
Räntmästarhusets
historia

Av Gösta Se! Un g

I början av 1600-talet hade Stockholms medeltida befästningar spelat ut 
sin roll. Delvis raserade murar och torn låg ännu kvar längs Gamla stans 
saltsjöstrand. Där fanns bryggor vid ringmuren och i södra delen ett 
stycke kaj för större fartyg, Koggabron kallad, men den räckte inte för 
den växande sjöfarten. De förfallna murarna var hindrande och van
prydande. Därför var det naturligt, att de demolerades och ersattes av en 
lång kaj, Skeppsbron, där stora skepp hade gott om plats. Bebyggelsen 
längs kajen reglerades och tomter uppläts till dem, som kunde bygga 
"stora och sköna hus".

Initiativtagare till denna reglering var säkert Gustav II Adolf själv. Innan 
han begav sig till kriget i Tyskland utfärdade han från Älvsnabben i juni 
1630 ett brev, där staden uppmanades att expropriera illa bebyggda 
tomter östantill och sälja dem till sådana personer, som kunde bygga 
"staden till ära och nytta".

Karta över södra delen av Gamla 
stan. Den senmedeltida stads
planen streckad, nuvarande 
kvarter heldragna. Den streck- 
prickade linjen markerar den 
ursprungliga stranden. Vid södra 
änden av Järntorgsgatan ligger 
Inre Söderport, som revs 1636. 
Norr om Vågen vid nuv Norra 
Bankogränd ligger ett annat sen
medeltida murtorn. Man ser hur 
Skeppsbrokvarteren lagts ut och 
kv Achi/les skapats av två äldre, 
smala kvarter. Efter Nordberg och 
Englund.
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Skeppsbroradens
tillkomst

Södra delen av Gamla stan. Detalj ur F Hogenbergs kopparstick av Stockholm på 
1570-talet. Nedtill t v ser man Inre Söderport och th därom en de! av de hus och 
tomter, som räntmästaren Cronberg köpte och som biev kv Achi/les. Träkajen är 
Koggahamn, th därom rakt under Slottets kärntorn syns Järnvågen.

Så skapades Skeppsbroraden. Hösten 1630 utfärdades det första faste
brevet för en tomt vid den nya gatan, det ännu i ombyggt skick be
varade huset Skeppsbron 24. De nyskapade tomterna var begärliga och 
bebyggdes snabbt. Redan när Wolfgang Hartmann 1650 gav ut sitt stora 
kopparstick av "den konungslige residens- och huvudstaden Stock
holm", verkar Skeppsbron vara fullbyggd med höga, skulptursmyckade 
gavelhus med de tätt liggande fartygens tackel och tåg som dekorativt 
staffage.

Studerar man bilden närmare ser man att husen inte är så höga - de 
flesta i endast tre våningar - och att där finns en del luckor i raden. Men 
de fylldes snart. Erik Dahlberg, som för Sueciaverket arbetade med den 
stora utsikten från saltsjösidan, hade all möda att hålla sig å jour med 
utvecklingen. Han började teckna Skeppsbroraden på 1660-talet men 
fick göra en rad nya skisser, innan utsikten blev färdig att graveras. Den 
skicklige kopparstickaren Swidde har signerat bladet 1693. Då var 
Skeppsbroraden färdigbyggd.
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Men den dominerades inte längre av skulptursmyckade gavelfasader. 
Alla de nya byggnader, som Dahlberg lagt in, har raka taklister och 
klassicistiska fasader. Det var Tessinarnas strama klassicism och hori- 
sontalitet, som segrat över de pyntade gavelhusen. Till detta moderna 
inslag hörde naturligtvis Tessin d ä:s eget hus. Skeppsbron 20, upp
fört på 1670-talet men tyvärr rivet. Tessin hade tydligen ritat flera av 
Skeppsbrons nya hus. Av dessa är nu endast ett bevarat, som med viss
het ritats av Tessin d ä, nummer 36, uppfört på 1670-talet efter ännu 
bevarade ritningar. Nummer 10, byggt i slutet av 1660-talet, har av 
traditionen attribuerats till Tessin men har snarare haft Jean de la 
Vallée som arkitekt. Skeppsbrons markanta avslutning i söder, Ränt- 
mästarhuset, byggdes i klassicistisk stil på 1660-talet, och vid det bygget 
har Tessin också medverkat.

Södra delen av Skeppsbroraden, sedd från Kastellholmen. Längst t v slussbroar
na och de båda kvarnhusen. Slaktarhuset, som låg framför kvarnarna, hade brun
nit 1691 och är ännu inte återuppbyggt. Räntmästarhuset dominerar över de 
något äldre gavelprydda husen vid Skeppsbron. Th gamla Riksbankens gård 
med sina flyglar, Skeppsbrofasaden tillkom först på 1730-talet. Detalj ur W Swid- 
des kopparstick 1693 för Dahlbergs Suecia.
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Räntmästare Byggherre var räntmästaren Börje Cronberg, som blivit kallad "en av 
Cronbergs seklets stora svenska affärsmän" (Svenskt Biografiskt Lexikon). Han var 

bygge son till slottsfogden Olof Buraeus i Örebro och hade efter långa utländska 
studieresor blivit Magnus Gabriel De la Gardies kassör. Han hade dess
utom varit hovkassör, innan han 1654 utnämndes till räntmästare. Ränt
mästare var ett viktigt ämbete, som svarade för Kronans penningupp
börd och utbetalningar i Räntekammaren. Han bedrev också egen handel 
och lämnade Kronan stora lån och försträckningar, både tillsammans 
med andra svenska förlagsmän och med hjälp av utländskt kapital. Till 
Karl X Gustavs pompösa jordafärd 1660 lämnade han en stor försträck
ning, vilket ansågs vara en ämbetsplikt. I begravningsprocessionen red 
han med och kastade ut begravningspengar åt folket. Den avlidne kungen 
hade adlat honom 1654 med namnet Cronberg.

