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STOCKHOLMS FASTIGHETSKONTOR 
Huvudkontor: TEKNISKA NAMNDHUSET FLEMINQQATAN 4 

Poetadrean: FACK 101 20 STOCKHOLM O 

Telefon: 22U)BO 

Bilaga 3. 

Stookhoim den 25 oktober 1971 

Till Er som är företagare vid norra Götgatan. 

Som Ni kanske känner till p m  omfattande stadsförnyelse i 

innerstaden. Ett exempel p& detta är pllgaende restaurerings- 

-beten p& Mariaberget som Stockholms kommun bedriver. 

För nämramde studerax den s k ktarinabergsgruppen de kul- 

turhistorieka kvaliteterna hos bebyggelsen p& Katarinaberget. 

Vid sidas av dessa studier önskar gruppen ocksa undersöka möj- 

ligheterna, att bibehålla norra Götgatans karaktär av gammalt 

butikasträk. Det är uppenbart att just företagarna vid G ö t e  

taa därvid kan lämna kommunen vikdefull information. 

De diskussioner som fastighetskontoret fört med Stockholms 

Köpniaanaförbund och Stockholms stads hantverksförening har 

fört fram tanken om en intervjuundersökning bland berörda före- 

tagare vid Götgatan. Vi önskas darför besöka Er inom de nämas- 

te tre veokorna för att kunna intervjua Ek under cirka en +i= 

mes tid. 

l%-&or som vi hoppas f& war p& gäller naturligtvis Ert före 

tag, Er personal, orneattning under senare ä r  etc. Ni kommer 

aven f& tillfalle att beratta vad Ni tycker om Götgatan och 

hur Ni ser p& dess framtida utveckling. 



såde köpmannaförbundet och hantverks f öreningen kommer a t t  

fortlapande f ö l  ja undersökningsarbetet . N i  som medverkar 

koamier ocksb a t t  f l  förhandsinformation om undersökningens 

r@sul ta t  . 
Om N i  v i l l  veta mera om undersökningen e l l e r  den kommande 

intervjun kontakta gama Olle Haaberrr tel. 22 40 Sfl / 2002. 

Redan p i  förhand - tack för  hjalpen. 

Stoekhol Fastiehetskontor s h  
L-O Larsson / 



R i  laga 4 

Butiksinventerhut norra delen av Göt~atsn höaten 1971 

Kva.rt  er Catunnmer 

h e n  1 3 

Ormaeltamn 7 5 

Urvädersklippan m:e 9 9 

Urvädersklippan St 1 11 

P a p w l o  Restauraat (~erns 
Restauraater AB) 

Sex Press 

Järnkompaniet AB 

Damfrisering 2 tr (S hvén) 

Lorita daarkonfektion AB 

Guldameds AB Göta ( Bengt Ericsson) 
Alwerts vikkor och pamrplyer 

Molins Tobak 

F'rukthörnan AB 

Fröslees Frisersalonger, Johan 

Tvättomat-Butiker AB 

Reis P-eri 

Bröderna Olofsson boktryokeri 

sslong 18s i tr 

Karstens Bröd 

grönet Konditori 

Sveriges DamsaLonger 

Hamnert Möbel & Tapetserazfhna 

C a m e r u ä s  Möbler 

Boatfxia Bodssma AB 



gvarter 

Piskaren St 2 

Kejsaren 2 

Kejsaren 18 31 

Kerstin Aruiertsaon B e g r a a -  
& Eldbeghgelaeb# 
Iruiah. S Olsson 

B d B s  Mabler AB 

Wibergs Dankonfektion 

Pfaff Symaskiner AB 
Kejaarhätt en 

sabis AB 

Ingeborg Damfrieerhg 

J ~ o n e l l i  G. Tobak 

Kosmopolit Skcädderi 

EPA AB 

Södefiokhanäeln Hansson & m e  AB 

Westerbergs kappor 

Wta Hatt- & Palevani l~r0t  

TV-de* 



Gråberget 29 

Jupiter St 3 

Schönborg 6 

W 6 

ICA-Restamanger AB, Bingbaren 

5-an och 1- 

Rostfria Bodasna AB 

Hotell Mahen 

Stockholaer Sparbank 

D o m u  

-symaakiPer 
m Atlantic (&riv- och M h h )  

