 
snövallarna. Bredvid Sigurds butik låg den stora tegelbyggnaden som inhyste brandstationen

1

3

2

5+6
4

1: Huset Helenedal:2 som farfarsfar byggde och som min farfar och 
min far föddes i.
2: Stockholms Galavaniseringsfabrik där min farfar arbetade
3: Liljeholmens godsstation där min farfars far jobbade
4: Huset dit min farfar, farmor och pappa körde sin våta tvätt i en 
skottkära för att mangla den. Samma hus där vi alla bor idag.
5: Hit fl yttade min pappa som 11 åring och även gick i skolan.
6: Här kom jag till

De ljusa skorstenarna på Helenedal:2 skymtar bakom de svarta på 
huset till vänster. Till höger står Sigurd Ahlgrens handelsbod.
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Min farfar Sten och min farmor Edit Ryberg 
(uppväxt i Aspudden) brukade gå till källaren 
i vårt hus för att mangla sin tvätt. Den fuktiga 
tvätten kördes i en skottkärra. På den tiden 
fanns en stenmangel  i vår källare. Allt mang-
lades där – underkläder, kläder, sängkläder, 
dukar etc. Mangeln bestod av stenskiva som 
var ca 2x1 m och två decimeter tjock. Runt en 
tung trästock lindades tvätten och manglades. 
hela familjen fick hjälpa till för att hantera den 
tunga stocken. 

Min farfar arbetade en period på Stockholms 
galvaniseringsfabrik i Liljeholmen, Den låg 
nere vid vattnet i de f.d. järnvägsverkstäderna 
ungefär där det silverfärgade kontorskomplex-
et Marievik mittemot vårt hus nu ligger idag. 
Under slutet av sin yrkesbana arbetade han på 
ASEA kabel i Västberga (där min pappa för övrigt sommarjobbade för 1:10 i timmen 1951)– en 
verksamhet som startade redan 1870 i Liljeholmen (vid Trekantens sydvästra hörn) under namnet 
Liljeholmens kabelfabrik. Deras verksamhet då var att tillverka stubintråd. Men man tillverkade 
även bland annat släplinorna till ingenjör Andrés ballongexpedition till Nordpolen. Asea köpte 
verksamheten 1917 och flyttade den till Västberga redan 1930. Alltså innan min farfar arbetade 
där.  

 Ytterligare ett sammansträffande är att mina föräldrar bodde vid Bergsundsstand vid tiden 
Då jag ”tillverkades”.  Sannolikt med utsikt över vårt hus.

Om alla dessa ”släktband” till Liljeholmen visste jag inget när jag köpte lägenheten ”Örnnästet” 
1996 (lägenhet 22, plan 4 i A-uppgången). Samma år dog min farmor och hann aldrig återbesöka 
huset där hon manglade tvätt i början på fyrtiotalet. Men om hon gjort det hade nog denna 
historia blivit en hel del längre.

Från kontor till lägenhet
Våren 1996 hittade jag och min dåvarande flickvän Åza en annons om en lägenhet på 93 kva-
dratmeter, med visst renoveringsbehov till det facila priset av 435 000 kr.  Lägenheten visade sig 
inte alls vara en lägenhet utan ett kontor i värsta 70-tals stil, med en nödtorftigt kokskåp i hallen 
och en liten trång toalett. Dubbla lager plastmatta täckte golven och under det spånskiva och 
sist en sliten linoleummatta med en målad imitation av en parkett. På väggarna satt glasfiberväv 
upp till huvudhöjd och ovan var det målad rå puts. 

I det stora rummet stor ett mindre kontorsrum uppställt, skapat av två väggar ställda mot ett 
hörn av rummet. I taket i det stora rummet satt bruna imitationer av takbjälkar och tillhörande 
åtta-kantiga lamparmaturer i trä (Detta var det enda, men föga vackra, spåret av lägenhetens 
originalskick).  I det mindre rummet var det tomt och mellan rummen en vägg med en dub-
beldörr. Det var allt. 

Trots allt detta bestämde jag mig, 25 år gammal, efter en tuff budgivning om lägenheten för 
att ge mig in i ett ganska omfattande renoveringsarbete. Men vi hade gott sällskap i Fredrik och 
Jannice som byggde sin lägenhet samtidigt och fler andra mindre ombyggnadsprojekt i huset.

Rivningen påbörjades samman dag som Eva Hammarström hade 50-årsuppvaktning med 
smoking och långa klänningar. Bengt Jonson trodde att golvet i hans lägenhet skulle rämna när 
talbjäkarna bröts loss med kofot och kapade med motorsåg så att avgaserna bildade rökmoln ut 
genom fönstren. Därefter startade ett bygge av sovrum, badrum och kök, samt mellanväggar 
och ytskikt och dagens lägenhet skapades. 