Ett par av de förlagsmän, med vilka Cronberg samarbetade, Joachim 
Rötter, adlad Lillienhoff, och Jacob Momma, adlad Reenstierna, byggde 
sig också nya hus på 1660-talet, båda på Söder och i klassicistisk stil.

Räntmästare Börje Cronberg (3) delar ut begravningspengar vid Kar! X Gustavs 
begravningsprocession den 4 nov 1660. Han passerar just vågen vid Järntorget, i 
porten står folk med utsträckta händer för att fånga de utkastade mynten. Fram
för räntmästaren ledes den döde kungens livhäst (4), medan Johan Gy/lenstierna 
iklädd kungens förgyllda rustning (5) tyglar en stegrande springar. Detalj ur 
kopparstick av J le Pautre efter teckningar av Erik Dahlberg.

12



Räntmästare Cronberg valde sig tomt i Gamla stan. I södra änden av 
den nya Skeppsbron låg det kvar ett par gamla kvarter med äldre, 
oregelbunden bebyggelse, mot stranden tydligen låga korsvirkeshus och 
bodar. Längre upp vid Järntorgsgatan låg ett par små stenhus. Vid gatans 
södra mynning hade Inre Söderport legat, och på Slussnäset låg slaktar
huset och kvarnhusen. Det trånga, ofta ombyggda porttornet hade 
rivits 1636. Enligt regleringsplanen skulle här bildas det sydligaste 
kvarteret i Skeppsbroraden. Omkring 1660 började Cronberg köpa upp 
tomter, så att han blev ägare till hela det nya kvarteret, vilket senare fick 
namnet Achilles.

Den äldsta uppgift man har om hans markförvärv är från mars 1660, 
då han av Adler Salvius' arvingar inköpte två stenhus östantill vid Söder
port. Deras läge och mått är inte angivna, men sannolikt låg de vid Järn
torgsgatan.

Året därpå förvärvade han av guldsmeden Wilckens änka ett litet 
stenhus "beläget gentemot södra kvarn". Dessutom hade han 1662 fått 
lämna vinskänken Wilhelm van Campen 4 000 dir kmt och ett parti mur
tegel för det hus och den tomt som denne måst avstå för "herr ränt
mästarens i byggnad stående tomts regularitet och gatans justerande". 
Ordalagen i byggningskollegiets protokoll låter oss ana, att staden till- 
lämpat Gustav Adolfs kungabrev om expropriation från 1630.

När en granne Olof Eriksson 1663 väckte process mot Cronberg, därför 
att ett korsvirkeshus förstörts genom pålningarna för nybygget, försva
rade sig räntmästaren bl a med, att hans hus skulle lända ”Stadsen på 
den orten till ingen ringa prydnad". Han påpekade också, att "arkitekten 
Tessin" kunde bevittna hans uppgifter. Av formuleringen framgår inte, 
att Tessin själv ritat huset, men det är med hänsyn till dess arkitektur 
inte omöjligt.

Av Börje Cronbergs fragmentariskt bevarade räkenskaper får man ett 
begrepp om hur bygget fortskred efter den pålning, som omtalas under 
Erikssons process 1663. Hösten 1663 arbetade den kände stenhuggaren 
Dirik Blom (Blume) med "listarbete kringom huset". Murmästaren 
Berent (Persson) arbetade med fem gesäller, och tegel levererades fram
för allt från fru Brita Kurck på Margrethelund.

I slutet av året avlönas ställningsmakare och käringar som bär tegel, 
näver och golvsten. Näver användes som isolering av bjälklag och tak
stolar. Tydligen har man börjat med inredningen i slutet av år 1663, 
ty då avlönas timmermän och snickare, och Dirik Blom utför golvstens- 
huggning.

En förteckning på leverantörer av byggmaterial upptar flera kända 
namn; 1661 får Cronberg bjälkar från general Drakenhielm på Hanstavik, 
året därpå köper han Liflandskalk av Jean de la Vallée, som då arbetade 
på Riddarhuset, och Gotlandskalk från Magnus Gabriel De la Gardie.

Det var en tid, då byggnadsverksamheten var livlig på säterierna i 
Stockholmstrakten. Många hade egna tegelbruk, och man slog sig tyd
ligen ihop om leveranser av kalk från Gotland och Lifland. Bland Cron
bergs leverantörer fanns amiral Bjelkenstiernas änka på Åkeshov och 
Årsta, Gustaf Bonde på Hässelby, frun på Margrethelund och Joachim 
Rötter, som byggde malmgård på Söder.
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Hemmet svart
kläddes efter 

Cronbergs död

År 1662 kom Cronbergs hus tydligen under tak; både det året och 1663 
levererades taktegel, det senare året glaserat. Men ännu 1665 pågick 
arbeten; då klagade en granne, Brita Falck, att hon inte kunde hyra ut 
sina bodar på grund av allt byggnadsmaterial som låg hopat framför 
dem.

Av allt att döma fullbordades bygget 1666, ty då levererades bl a 
kopparplåt till den altan, som byggts på gården. Vidare levererades 
fönster- och dörrbeslag, dörrlås, spjäll samt armeringsjärn och gipsspik, 
som troligen användes till stucktak eller dylikt, av gipsmakarna mäster 
Hans och Anders - sannolikt Hans Zauck och Johan Anders Anthoni, 
vilka båda arbetade på Skokloster.

Två inventarier finns bevarade, som ger en del upplysningar om hur ränt
mästarens hem var utrustat och möblerat. Det första har gjorts upp efter 
Börje Cronbergs död den 6 februari 1673 och skrevs av änkan fru Anna 
Maria Gyldenklou. Hon omtalade att "salen och hennes kamrar, som till
förne har varit klädda med tapeter och gyllenläder är nu klädda med nytt 
svart kläde groft och finns där uti allt tillbehör som nu i sorgen brukas". 
Det var under 1600-talet vanligt att inte bara änkor och efterlevande gick 
i sorgdräkt, utan även hemmen kläddes i svart. Riksänkedrottningen 
Hedvig Eleonoras paradsängkammare på Drottningholm målades på 
1670-talet i svart och guld, och i Ebba Brahes palats vid Götgatan var 
flera rum svartklädda 1673. Hennes säng hade sparlakan av svart siden.