Sternsop AB 

 viska Banken 

3kawka Pälsaalongen 
B Sohölin 

Minsta Minut Service 

Bjellce Optik AB 

Damfrieer* 1 tr 

hnquiat Herrklader AB 

Södersko AB 

Persaona Gam AB 
Arkitektkopia Osten Grankvist AB 

Wergemane Uzc & Optiska affär kb 

Camillas boutique 



Kvarter 

Tdstergötland 5 

-w- a 9  

Nederlanä 4 

Numa Foto & Radio AB 

Sound-side music 

Lagerkrans Sven uraffär 

Konsum 

Fenix Apotek 

Shoe-ahop 

Kiadesmagasinet Söder AB 

Ekitidabolaget AB 

Vi-D6bon Boutique AB 

Olsson Helge Fruict 2 Konfektyraff. 

gafé Olstugan 

Italienska Glassbazen Venesia 

Smycket AB 

Jern Damkonfektion 

Sportkompaniet AB 

Södra Hattmagasinet 

Hultin Damfrisering 

Flintjohns Möbler 
46:an 

Brodäman AB 

Crietel Mode AB 

Skandinaviska Banken 

Sarabolaget, Göta Källam 



2-betyguuppaatr vid Kulturgeografimka inatitutienen 

höaten 1971, kura B1 

Ulla Bengtaon 

Monica Oudenne 



Bidr bekea, ArgAnearna 1926, 1930, 1940, 1950, 1955, 1960, 1965 och 

1970 

Söder 67 

Serviceverkadeter i Stockholmr innerrtad. Bihang nr 57/1970 t il1 

Stadakollegietr itlHtanden och memorial 

Butikrinventering i norra delen av Götgatan hörten 1971; Fartighetr- 

kantere t 

Skrivelae den 11 december 1968: Södermalmr framtida detaljhandel. 

Frin Stackholmr stada och lans köpmanneförbund till Stockholma rtadr 

generalplaneberedning. 



InnehQllmfÖrteckniaplt 

Xallferteckning 

Prerentatien av uppgifterna 

Kiillmaterialet 

OmrHdets avgränaning 

'PillrPgrgHngrmattet 

Utvecklingen 

Tänkbara orraker 

Jaiförelse mellan Hr 1970 och 1971 

Tabell Över bat ikabert 8ndet 1926-78 

Diagram W n w 

rid. - 
i 

1 

2 

3 

3 

5 

7 

8 



UPPGIFTEN 

Denna uppsats syftar till att klarlägga butiks- och servicestruktu- 

ren och deas utveckling vid norra delen av Gkitgatan med angränsande 

kvarter ander en 50-arsperiod. Av praktiska skal (se nedan) har ut- 

gingearet varit 1926. Därefter har vi undersökt aren 1930, 1940, 

1950, 1955, 1960, i965 och 1970. Kompletterande uppgifter betraffan- 

de den aktuella situationen hösten 1971 har vi inhämtat fran den 

butiksinventering i omridet som gjordes genom fastighetskontorets 

f örsorg. 

Att uppsatsen skalle handla om butiksstrukturen p& Södermalm rtod 

klart p& ett tidigt stadium. Ämnet konkretiserades da vi besökte 

rtadrbyggnada- och fastighetskontoren för att undersöka vilka kar- 

tor och annat bakgrandrmaterial som fanns att tillga. 

Deara förvaltningar ar för närvarande sysselaaEta med att planera 

Götgrtano framtid. En särskild arbetsgrupp, kallad Katarinabergsgruppen 

har bildats för ändadlet. Vi kom örerene om att vi skulle utföra 

den inventering bakHt i tiden rom gruppen ansag sig behöva mot att 

förvaltningen svarade för utskrift av uppsatsen. 



Götgatan st8r inför en genomgripande förvandling. Norra Götgatan 

ar i behov av sanering. Tv& varuhuskedjor ar intressera* av att 

etablera var sitt varuhus i omradet. De mest aktuella lägena är 

kvarteren Nederland och Pelarbacken Större. Götgatan norr om Med- 

borgarplatsen avses i framtiden bli gagata. Väster om Medborgar- 

platsen planeras i enlighet med Söder 67 ett stortkontorscentrum 
som kommer att ha inflytande p& verksamheterna vid Götgatan. 