Sedan några år bor Annika och jag här och för ett år sedan blev vi tre när Milton kom.  Vi 
kommer växa ur vår lägenhet vad det lider, men håller tummarna för att kunna hitta något 
annat krypin i huset den dagen. n

Fabriken min farfar jobbade vid en period. Den låg mitt emot vårt 
hus där ”Marievik Konferens” ligger idag. Fabriken flyttade hit 1939.
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Att trivas eller inte trivas – det är frågan

Annmarie Waldell

Med skrikande däck bromsade en mörk Audi in på en lugn Kungsholmsgata en tidig lördags-
morgon. En ilsken röst med direktörspondus ropade ut genom det halvöppna bilfönstret:

– Du har blockerat hela vägen med din lastbil. Vi ska faktiskt hjälpa min dotter att flytta, så 
vi behöver parkera här!

Lugnt och tålmodigt betraktade lastbilschauffören ägaren till den ilskna rösten. Efter en lång 
paus sträckte föraren av lastbilen fram sin hand och sade med typisk dialekt från söder:

– Tjena, jag är farsa till kisen hon ska flytta ihop med och lastbilen skall transportera flytt-
godset, så du får nog ställa din kärra nån annanstans.

Ja, sådant var det första mötet mellan våra pappor och det var även upptakten till vår tid i det 
vackra huset på Liljeholmsvägen 8. Det har gått över tio år sedan dess och våra stackars föräldrar 
har hjälpt oss att flytta två gånger till efter denna första gång. Fast vi har gjort det lätt för dem 
och de har inte behövt bråka om lastbilsblockeringar av den orsaken att vi inte behövt lastbil 
någon mer gång, eftersom vi flyttat inom fastigheten.

Drömvåningen
Vi började i en fantastisk tvåa med tjusig par-
kett, serveringsgång i originalutförande och 
en mycket speciell turkos kakelugn. Dessutom 
var ljuset i lägenheten helt underbart. Högt upp 
utan något som skymde sikten och - om vädret 
tillät - sol hela dagen. Vi skröt vitt och brett om 
vår drömvåning och alla som kom på besök 
blev, när de hämtat andan efter alla trappor, 
mycket imponerade. I drygt ett år bodde vi i 
lägenheten, så vi hann inte förändra särskilt 
mycket. Vi tapetserade om i vardagsrummet 
och målade trädetaljer ljust grå.

Under tiden vi bodde där var det några eld-
själar som startade en bostadsrättsförening, 
eftersom husets ägare gått i konkurs och vi på 
så sätt kunde få hembud och köpa fastigheten. 
Det där är en historia för sig, men eldsjälarnas 
engagemang förde med sig att jag helt plöts-
ligt satt med som suppleant i den nybildade 
bostadsrättsföreningens styrelse. Det var en 
oerhört spännande tid som krävde mycket 
arbete av oss alla i styrelsen. Under den här 
perioden lärde vi känna våra grannar, både 
gamla som nya. Traditionen med två årliga 
städdagar infördes. Här fick vi tillfälle att träf-
fas och arbeta tillsammans och dessutom fira 
vår insats under trevliga former. Ofta sade vi till varandra:

– Tänk att ha förmånen att bo i en fastighet där man känner alla sina grannar och dessutom 
gillar dem.

Husets underhåll var kraftigt eftersatt, så vi beställde en teknisk genomgång av huset, vilket 
medförde att vi genast fick sätta igång med stambyten. Dessutom stod halva fastigheten tom, 
så föreningen sålde en hel del lägenheter. En del i färdigt skick och de flesta ganska ofärdiga. 
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Det var spännande att få ta del av hur lägenheterna såg ut när de såldes. De fick smeknamn 
såsom ”Örnnästet”, ”Blå mattan” osv. Örnnästet för att det var en lägenhet högt upp i huset med 
milsvid utsikt, ”Blå mattan” för att samtliga golv i hela lägenheten var täckta med en ljusblå 
heltäckningsmatta. 

Toleranta grannar
Det var en sådan där ofärdig lägenhet som blev vår nästa bostad. En trea ännu mer fantastisk än 
vår förra våning. De två lägenheterna hade exakt samma planlösning förutom att trean omfat-
tade ett underbart droppformat rum med tre ”runda hörn”, det så kallade ”runda rummet”. I 
denna sal – som var dubbelt så stor som hela min första egna lägenhet – reste sig dessutom en 
majestätisk kakelugn med vit botten och ljuvliga rosa blommor och gröna blad. I sovrummet 
hade vi en söt liten rund kakelugn som var helt vit. Innan vi flyttade från denna våning, 5 år 
senare, hade vi renoverat och förbättrat i stort sett allt. 