Troligen hade också änkan i Räntmästarhuset svart säng, ty i den långa 
förteckningen av sängomhängen finns även svarta sparlakan, och en 
nattlåda var svartmålad.

Listan över målningar är lång. Där finns porträtt av unge kungen - 
Karl XI - och 13 gamla kungar. Familjeporträtten upptar bl a fyra konterfej 
"av min salig mans släkt". Salig mannen fanns porträtterad både till
sammans med sin första hustru och deras barn "på en tavla" och med 
sin andra hustru och alla deras barn "på en stor tavla". Det fanns också 
ett porträtt av "salig borgmästaren", Börje Cronbergs förste svärfar, 
den rike Hans Hansson, och tre porträtt av barnen. Bland målningarna 
noteras fyra holländska konterfej, tio holländska skillerier, dvs landskap 
eller genrebilder, samt en jungfru, en gubbe och en käring.

Hemmet var välförsett med bl a silver, gamla tiders sparkassa, fat, 
kannor, konfektskålar, ljusstakar, handfat, saltkar och skrin i drivna och 
helt eller delvis förgyllda arbeten. Däremot saknas glas och ljuskronor. 
Salen och änkans båda kamrar upplystes av 20 silvrade ljusplåtar, och 
ljusstakar fanns det gott om. Kistor, skåp samt bokhyllor var förvarings
möblerna. I salen fanns både skåp och skänk, och i änkans kammare 
var ett skåp svart. I skrivkammaren förvarades saker, som inte 
brukades dagligen. I en grå och en röd koffert låg salig mannens kläder, 
"och dem skall ingen röra".

Soffor hade ännu inte blivit vanliga i vårt land och saknades helt. 
Stolar var det gott om. Ett dussin stolar med grönt kläde var överklädda 
med svart, 18 läderstolar stod troligen i salen, medan fyra gamla stolar 
stod i barnkammaren. Det fanns länstolar med silverfransar samt 6 fäll- 
stolar, "som läggs tillhopa". Bland sängställen skildes på fransyska och
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' Kök

Magisterns kammare

Liten
kammare

Sängkammaren Kammaren
därnäst

Barnkammaren Kammaren i I 
södra hörnet I»

Rekonstruerad plan av våningen en trappa upp i Räntmästarhuset. Rumsbenäm- 
ningarna enligt ett inventarium från T678 över räntmästaren Cronbergs änkas, fru 
Anna Maria Gyldenklou, möbler. Många detaljer är osäkra, b!a altanen och dess 
trappa, eldstädernas utformning i kök och bagarstuga m m.

ståndsängar - de förra stod med huvudändan mot väggen och hade 
himmel.

Det andra inventariet gjordes den 26 juli 1678, då fru Anna Maria 
Gyldenklou hade fått lämna ifrån sig huset men bodde kvar med sina 
barn i våningen en trappa upp. Hon skulle få disponera de möbler, som 
förtecknades "som ett inventarium" - en ringa rest av den forna ståten. 
Man får nu veta, att salen hade både en öppen spis med spjäll och stor 
eldskiva samt en stor "järnkakelugn", dvs sättugn av gjutjärn. Hörn
kammaren i söder hade gyllenläderstapeter "med vit botten och figurer 
av åtskilliga färger". Sängkammaren med "fransysk säng med stolpar" 
värmdes av en järnkakelugn "med skrank omkring av ståltråd". I barn
kammaren var värmekällan en kakelugn, "halvparten av järn". Dessutom 
disponerade änkan stora salen i övre våningen, där ett långt furubord 
flankerades av sex alnar långa bänkar.

I en uppsats om "Fru Anna Maria" av Mila Hallman 1908 citeras ett 
inventarium från 1678, som jag inte återfunnit. Där omtalas porträtt av 
Gustav Vasa, Karl IX, Gustav Adolf och hans drottning, Karl X Gustav, 
Axel Oxenstierna och Johan Banér samt ett ungdomsporträtt av ränt
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mästaren och ett "målat efter dess död". Utom porträttet av räntmäs
tarens första fru och hennes far borgmästaren Hans Hansson fanns ett 
av hans andra svärmoder, fru Anna Gyldenklou, änka efter presidenten 
Anders Gyldenklou, Skånellaholms byggherre. I detta inventarium för
tecknas också ett flertal musikinstrument och en boksamling - en del av 
böckerna tillhörde dock barnens informator.

Tomtkarta över räntmästaren Cronbergs f d stenhustomt, som grevarna Bielke 
ägde, uppgjord av stadsingeniören Joh Cortman 1701. Stora Stenhuset vid Lasta- 
gieplatsen är Räntmästarhuset. Vid gatan till Järntorget ligger det något senare 
byggda Oranienbad, kallat "nya anlagda stenhuset”. BUd: Skoklosters arkiv.
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Oranienbad

Räntmästar- 
ämbetet indras 

Reduktionen

Huvudbyggnaden låg självfallet med entréfasaden mot Skeppsbron. 
Bottenvåningen var rusticerad och tydligen ursprungligen entresolerad. 
Fasaden, med sina fem fönsteraxlar och fyra våningar, indelades med 
lisener, som höll samman de båda huvudvåningarna. Under taklisten 
fanns en låg attikavåning. AvSuecian och andra avbildningar att döma 
var taket från början valmat och hade nedtill den för 1600-talet karakteris
tiska konkava svängen. Huset hade två flyglar, och de båda sidofasader- 
na var åtta fönsteraxlar långa. På gården låg, tydligen mellan flyglarna, 
den altan som omtalas i byggnadsräkenskaperna 1666. I en brandför- 
säkringshandling från 1757 uppges, att altanen hade dörr till förstugan en 
trappa upp och att en stentrappa ledde ned från altanen till gården.