BQde för detaljhandel, övriga servicenäringar och förvaltning för- 

utses en allt kraftigare koncentration av verksamheten till det T- 

formade arbetsområde rom kommer att skapas p& centrala SBder. Det- 

ta omrade ar särskilt valbelaget om man ser till kollektivs kommu- 

nikationer. Pendeltagen har station i närheten, likas& tunnelbanan. 

En ny tunnelbanegren mot Nacka kommer att f& station i omradet. 

Huvudkälla har varit Böda boken av de argangar som raknats upp ovan. 

Ursprungligen hade vi planerat att lata 1920 bli etartaret. Dock vi- 

sade det sig att första Argangen av Böda boken kom ut först ar 1926. 

Eftersom det skulle vara ytterst besvärligt och tidsödande att f& 

tag i ett lika utförligt material fastighetför fastighet p& annat 

håll, valde vi att börja med ar 1926. 

Röda boken redovisar telefonabonnenter p& varje gatuadress. Den 

största svagheten med en siidan källa ar naturligtvis att butiksinne- 

havare som inte har telefon inte finns med. Denna svaghet är särskilt 

uppenbar för de tidigaste aren i undersökningen, framför allt 1926 

och 1930. På den tiden var telefonen fortfarande en nymodighet som 

langt ifr&n alla hade möjlighet eller intresse av att skaffa sig. 

Med hänsyn till Söders traditionella stallning som stadsdel för mind- 

re välsituerade socialgrupper ar det möjligt att telefoninnehav blev 

allmänt p& Söder senare an i andra stadedelar. 

A andra sidan kan man kanske vänta sig att personer som driver bu- 
tiker och andra former av service till allmänheten var mer intres- 

serade än de boende att skaffa telefon. Det förefaller troligt att 

en affärsidkare skaffade telefon tidigare än de som "baraw bodde i 

huset. 



Undersökningsomradet omfatta* Götgatans norra del, fran Södermalms- 

torg till Folkungagatan. Även en del av tvärgatorna är med: Vid 

varje tvärgata har vi gatt ett kvarter in fran Götgatan. Det bör 

observeras att en del gator bytt namn, försvunnit eller tillkommit 

under perioden. 

Hariagatan existerar ealunda inte längre. I stallet har namnet 

Peder Myndes backe fatt fortsatta väster om Götgatan. Sveagatan 

har försvunnit. I eamband med att Södergatan drogs fram slopades 

Repslagargatan och fick namnet Södergatan. 

Likasa har ett flertal fastigheter fatt ändrade gatunummer i sam- 

band med saneringar. De flesta omnumreringarna har skett efter 

Södergatans byggande, alltsa mellan undersökningsaren 1930 och 

1940. 

Götgatans njanmaw - viietra - sida har blivit onmumrerad, liksom Fol- 
kungagatans båda sidor. Detsamma gäller om S:t Panlegatan. 

En rad awagningsproblem inställde sig genast. Bland annat var det 

ofta svart att i de tidigaste ArgAngarna av Röda boken avgöra vad 

som var butik och vad som inte var det. Ibland framgick det inte om 

det var butiken eller innehavarens bostad som stod upptagen i för- 

teckningen. Serviceverksamheter, lager, engrosfirmor m m var evara 

att avgränsa p& ett konsekvent sätt. 

Som exempel p& det företa problemet kan nämnas att vi ofta träffa- 

de p& förkortningar av typen *8skradd.'f, "skomak. ", ndamfris.'8, 
"Fiskaffär Bstw. Vi beslöt att ta med en rad sadana abonnenter i 

var förteckning fran de tv& första Aren, allts& 1926 sch 1930. P& 

den tiden var det ännu vanligt att affärsinnehavare hade en telefon 

som var gemensam för butik och bostad. Likad fanns det fertfarande 

skräddare, sömmerskor och andra som hade sin arbetsplats i anslnt- 

ning till bostaden. 