Vi fick börja med att byta all el och dra fram en egen elmätare, eftersom det inte fanns någon 
när vi kom dit. Dessutom rev vi väggar som satts upp under tiden lägenheten användes som 
kontor. På så sätt fick vi fram de stora ytorna som är så karaktäristiska för våningarna i huset. 
Vi tog fram furugolv under lager efter lager av korkmattor och plastmattor, slipade och lackade 
både furugolv och ekparkett. All vävtapet bredspacklades och vi fick upp nya tapeter, samtliga 
tak målades och även snickerierna. Förutom allt detta satte vi in nytt kök, eftersom det gamla var 
i stort sett obrukbart, vi installerade en gästtoalett och i samband med stambytet renoverades 
även badrummet. Ja, vi gjorde en hel del annat också. Sådant som kanske inte syns vid första 
anblicken, men som gav oss en känsla av helhet och trivsel.

Under denna period i husets historia pågick renoveringar överallt i olika lägenheter. Nyblivna 
bostadsrättsägare var sugna på att höja standarden på sina nyförvärvade bostäder. Hela tiden 
borrades, sågades, spikades, slipades och byggdes det. Toleransen för oljud och byggdamm var 
hög. Många var i samma smutsiga situation och tips och råd om hur man bäst bevarade husets 
själ byttes vid möten i trappen, på gården och hemma hos varandra.

Tredje gången gillt
Hur väl vi än trivdes i vår sagolika lägenhet så var vi nyfikna och ville se hur en av de större 
lägenheterna såg ut när den skulle säljas 2002. Vi gick på visningen med förutfattade meningar. 
Vi hade sett den i ursprungligt skick och tänkte att det säkert inte gick att göra något användbart 
av den. Vi fick tänka om.

Tack vare att en vägg öppnats upp fick lägenheten ett fantastiskt kök med fönster i två väder-
streck, utsikt över Liljeholmskanalen och även en rymlig matplats. Köket är hemmets hjärta 
heter det ju och vi kände att denna lösning skulle kunna passa oss. Dessutom var den övriga 
planlösningen bra med indelning i en sovrumsdel och en sällskapsdel. På så sätt skulle vårt ännu 
ofödda barn få lite lugn och ro i sitt sovrum och vi skulle ändå kunna umgås och ha trevligt i 
sällskapsdelen. Några charmiga detaljer med våningen är att där finns fönster i tre väderstreck, 
rundade hörn i nästan varje rum och en vacker kakelugn med rosa blommor och gröna blad. 
Vi funderade både en och två gånger innan vi bestämde oss.

Vår första åtgärd var att sätta upp en vägg som delade av ett av de två största rummen. Denna 
indelning resulterade i ett bra sovrum och ett mysigt bibliotek. Nästa ingripande var att lägga 
in fiskbensparkett i mer än två tredjedelar av lägenheten. Nu hade vi fått en våning istället för 
en lägenhet. Den tredje aktiviteten av större mått var att byta ut och bygga om köket. Vi byggde 
en köksö med gas- och elhällar vilket har gett oss många trevliga matlagningskvällar. Gästerna 
sitter i barköket med varsin drink och betraktar och kommenterar matlagningen. Kyl och frys 
fälldes in i en garderob, för att ge köket mer yta och vi installerade en frihängande fläkt över 
köksön.
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Förutom ommålning och tapetsering i samtliga rum har vi gjort ännu en ombyggnad av stora 
mått. För att få en känsla av välkomnande in i lägenheten valde vi att flytta dörrhålet mellan hal-
len och biblioteket. Dörrhålet ligger nu i linje 
med ytterdörren, vilket medför en öppenhet 
och varmare känsla.

Vi börjar nu få till våningen så att den är 
så som vi vill ha den för att vi ska trivas bäst. 
Vi har en rymlig hall med plats för flera gar-
derober, vilket är nödvändigt med barn i 
familjen. Lugn och ro finner vi i biblioteket 
och sovrummet, medan barnen härjar vilt i 
sitt rum. (Faktum är att ännu så länge härjar 
de vilt överallt. Möjligheten att springa varv 
runt i våningen är omåttligt populär. Men vi 
tror – och hoppas - att barnen lugnar sig med 
åren.) Vi har plats för gäster tack vare ett säng-
skåp i det rum vi kallar kontor, men som mest 
fungerar som avställningsyta och förvaring 
av saker. Köket är vi oerhört nöjda med och 
det är där och i vardagsrummet vi spenderar 
mest tid. Vintertid sitter vi gärna framför en 
brasa i kakelugnen och njuter av värmen och 
det sprakande ljudet av brinnande trä. Vi har 
valt att möblera våningen med funktionella 
och ganska moderna möbler, men känslan av 
sekelskifte finns kvar i takhöjd, kakelugnen 
och även serveringsskåpet som vi låtit bygga 
på plats. Tyvärr fanns inget ursprungligt skåp 
kvar, men man kan göra mycket med hjälp av 
en arkitekt och en duktig snickare.