På det långsmala kvarterets västra sida låg, med fasad mot Järntorgs- 
gatan, ett annat stenhus, vilket senare fick namnet Oranienbad. Sanno
likt började det byggas hösten 1669. Då upptar byggnadsräkenskaperna i 
augusti 40 stycken pålar och 170 alnar sandsten till "nya byggningen". 
Tio karlar höll på med pålning och fyra arbetade på tomten. I september 
arbetade de tio karlarna med pålkranar. Sedan slutar uppgifterna om nya 
byggningen i de fragmentariskt bevarade räkenskaperna. Huset tycks ha 
stått färdigt vid Cronbergs död.

I mantalslängden 1676 antecknas att räntmästarens änka bebodde eget 
hus och att hennes hörnhus, vilket bör vara Oranienbad, beboddes av 
barberaren mäster Johan Gahrling och handlanden Johan Forsman. 
Barberaren arbetade säkerligen också som badare. I mantalslängden 
1711 bodde bl a badaren Jeremias Stutz med gesäll och två pigor i huset. 
Om någon av dessa hyresgäster givit huset namnet Oranienbad vet man 
inte - Nordberg har påpekat, att det funnits ett bad vid Söderport ända 
sedan medeltiden.

På norra sidan av kvarteret, mot Södra Dryckesgränd, förenades Ränt
mästarhuset och Oranienbad av en låg uthuslänga, som inrymde stall 
och vagnshus och som rimligtvis bör ha tillkommit under Börje Cron
bergs livstid.

Kvarteret utgjorde visserligen Skeppsbrons avslutning söderut, men 
det låg inte som nu fritt mot söder. På andra sidan om den relativt 
breda Räntmästargränden vidtog den samling hus, som länge fyllde 
Slussområdet. Närmast kvarteret Achilles låg i Skeppsbrons förlängning 
södra slaktarhuset, en envåningslänga med högt tak som uppförts efter 
en brand 1691. Väster därom fanns de båda kvarnhusen, ombyggda på 
1640-talet. De var också låga, och som framgår av äldre bilder dominera
de Räntmästarhuset över Slussnäsets låga nyttobyggnader.

När Börje Cronberg 1660 började bygga sitt hus stod hans bana i zenit, 
när bygget vid mitten av decenniet fullbordats var hans ställning inte 
längre lika lysande. Han hade vunnit Karl X Gustavs stora bevågenhet, 
men var inte enbart populär hos förmyndarstyrelsens rådsherrar. Hans 
ekonomiska framgångar väckte både avund och misstänksamhet. Den 
rike och mäktige riksdrotsen Per Brahe ansåg 1669 att räntmästarens hus
bygge vittnade "om skrytsamt överdåd och ordade om förvaltare av 
viktiga kronogälder, som läto bygga så stora hus att han själv med
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Södra delen av Gamla stan och slussområdet. Detalj ur J Brolins karta 1771. 
Längst i norr Järntorget (P) med Riksbanken (59), på den gamla Järnvågens 
plats. Närmast söder om Räntmästarhuset eller rådman Mobergs hus (ii) ligger 
de båda kvarnhusen (kk) och södra slaktarhuset (II), vilka är byggda över Söder
ström. På slussnäset ligger södra fiskarhuset (mm) och ett slipverk (nn). Längst 
ner Polhelms sluss (oo) med sina båda vindbroar (pp) och Slusskontoret (qq). 
Jfr bilden sid 9.

alla sina inkomster icke trodde sig hava råd till dylika utsvävningar" 
(Svenskt Biografiskt Lexikon). En rådsherre ansåg att räntmästaren 
vunnit sina rikedomar genom det anseende som hans tjänst givit. Johan 
Gabriel Stenbock opponerade sig och menade, att Cronberg icke vunnit 
sin förmögenhet genom Kronan utan genom duglighet och två rika 
giften. Räntmästarämbetet indrogs emellertid 1670, men Cronberg fick 
kvarstå i tjänst till sin död 1673, dock med kraftigt reducerad lön. Hans 
efterlevande undgick inte reduktionen. Den 1681 tillsatta likvidationskom- 
missionen ställde stora krav på sterbhuset på grund av arrendein
komster, som Cronberg på 1660-talet haft av Kronans del i Falu gruvas 
avkastning.

Efter Börje Cronbergs död blev familjens ekonomiska ställning därför 
alltmer bekymmersam. Det en gång rika och förnäma hemmet hade för-
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Långivaren 
Brahe tar över

Bielke lämnade 
lån och blev 

ägare

vandlats till "ett förfallet hus", skrev en svärson till räntmästaren på 
1680-talet. Änkan, som levde till 1705, fick pantsätta dyrbara smycken och 
praktfulla silverpjäser, men en del fordringsägare "betalade hon med 
husgerådssaker".

Det stora säteriet Hanstavik, som Cronberg köpt av Drakenhielm 1664, 
var högt intecknat och gick familjen ur händerna. Ett mindre stenhus, 
som han ägde vid Västerlånggatan, hade redan 1668 pantsatts som 
säkerhet för ett lån på 2 000 rdr specie, som fru Margareta Skunck, änka 
efter lagmannen Nic Skunck, lämnat honom på ett halvt år. Samtidigt 
hade han på ett år fått låna 11 500 rdr specie och 250 dukater mot 8 
procents ränta och som säkerhet och pant lämnat sitt hus "vid änden av 
Skeppsbron beläget" till långivaren, riksrådet Nils Nilsson Brahe, Per 
Brahes rike arvtagare. Varken räntmästaren eller sterbhuset hade kunnat 
återbetala lånen, och även räntorna vållade bekymmer.