Av kategorin lager har vi tagit upp potatislager, eftersom sadana 

ofta hade direktförsäljning i kombination med lagret. 

Vi har aven tagit med tillverkning av alika slag. Det var närmast 

omöjligt att avgöra vilka av dessa verksamheter som aven hade di- 

rektförealjning och vilka som inte hade det. Dessutom kan mHnga ha 

legat inne p& gardarna. Om vi varit för frikostiga i detta fall be- 

ror det p& att vi varit angelägna att f& en s& bred bild som möj- 

ligt av en g8ngen tids affärsliv. 

Nar vi kommit närmare var egen tid har det varit lättare att erfa- 

renhetsmäseigt avgöra vad som bör raknas till försäljning och ser- 

vice riktad till allmänheten, Dock har det varit svart att kenre- 

kvant klassificera olika slag av konsultfirmor, agenturer och en- 

grosfirmsr. 

Verksamheter som inte tagits med ar t ex skolor, tankläkare och 

lakarpraktiker, advokater och agenturfirmor vars verksamhetsslag 

inte framgar eller där man inte kan utläsa att de betjänar allmän- 

heten. 

Vi har klassificerat materialet i 15 grupper efter varu- och verk- 

samheteslag enligt följande: 

1 Livamedel (ink1 bagerier) 

2 Färg, Parfym, Apotek 

3 Blonmor, Papper, Böcker, Syatembolag, Tobak 

4 Beklädnad (~onf ekt ion, Palsar, skrädderi) 

5 Möbler och bosättningsartiklar 

6 Ur, Optik, Guld, Pennor, Sportartiklar 

7 Övriga varor 

8 Varuhus 

9 Tvättinrättningar, Kem tvätt 

10 Dam- och herrfriseringar 

11 Banker 

l2 Postkontor 

13 Restauranger, KafBer, Konditorier 

14 Teatrar, Biografer 

15 Övriga serviseverksamheter 



Vi har fört bagerier till Livsmedel, eftersom de flesta bagerier 

aven för andra matvaror, t ex mjölk och konserver. 

Inom kategori 7, Övriga varor, finns bl a frakt och konfektyr, 

handskar, järnaffärer, symaskiner, skor, konst, radio och TV, under- 

kliider, hattar, tyger, kol och ved, musikinstrument, bilar samt 

"presentshopparH och dylikt med icke närmare specificerat sorti- 

ment. 

Till grupp 15, Övriga serviceverkaamheter, har bl a förts fatoatel- 

jáer, tryckerier, försäkringsbolag, uthyrningsfirmor, annonsbyraer, 

snickerier, glasmästerier, hotell, resebyrber, databehandling, 

skrivbyrber, begravningsbyraer, mekaniska verkstäder, bilrepara- 

tionaverkstader, platslageiier, bensinstationer, skomakerier och 

expressbyrler. 

De verksamheter som inte kunnat identifieras eller inordnas i nagen 

grupp har försetts med streck. Detta gäller t ex tidningar, Stads- 

museet, Svenska Manometerf abriktn, Östersundsmagas inet, K A Almgrens 

sidenfabrik, Schéeles Fabriker AB, K G Löf partilager, Lindströms 

stenhuggeri, Stockholms sjömanshem, Harald Fors & Co Spannmil, Nor- 

diska Materialbolaget, Svampimporten, Social-Demokratens Morgonex- 

pedition, Indesko Industriförnödenheter, Bröderna Persson charkfabrik, 

Veraalefabrikea kemisk fabrik, Armas Begulator AB, Södra Porslinsla- 

boratoriet, Trafik AB, Förpackningsmaterial AB, Stockholms Inteck- 

ningsgaranti AB och Augusta Callmer glasstillverkning. 

Fastighetskontoret har i efterhand gjort en omkodning enligt SNI 

(standard f ör svensk näringaindelning) nomenklatur med sexsif friga 

kodnummer. Vi har dock ansett denna kodning alltför sviröverskadlig 

för vara behov och hallit fast vid de 15 grupper som tidigare räk- 

nats upp, 

UTVECKLINGEN 

Efter kodningen gjorde vi en frekvensuppställning för de 15 olika 

arupperna för vart och ett av de 8 undersöknings&ren. Se tabell och 

diagram, sid 10 och 11. 