Att trivas eller inte trivas 
Mitt hem är min borg heter det ju i det gamla ordspråket. Det är viktigt för oss att trivas. Vi 
trivs i huset med den fantastiska fastigheten, de vackra omgivningarna och de trevliga gran-
narna. Vi trivs så bra att vi faktiskt valt att bo kvar, fast vi flyttat flera gånger. Det är väl ett gott 
betyg?  n
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Våra nya grannar

Stadsbyggnadskontoret skriver: ”Ett nytt bostadshus byggs vid 
Stora Katrinebergs gård nära Liljeholmbron - mot Liljeholmsviken. 
Ungefär mitt över löper Bergsunds strand på Södermalmssidan 
(alltså där gamla mysiga, gula och flytande Liljeholmsbadet 
ligger).

 Stora Katrineberg har anor från 1745, ett tvåvånings timrat och 
putsat hus med flygel, numera helt omringad av kontorshus. Hette 
från början Lustigkulla ängar och döptes 1756 till Stora och Lilla 
Katrineberg. Just här fanns Stockholms första industriområde när 
järnvägen kom. Grannskapet har länge känts lite avigt, men nära 
intill går numera Tvärbanan och läget är väldigt bra för den som 
vill bo centralt, nära vattnet och ändå intill city.

 Det byggs för fullt både vid Liljeholmens tunnelbanestation i 
väster och utefter Liljeholmskajen söderut, på andra sidan bron. 
Detta blir med tiden ett totalt mycket stort område med 4 000 nya lägenheter och 7 000 nya arbets-
platser.

Det nya huset föreslås bli åtta våningar med ytterligare två mindre byggvolymer på taket, även 
desssa med bostäder. Huset utformas som en lamell mellan befintliga bostads- och kontorshus. Mot 
gatan blir det stora glasade partier och utmed varje våning löper en hel balkong. Även gårdssidan 
domineras av balkonger, som där fungerar som loftgångar till lägenheterna. 

50 bostadsrätter, Beräknad byggstart: 2006, yggherrar: Liljeholmsstrands Fastighets AB Arkitekter: 
Kjellander och Sjöberg”
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Gamla flottbron före 1905

Diverse historiska bilder från Liljeholmen
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maj 1914

23 november 1914

juni 1915
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Interiör från bankkontoret i vårt hus omkring 1916

Okänt årtal
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Liljehomsbron 1932 med det västra av de nuvarande två brospannen. Gamla stationshuset som revs strax efter att  östra 
brospannet byggdes skymtar till höger.

Leverans 11 augusti 1956 till Sovjetunionen av högsjötrålaren Poti, byggd på Ekensbergs varv,
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1990. Huset på Liljehomsvägen 12 ännu ej är rivet och Katrinebergsbacken och WM-data är ännu inte byggda. 

Troligen efter 1945 och innan 1954 när andra brospannet byggdes.
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Bilder från Webacs arkiv tagna 1963.
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Liljeholmshamnen 1980. Vårt hus skymtar till vänster.



34

Karta 1751

Diverse historiska kartor från Liljeholmen
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Karta 1805
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Karta 1862
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Karta uppmätt 1844–45, reviderad 1859, ritad 1861.Järnvägen över liljeholmen kom 1860, Sjöarna Långsjön och Ormsjön 
finns inte längre kvar.
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Situationsplan till nya bron 1915

Diverse historiska ritningar från Liljeholmen och huset
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Fasadritning från 1963
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Skiss på ny färgsättning från 1963. Observera att tornet tagits bort.
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Skiss på ny färgsättning från 1963. Observera att tornet tagits bort.
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Fasadritning från 1963. 
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Skiss på ny fasad från 1963. Observera att tornet och vissa fasadelement tagits bort.
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Ritning över bottenvåningen ritad 20 augusti 1934 
i samband med VVS-renovering. Observera polis-
stationen med två celler och bageriet i nuvarande 
lägenhet 33 



45Ritning över plan 1 ritad 20 augusti 
1934 i samband med VVS-renovering. 



46Ritning över plan 4 ritad 20 augusti 
1934 i samband med VVS-renovering. 



Husets första inteckning från 1 oktober 1905 om 50 000 kr.



Inteckning från 31 december 1970 om 500 000 kr.
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