1676 hade fru Skunck fått 30 000 murtegel som dellikvid. En dotter till 
fru Skunck, fru Ebba Christina de la Chapelle, skrev 1682 till överståt
hållaren och begärde bistånd att få moderns fordran indriven. När sterb
huset inte kunde betala vare sig lånet eller räntorna till greve Brahe, 
begärde denne sin pant, och han tycks ha tillträtt fastigheten 1678. Då 
fick notarius publicus göra det ovan citerade inventariet över fru Gylden- 
klous lösöre. Brahe lät nämligen änkan bo kvar med möjlighet att återfå 
huset, om han "contenterades med både lånesumman och obetalda 
räntor".

Några år senare drabbades även Nils Brahe av reduktionen och fick 
betala väldiga belopp till Kronan. Ungefär samtidigt fick han genom hov
rättens dom den 10 oktober 1683 Räntmästarhuset värderat till 15 000 
rdr specie eller 30 000 dir smt. Sterbhuset erbjöds att lösa in huset för 
detta belopp men ansåg det inte ens lönt att opponera mot värderingen. 
Slutet blev att Nils Brahe begärde att få fastebrev på egendomen, vilket 
utfärdades den 22 november 1684. I den bevarade mantalslängden från
1683 upptas Nils Brahe som ägare. Räntmästarens änka och tre barn 
samt 84-åriga sjukliga moder bodde då ännu kvar i huset.

Nils Brahe, som en tid ansågs vara Sveriges rikaste man, lyckades
1684 skrapa ihop den för tiden väldiga summan 431 000 dir smt för att 
"bli fri från vidare tilltal". Det dröjde dock inte länge, förrän Kronan kom 
med nya, ändå större krav. Brahe fick bottenskrapa sina tillgångar genom 
lån och pantförskrivningar.

Det var ont om långivare under detta för de besuttna så bistra decen
nium. Det fanns dock några, som undgått reduktionen, och bland dem 
var en vän och släkting till Brahe, den ryktbare fältmarskalken och gene
ralguvernören Nils Bielke, känd även som en adelns privatdiskontör. 
Genom att lämna lån med fastigheter som pant var han omkring 1690 
i realiteten ägare till flera kända Stockholmspalats, det Sparreska vid 
Rödbodtorget (nu Konstakademien), det Bondeska vid Riddarhustorget 
(nu Högsta domstolen), det Stenbockska på Blasieholmen (nu Frimurare
orden) och det Torstensonska vid Fredsgatan (nu Utrikesdepartementet). 
Det sistnämnda blev hans änka formellt ägare till 1730.
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När och hur transaktionerna mellan Brahe och Bielke ägde rum vet 
man inte. År 1689 fick Nils Brahe ett mindre lån av Bielke, men mot 
vilken pant är okänt. När stadsingeniören Johan Cortman 1701 gör en 
tomtkarta över kvarteret Achilles antecknar han, att räntmästarens forna 
stenhustomt äges av "herrar och grevar Bielkar". Herrarna var två, fält
marskalken och hans yngre son Ture Gabriel Bielke, den blivande karo
linen och mösspolitikern. Att Nils Bielke inte står som ensam ägare be
rodde på, att han och hans maka Eva Horn 1691 gjort en testamentarisk 
disposition om ett s k peculium till de två sönerna.

På Ture Gabriels lott kom både lånet till Nils Brahe och en del, troligen 
hälften, av räntmästarens forna egendom. Vid mantalsskrivningen 1711 
antecknas, att Räntmästarhuset tillhör fältmarskalken Nils Bielke och 
Oranienbad sonen Ture Gabriel. Båda husen var då uthyrda. Bland hyres
gästerna var flertalet handelsmän, i Oranienbad bl a två engelska köp
män. Badaren Stutz är nämnd ovan, i Räntmästarhuset hölls krog av 
slaktardrängen Peter Torsch.

Den vackra tomtkartan från 1701 är både upplysande och förbryllande. 
På stora stenhuset - Räntmästarhuset - skjuter långsidornas murar ut ett 
stycke utanför flyglarnas gavelväggar, vilket tyder på att räntmästaren 
tänkt bygga dem längre - ev förena dem med Oranienbad. Detta för
klarar också, varför flyglarnas gavelväggar visat sig vara tunnare än de 
andra ytterväggarna.

Förbryllande är kartans rubrik, där det står, att herrar Bielkar inte bara 
äger utan också låter bebygga räntmästarens tomt. Och Oranienbad 
kallas "nya anlagde stenhuset". Oranienbad fanns ju när mantalsläng
den 1676 skrevs, då det kallades räntmästarens änkas hörnhus. En möjlig
het är, att Bielkarna låtit bygga till eller bygga på huset, en annan att 
huset brandhärjats och måste repareras.

När Oranienbad på nyåret 1970 revs följdes arbetet för Stadsmuseets 
räkning av antikvarien Lars Bengtsson. Han har meddelat, att något spår 
av brand före 1847 (se sidan 24) inte kunde iakttas. Inte heller var det 
något som tydde på att huset förlängts eller byggts på. Men det var så 
många gånger grundligt ombyggt och nyinrett, inte minst i slutet av 
1800-talet, att några säkra dateringar inte kunde göras. Den enda ur
sprungliga inredningsdetalj som påträffades var ett stycke taklist en 
trappa upp, och den kunde dateras till sent 1600-tal eller tiden omkring 
1700.

Uppgiften i mantalslängden 1676, att huset beboddes av två familjer, 
kan tyda på att huset då endast var två våningar högt. I så fall skulle 
Bielkarna ha byggt på huset till fyra våningar. Uppgiften att Bielkarna 
tänkt bebygga tomten kan förklaras av några tunna blyertsstreck, som 
tyder på en planerad tillbyggnad av Räntmästarhusets södra flygel.