Som framgar av ovanstaende tabell ar det fortfarande livsmedels- och 

konfektionsaffärer som stänger. Grupperna "övriga varort1 och "övriga 

serviceverksamheter" fortsätter likasa sin tillbakagång. 

Naturligtvis f örekommer f ortfarande nyetableringar i omradet. 36 
verksamheter upphörde och 16 tillkom under aret. Nagra exempel: 

12 konfektionsaffärer upphörde, 3 tillkom 
10 butiker m tlövriga varor" II 5 " 

7 "övriga service~erksamheter~ n 2 II 

2 tobaks- och blomsterbutiker Il 4 n 

Orsakerna kan tänkas vara de ovan berörda, allts& att kundanerlaget 

minskar beroende p& en allt högre andel pensionärer och en fortga- 

ende kontorisering. Inom bekladnadsbranschen är troligen konkurren- 

sen fran stora firmor av typ Hennes, Åhléns etc mycket avar för de 

mindre företagarna. 

Ett ytterligare bidrag till denna utveckling kan vara den förestaende 

saneringen. Den har förberetts en längre tid men nagra detaljerade 

beslut om omrAdets framtida utseende föreligger inte ännu. Ovissheten 

om vad som ska ske kan vara en betydelsefull förandringsfaktor, har 

som p& mariga andra håll i innerstaden. 

Det tycks vara uppenbart att osäkerheten om omradets framtid menligt 

har inverkat p& affärslivet. Det bästa som kunde handa denna del av 

Götgatan vore förmodligen att en definitiv plan lades fram utan allt- 

för stort dröjsmal. I dag tycks seriösa butiks- och serviceidkare 

vara mycket tveksamma mot att etablera sig i området. Detta har tro- 

ligen redan "kommit i bakvatten" i förhallande till resten av Götga- 

tan p& grund av den enkelriktning av trafiken som numera tillämpas. 

Den norrgående trafiken leds via Folkungaga- och Bangardsgatorna ut 

till Södergatan. Desautom rader stoppförbud på norra Götgatan ett 

par timmar varje dag. 

Trots enkelriktningen ar trafiken tät och gangbanorna smala. Olägen- 

heterna för fotgängarna av buller, avgaser och olycksfallsrikser ar 

svara att bedöma men spelar säkert en roll för att minska omradets 

attraktionsvärde för shopping. Att lägga ut denna del av Götgatantill 



Av tabellen framgar att det sammanlagda antalet verkmamheter niiiide 

sitt maximum ar 1930 med 316 butiks- och servicestallen. Med undan- 

tag för en liten uppgiing mellan 1940 och 1950 har antalet verksam- 

heter därefter sjunkit oavbrutet till ar 1970 d& antalet var 199. 

En rad enskilda verksamhetsgrupper var ocksa rikast företriidda &r 

1930. Det gäller grupp 1, livsmedel, grnpp 2, fiirg, parfym m m, 

grnpp 5, möbler och bosättningsartiklar och grapp 9, tvattinratt- 
ningar. 

Den tillfälliga uppgangen mellan 1940 och 1950 kan t ex epiiras i 

grupp 4, beklädnad, grupp 6, ur, optik, guld m m och grapp 7, övriga 
varor. 

Den enda verksamhet som har ökat p& senare Ar ar grnpp 11, banker, 

vilket tycks vara en allmän tendens inom den kommersiella servicen. 

Grupp 12, postkontor, har hela tiden haft en enda representant i 

det undersökta omradet. Dock har det inte legat p& samma ställe. 

Till och med 1930 lag det vid Högbergsgatan 40. Därefter har det 

flyttat till sin nuvarande adress, Folkungagatan 51-53. 

Grupp 15, övriga serviceverksamheter, har minskat kontinuerligt frbn 

startaret 1926. Främsta anledningen tycks vara att mängden av sia- 

verkstäder undan för undan slagits ut. 

Diagrammen visar en sliende tillbakagang för sektorn dagligvaror 

(1-Y), framför allt f ör antalet livsmedelsaf färer och bagerier. 1930 

fanns i omradet 38 butiker av detta slag, 1970 endast 11 stycken. 

