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STOCKHOLMSKÄLLAN

En sökning på Stockholmskällan och ett besök på Stadsmuseets faktarum ger inget besked. Det finns gott om bilder
från kvarteren vid Gustav
Adolfs torg men ingen bild
som visar husfasaden på Regeringsgatan 6. Ett pressklipp
berättar dock att Tornbergs ur
stängde för gott 1973.
I spårvägsmuseets bildsamling hittar jag en bild från
Regeringsgatan. Längst ned i
backen skymtar Riksdagshuset

och på den plats där Regeringsgatan 6 bör ligga syns en
klocka som är misstänkt lik
den som hängde vid Gustav
Adolfs torg. Ett besök på platsen visar att det finns ett antal hål på fasaden där klockan
bör ha suttit. Varifrån kom då
klockan på Nybroplan?
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Klockan vid Gustav Adolfs
torg har en urtavla med arabiska siffror. Den vid Nybroplan har romerska siffror. På
sockeln till uret på Nybroplan
står årtalet 1916.
Hur hänger detta ihop?
Studerar man bilden från
Gustav Adolfs torg noga framgår av skylten i fönstret att butiken flyttar till Regeringsgatan 6
(i det då nybyggda huset i kvarteret Jakob mindre). Text: ”På
grund af husets rifning flyttar
F.W. Tornbergs uraffär den 1
okt. till Regeringsgatan 6.” Flyttar kanske klockan med?

Frågan ställs till Stockholms

stadsarkiv. Svaret blir ett utdrag ur drätselnämndens protokoll från 1915. Av protokollet framgår att staden den 14
juli 1914 beslutar att låta uppställa ett ur på Nybroplan.
Urmakerifirman F.W. Tornberg erbjuder sig att som gåva
överlämna själva urverket under förutsättning att firmanamnet “ må få å urtavlorna
utsättas”.
Nu verkar allt stämma. Det
som saknas är ett foto som visar
butiken vid Regeringsgatan 6.
När vi väl hittar den bilden så
läggs den naturligtvis också ut
på Stockholmskällan.

Gustav Adolfs torg 1914.

Nybroplan 1967.
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M

in fru ägnade sommarens lässtunder åt
Hjalmar Söderberg.
Efter att ha läst Doktor Glas
höll hon på med Förvillelser.
”Nu dyker Tornbergs klocka
på Gustav Adolfs torg upp
igen. Står inte den på Nybroplan? Efter lite googlande på
nätet och slående i några böcker om Stockholm blir bilden
denna:
Klockan som från 1873
(1859?) hängde vid Tornbergs
affär på Gustav Adolfs torg flyttades 1914 (en auktoritativ källa
anger 1916) till Nybroplan.
Orsaken var att kvarteret, där
även den klassiska restaurangen
Rydbergs låg, revs för att göra
plats för ett bankpalats.
En sökning i Stockholmskällan ger träff på ett antal bilder
med Tornbergs klocka.
En bild, tagen 1914, visar affären vid Gustav Adolfs torg.
Andra bilder visar klockan vid
Nybroplan. Jämför man klockan vid Gustav Adolfs torg med
den vid Nybroplan är det något
som inte stämmer. Klockorna
ser helt olika ut!
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På spaning efter Tornbergs ur

Carl Axel Petersson
Spårvägsmuseet

Regeringsgatan 1955.
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ÖSTERMALM TEL 08-459 02 70 SIBYLLEGATAN 28

B 2:a Östermalm

B 3:a Östermalm

Utgångspris 3 495 000:Boyta 81 kvm
Avgift 3.166:-/mån inkl värme, VA
Hiss: Ja.

Adress: Oxenstiernsgatan 35, 6 tr
Visas sön 4/10 13.00-14.00
och mån 5/10 18.00-18.30

Utgångspris 2 250 000:Boyta 47 kvm
Avgift 2.639:-/mån
Hiss: Nej.

Adress: Linnégatan 77
Visas sön 4/10 13.00-14.00
och mån 5/10 17.30-18.00

Vilket läge invid Gärdet med en fot i stan och en fot på landet!!
Ett tillfälle till kapitalisering på uthyrningsdel som ger låga boendekostnader. Lägenhet med ev
tillbyggnadsmöjligheter av balkong och produktion av övre etage på del av råvind. Tel: 08-459 02 70.
Webbnr: 1450-2971.

Mycket fint planerad sekelskiftes lägenhet med perfekt läge. Nära till allt. Mycket charmig och trivsam
med många sekelskiftes detaljer kvar i lägenhet. Lugnt läge mot innergård. Stort sovrum och
vardagsrum. Separat badrum med dusch. Tel: 08-459 02 70. Webbnr: 1450-2893.

B 2:a Hjorthagen

B 1:a Gärdet

Utgångspris 1 450 000:Boyta 40 kvm
Avgift 2.219:-/mån
Hiss: Nej.

Adress: Untravägen 7
Visas sön 4/10 12.45-13.30
och mån 5/10 18.00-18.30

Ljus och optimalt planerad 2:a i absolut toppskick. Öppen planlösning, snyggt enhetligt aspgolv och
generösa fönsterpartier. Nyrenoverat och välutrustat kök med trevlig matplats i anknytning till
vardagsrummet. Fräscht kaklat badrum. Stabil och välskött förening i stambytt fastighet. Lägenheten
totalrenoverades 2007. Tel: 08-459 02 70. Webbnr: 1450-2780.

Utgångspris 1 175 000:Boyta 25 kvm
Avgift 1.656:-/mån
Hiss: Ja.

Adress: Smedsbacksgatan 32, 5 tr
Visas sön 4/10 14.00-14.30
och mån 5/10 19.00-19.30

På lugn återvändsgata finner Ni denna Gärdespärla högst upp i huset med en vidsträckt utsikt över
Värtan mot Lidingö. Stor möblerbar balkong samt lättmöblerat rum med stor sovalkov. Kök med gott om
förvaringsutrymme samt vitt helkaklat badrum. Förening med god ekonomi samt fastighet i gott skick.
Tel: 08-459 02 70. Webbnr: 1450-2986.