Efter fältmarskalkens död 1716 blev sonen Ture Gabriel ägare till hela 
kvarteret med de två stenhusen. Sedan modern Eva Horn den 28 maj 
1719 bekräftat, att sonen enligt 1691 års peculium disponerade bl a "sten
husen vid Södersluss", värderade till 90 000 dir kmt, sålde Ture 
Gabriel Bielke "tvenne dess stenhus vid Södersluss" för 90 000 dir kmt 
till köpmannen Petter Aveman. Denne avled redan samma år, och de
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AhHöf började 
rusta upp

Linné och 
Swedenborg 
hyresgäster

båda husen växlade sedan ägare flera gånger till 1738, då assessor Olof 
Ahllöf köpte både Räntmästarhuset och Oranienbad för tillsammans 
100 000 dir kmt.

Tydligen var båda byggnaderna dåligt underhållna, eftersom Ahllöf 
började en upprustning, som dock inte var helt genomförd, när han av
led redan 1740.

I hans bouppteckning beskrivs de båda byggnaderna av två sakkunniga 
värderingsmän, stadsarkitekten J E Carlberg och stadsbyggmästaren J M 
Theulig. Räntmästarhuset anges vara nyligen reparerat men "icke full
komligen fullbordat”. Tydligen hade huset nu fått brutet tak; det omtalas 
att nedre fallet var täckt med tegel och det övre med plåt. Huvudentrén 
hade flyttats till södra sidofasaden mot Räntmästargränden - nuvarande 
Slussplan. Förstugan var välvd, liksom de nya stentrapporna. Ursprung
ligen hade huset troligen haft murad trappa endast i bottenvåningen, 
medan trappan högre upp var byggd i trä.

"På norra sidan” (troligen felskrivning för södra) låg fem välvda 
källare. En del av bottenvåningen var entresolerad och inrymde en stor 
spannmålsbod. En annan del, med bjälktak, hyrdes av en järnkrämare. 
Våningarna en och två trappor upp inrymde vardera 13 rum och ett 
skafferi, den låga fjärde våningen 14 rum och 3 kontor. Det påpekas 
särskilt, att vinden var stenlagd och brandfri.

Oranienbad rymde också fyra våningar, hade välvda källare och tegel
tak på tre sidor - den fjärde var plåtklädd. Trapporna till våningarna var 
murade men vindstrappan av trä. Vindsgolvet var lagt med tegel men 
inte brandfritt. Eftersom huset behövde "en ansenlig reparation och 
rumsindelningen förbättras”, kunde det inte värderas efter hyror och 
rummens antal utan endast efter dess välbelägenhet till 35 000 dir kmt. 
Räntmästarhuset upptogs till 109 906 dir kmt med hänsyn till dess för
delaktiga läge, dess bekväma indelning i olika lägenheter och rumsin- 
redning med eldstäder, dörrar, fönster, golv och tak.

Assessor Ahllöf ärvdes av två släktingar i Arboga, rådmännen Johan 
Rospigg och Samuel Moberg. Vid denna tid, början av 1740-talet, bodde 
i både Räntmästarhuset och Oranienbad ett flertal hyresgäster i en 
ganska brokig blandning: skeppare, handelsmän, tjänstemän, änkor, 
kaffekokare, arbetare mfl. Ur denna anonyma skara framträder två 
lysande, internationellt kända namn, Linné och Swedenborg.

När Linné eller Linnaeus, som han ännu skrev sig, efter giftermålet i 
juni 1739 återvände till Stockholm, hyrde han bostad i Räntmästarhuset. 
Här bodde familjen till dess Linnaeus som nyutnämnd professor flyttade 
till Uppsala hösten 1741. I Stockholm praktiserade han sedan 1738 som 
läkare och hade just varit med om att stifta Vetenskapsakademien. Här 
hemma var han tydligen inte lika känd som i utlandet, i mantals- och 
taxeringslängderna för 1740—41 kallas han Doctoren eller Medicine 
doctoren Lennaeus. Ett brev till Linné från den tyske botanisten J G 
Gleditsch den 20 april 1740 är adresserat till Uppsala men har via Örebro 
returnerats till Lilla Räntmästarhuset vid Skeppsbron, och därmed undan- 
röjes varje tvivel om Lennaeus' identitet.

21



Räntmästarhuset 
bygges ihop 

med Oranienbad

Enligt en uppgift av Henrik Alm (S:t Eriks Årsbok 1938) skulle Emanuel 
Swedenborg, då han kom hem från sin långa utlandsresa hösten 1740, 
ha "övertagit våningen i Räntmästarhuset efter sin frände Carl Linnaeus" 
(Swedenborg var kusin till Linnaeus' hustru). Men varken Linnaeus eller 
Swedenborg finns bland hyresgästerna i 1742 års längd. Först året därpå, 
1743, upptas assessoren i bergskollegium, välborne herr Emanuel 
Swedenborg, bland rådman Rospiggs hyresgäster. I taxeringslängden 
återfinns han närmast efter kommissarien Stenmeijers änka, vilket är 
samma plats som Linnaeus intagit i längden från 1741.

Att de båda berömdheterna bebott samma våning är alltså troligt. 
Swedenborg var inte bara befryndad med Linnaeus, han invaldes redan 
hösten 1740 på dennes förslag i Vetenskapsakademien. Kanske dröjde 
det, innan Swedenborg kunde flytta in, därför att Oranienbad måste 
repareras. Han hyrde liksom Linnaeus inte i själva Räntmästarhuset utan 
i Oranienbad, som av Gleditschs brev att döma också kallades Lilla 
Räntmästarhuset.

Sommaren 1743 reste Swedenborg utomlands. Vid hemkomsten två år 
senare slog han sig åter ned i Oranienbad men flyttade snart till den 
malmgård vid Hornsgatan, som han köpt - med säkerhet bodde han där 
1747.

Nästa större förändring av kvartersbebyggelsen skedde 1751, då Ränt
mästarhusets södra flygel bands samman med Oranienbad och kvarteret 
fick en sammanhängande fasad mot Räntmästargränden (Slussplan). 
Genom en portgång i den nya mellandelen kom man in på den reduce
rade gården, på vars norra sida stallet, vagnbodarna och altanen låg 
kvar. Kvarteret fick nu det utseende, som vi ser på Sevenboms och 
bröderna Martins utsikter.