I en förteckning över verksamhetsslag kan man iaktta tvära "falln i 

antalet verksamheter i minga hus som resultat av betydelsefulla för- 

ändringar. 

Tydligast marks detta i samband med Södergatans framdragande. I en 

lang rad fastigheter kommer ett avbrott i verksamheterna mellan drtn 

l930 och 1940. Sedan &teruppetar affärslivet, men med andra inneha- 

vare och annan sammansättning. 



Detta kan framför allt spiras p& Götgatans njämna" sida och p& Horns- 

gatan. Liknande förändringar finns pA Folkungagatan mellan 1926 och 

1930 och mellan 1930 och 1940. Förändringarna här har främst innefat- 

tat Medborgarhusets och Medborgarplatsens tillkomst, samt hatel1 Mal- 

men med angränsande hus. 

Andra trafik- och stadsbyggnads&tgarder kan sparas i listorna. Maria- 

gränd öster om Götgatan klipps t ex av nar Södertunneln dras fram. 

Tunnelbanans inverkan kan skönjas p& Götgatan 17 och Hökens gata 1-3, 

dar alla butiker försvinner efter 1960. Dar finns nu T-station Slus- 

stens uppgAng vid Hökens gata. 

Tänkbara orsaker till tillbakagangen ar handelns strukturomvandling 

med den allmänna övergangen till stora självbetjäningsbutiker för 

livsmedel. En ändrad åldersstruktur för befolkningen med ökat antal 

pensionärer och minskat antal barnfamiljer kan ocksi spela in. 

Proportionsförskjutningar mellan bostäder och kontorslokaler likas&. 

Götgatan har val knappast undgatt den ökade "kontorisering" som varit 

en allmän tendens p& malmarna under efterkrigstiden. Omfattningen av 

denna kontorisering kan vi dock inte redovisa, eftersom detta vore 

ämne för ytterligare en uppsats och faller utanför denna undersökning. 

En brant nedatgaende kurva visar ocksA grupp 7, övriga varer. Som 

mest fanns inom denna grupp 83 butiker (1950). medan år 1970 endast 43 

stycken Aterstod. 

Denna grupp innehåller en rad olika varuslag (se nnder rubriken 

"~illvagag&ngseattet~). Med hänsyn till nedgången i antalet bntiker 

kan man dra den slutsatsen attvariationsrikedomen i varuutbudet har 

minskat nnder de senaste 20 aren. 

Den äldre typen av bntiker och service tycks definitivt slas ut 

efter kriget. Det galler t ex skräddare, mj6lhagasin, en hel del 

verkstäder, kol- och vedaffarer, möneteraffärer, sybehörsaffärer, 

mangelbodar m m. Ännu 1940 finne en rad madana verkoamheter kvar, 

men efter 1950 är de fleeta försvunna. 



I stället kommer den nya tidens affärsliv med butiker för heltäck- 

ande mattor, konfektion, batar och husvagnar samt boutiquer. Bland 

de nya serviceverksamheterna finns ntvättomatern, annonsbyraer, 

databehandling, bilverkstäder och etadkonsulter. 

Det verkar ocksa som om stora och väletablerade firmor p& senare ar 

sökt sig nya lagen. Det gäller t ex CA Pettersson, Bredenbergs och 

Meeths. 

Hösten 1971 utförde fastighetskontoret en butiksinventering i Göt- 

gatans norra del, se bilaga 4. Denna omfattade endast Götgatan, inte 

angränsande kvarter. Vid en jämförelse mellan denna och det av oss 

insamlade materialet efter Röda boken 1970 fann vi en relativt stor 

skillnad i antalet butiker. Närmare bestämt var det en minskning med 

20 stycken, vilket bekräftar den niidatgliende trenden i omradet. 

Vid en uppdelning p& branscher blev resultatet följande: 

Kodnummer 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

l3 

14 

l5 

totalt 



gagsta skulle troligen p& sikt locka en större köppublik. 

Tabell 

över butiksbest&ndet 1926 - 1970 

År 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 ~ 1 4 1 5 e j  
koda- 
de 

affärer och aervice- 
&r verksamheter totalt 



Diagram över butiksbest%ndet 1926-70 