Några år efter tillbyggnaden, 1757, lät rådhusrätten värdera de båda 
husen, "Räntmästarehuset och Oranienbad kallade, tillika med ett ny
byggt stenhus däremellan", kallat Nya Räntmästarhuset. I beskrivningen 
finns några uppgifter om inredningar, som kompletterar värderingen från 
1740.

Räntmästarhuset hade en trappa upp en stor sal med tre fönster mot 
Skeppsbron, inredd med stengolv, öppen spis av huggen sten, gipsat 
tak samt bröst- och fotpanel. En matsal och ett hörnrum mot Dykargränd 
- nu Södra Dryckesgränd - hade också öppna spisar; ett rum värmdes 
av en blå-vit kakelugn och ett par andra av gröna kakelugnar. Rummen 
hade trägolv med kalkstensfriser, bröst- och fotpanel samt gipsade tak. 
Det fanns två kök med stengolv och murade spisar, det större låg åt 
Dryckesgränd, och där hade spisen också bakugn. De båda övre våning
arna var indelade och utrustade på ungefär samma sätt ehuru något 
enklare. Om spisarna av huggen sten var ursprungliga eller härstam
made från 1740 års ombyggnad är omöjligt att avgöra, eftersom de 
sedan länge är försvunna.

Nya Räntmästarhuset eller mellandelen hade vid sidan av portgången 
en spannmålsbod med bjälktak. Våningen en trappa upp inrymde en stor 
spannmålsbod med fem fönster, och där ovan låg två små våningar med 
förstuga, sal, ett rum och kök.
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Oranienbad tycks ha varit inrett på ungefär samma sätt som Ränt
mästarhuset. Salarna i de olika våningarna hade stengolv och spisar 
av huggen sten; i båda våningarna fanns ett rum med både öppen spis 
och grön kakelugn. De mindre rummen hade gröna kakelugnar och 
gipsade tak. Man får också veta, att yttertaket på Oranienbad var täckt 
med tegel åt Järntorgsgatan men med förtennt plåt mot gården.

Handlanden Fredrik Lund, som efter rådman Mobergs död 1774 inköpt 
"hela det sk Räntmästarhuset”, begärde tre år senare att få brandför
säkringsvärdet höjt, eftersom egendomen är "med mycken kostnad för
bättrad uti alla rum, bodar och våningar, såsom nya dörrar, fönster, 
trappor, golv, tak och kakelugnar med eldstäder". Skall man ta honom 
på orden bör inredningen i hela kvarteret ha förnyats på 1770-talet. Vid 
den senaste ombyggnaden påträffades heller inga äldre snickerier än 
bröstpanel och några dörrar från 1700-talets senare del.

Räntmästarhuset med omgivning i slutet av J 700-talet. T v Fiskarhamnen samt 
slaktarhuset och de båda kvarnhusen. Räntmästarhuset har sedan 7740-talet bru
tet tegeltak och har 7757 byggts samman med Oranienbad, så att det bildats en 
enhetlig fasad mot Räntmästargränden. Längst t h Riksbankens Skeppsbrofasad 
från 7730-talet. Detalj ur Elias Martins stora Mosebackeutsikt, målad för Gustav IV 
Adolf på 7790-talet. BUd: Stadshuset.
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Brand och 
opålitlig grund

År 1797 blev handlanden Johan Petter Åkerblad ägare till kvarteret 
Achilles. Sedan både han och hans änka avlidit ärvdes och förvärvades 
egendomen av dottern Johanna och hennes man, majoren Fr Wilhelm 
Ankarcrona. Fru Ankarcrona bodde med sina barn kvar i huset efter 
mannens död 1836.

En marskväll 1847 klämtades i stadens kyrktorn, och ett starkt eldsken 
syntes över Gamla stan. Elden var lös i Räntmästarhuset. När brandred
skapen bröstade av efter någon timme stod hela taklaget i ljusan låga. 
Blåsten gjorde, att även taket på andra sidan Järntorgsgatan fattade eld. 
En skorsten rasade och skadade flera åskådare, av vilka två senare avled. 
De goda brandbottnarna hindrade elden att skada de nedre våningarna, 
men vattnet dränkte och fördärvade det översta bjälklaget.

Ritning till nytt tak på Ankarcronska arvingarnas egendom eller det s k Räntmäs
tarhuset efter branden i mars 1847. Byggnadsnämndens ritningssamling. Bild: 
Stadsarkivet.

^
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Renovering 
efter branden

Nya slussen 
skapar fint 
affärsläge

Som delägare i huset inlämnade sonen, kammarskrivare Otto Ankar
crona, den 12 april 1847 ritning till nytt tak över hela komplexet. Stads
arkitekten Axel Nyström skrev den 20 april, att ritningen ej "föranleder 
någon anmärkning sedd för sig själv". Men efter besiktningen ville han 
"fästa uppmärksamheten vid det bristfälliga skick, varuti egendomen, 
särdeles de åt söder och öster belägna delarna därav, sig befinner och 
som härleder sig från den sannolikt med föga omsorg utförda grundens 
opålitlighet". Någon omedelbar fara för ras var det inte, men tillfället 
borde vara lämpligt för ett iståndsättande av hela fastigheten, när en stor 
reparation ändå måste utföras.

När ärendet behandlades i ämbets- och byggningskollegium den 27 
april invände Ankarcrona, som inkallats till sammanträdet, att någon 
sättning i huset inte iakttagits under senare år. Han hade dock för avsikt 
att låta undersöka och vid behov förstärka grunden under husets syd
östra hörn.

Eftersom huset ej var så bristfälligt, att det enligt byggningsordningen 
inte skulle få repareras och att behovet av en renovering uppkommit 
genom eldsvåda, beslöt kollegiet att bifalla Ankarcronas ansökan. Husets 
översta bjälklag och taklag fick iståndsättas, men taket skulle täckas med 
tegel. Även erforderliga mindre reparationer skulle få verkställas. Huset 
fick nu det utseende, som syns på de äldsta fotografierna från 1860-talet, 
med ett lågt, tegeltäckt sadeltak.

Att stadsarkitekten inte varit ute i ogjort väder visade sig tjugo år 
senare. Dåvarande ägaren, grosshandlare G Sommelius' änka, ansökte 
1867 om tillstånd att få inmura en "ny dörr och ny fönsterkarm i stället 
för karmar, som blivit av röta skadade och genom husets sättning kom
mit ur lod". Ritningen visar, att det gällde en butiksdörr och ett fönster 
till vänster om inkörsporten mot Slussplan i den 1751 byggda förbindel
sen mellan Räntmästarhuset och Oranienbad. Denna del av komplexet 
skulle visa sig vara den för sättningar mest utsatta.

När Nils Ericsons nya sluss byggdes under senare hälften av 1840-talet 
revs den gamla låga bebyggelsen på Slussnäset. Framför* Räntmästar
huset lades Slussplan, och på andra sidan den nya slussgraven pla
nerades det öppna Karl Johans torg, som i söder begränsades av den 
låga Bazaren, placerad över den detroniserade Polhemska slussgraven 
och avsedd främst för fiskhandel. Räntmästarhuset fick nu ett fritt och 
fint affärsläge.

Bland butikerna mot Slussplan fanns på 1850-talet en järnkramhandel, 
där en ung bodbetjänt hette Julius Slöör. Han flyttade in i huset. Med ett 
lån som startkapital öppnade han 1858 en egen järnkramhandel med 
butik dels vid Järntorgsgatan och dels, för jordbruksmaskiner, i Bazaren. 
Han var framgångsrik och blev delägare i Räntmästarhuset 1874. Året 
därpå köpte han hela fastigheten men dog 40-årig redan 1878.

Affären utvecklades av hans bröder och efterkommande, men Ränt
mästarhuset såldes till grevinnan Caroline von Rosen år 1879. Hon bodde 
inte själv i huset men lät 1880 reparera bottenvåningens fasader med
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Räntmästarhuset med omgivning omedelbart före ombyggnaden 1898. Längst 
ner tv syns en bit av Bazaren samt Fiskarhamnen och Kar! Johans torg med den 
1854 resta statyn. Räntmästarhuset har sitt låga tak efter branden 1847, men det 
ursprungliga tegeltaket har ersatts med plåt. Längst t h Riksbankens Skeppsbro
fasad och där nedanför Räntmästartrappan med Djurgårdsfärjor. BUd: Stock
holms Stadsmuseum.

kraftigare rustik och bågformade fönster. Entresoleringen i hörnet av 
Skeppsbron och Slussplan togs bort, och ett nytt bjälklag lades in i gatu
nivån. Mot Skeppsbron inreddes ett schweizeri, vars kök placerades i 
källaren mot Dryckesgränd. I våningen tre trappor upp avdelades tam
burer samt inreddes torrklosetter och garderober i lägenheterna, som nu 
blev tre i stället för tidigare två. Arkitekt för ombyggnaden var J F Åbom.

Tre år senare anhöll Filip Slöör att få avdela en tambur i förstugan 
en trappa upp, "eftersom någon tambur inte finns i de två våningar om 
tillsammans 12 rum, som jag hyr, vilket utgör en ständig källa till obehag 
och fara för hälsan". Samtidigt begärde grevinnan von Rosen att få ny
inreda butikslokalen i hörnet av Järntorgsgatan, som hyrdes av lärfts- 
kramhandlaren Eric Kock & Co. Åbom var även nu arkitekt.



Räntmästarhuset, förslag till förändrad våningsindelning i våningen tre trappor 
av J F Åbom 1880. BUd: Byggnadsnämndens arkiv.

Nybyggnads- Redan under senare delen av 1800-talet hade flera kontor flyttat in i de 
planer gamla bostadsvåningarna. Som ofta i Skeppsbrohusen fanns här några 

rederier, de flesta små. Stockholms Rederi AB Svea, som grundades 
1872, hade sitt första kontor i Räntmästarhuset, innan det växande före
taget 1883 flyttade längre norrut på Skeppsbron (nummer 30, senare 28).

När fastigheten nästa gång bytte ägare köptes den 1898 av några väl- 
situerade affärsmän med bankiren Axel Burman och direktören G Palm- 
quist i spetsen, för att förvandlas till ett modernt affärs- och kontorshus. 
För ändamålet bildades AB Räntmästarehuset, och uppdraget att verk
ställa förvandlingen gick till slottsarkitekten Fredrik Lilljekvist, känd inte 
minst för sina insatser i Stockholmsutställningen 1897, där han bl a 
skapat Gamla Stockholm. Flan var även aktieägare i det nya bolaget.

Från början var tydligen avsikten att ersätta Räntmästarhuset med en 
ny byggnad. Ny Illustrerad Tidning betygar i en artikel 1899 (nr 6) sin 
stora kärlek till Gamla Stockholm. "Undantags gläder det oss, att det 
stora stela och förövrigt inte uråldriga Räntmästarhuset snart skall ge 
plats för en modernare och - vi hoppas det - vackrare byggnad." När 
detta skrevs hade byggherren redan den 31 augusti 1898 fått byggnads
lov för en om- och påbyggnad. Ritningarna inlämnades av AB Ränt-
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Ombyggnad - 
inte rivning

mästarehuset genom direktör Palmquist och arkitekt Lilljekvist den 23 
augusti. En tidningsnotis omtalar, att ombyggnaden började den 10 
oktober och att det gamla huset skulle få "ett med dess läge och ålder 
mera överensstämmande utseende”.

Ny Illustrerad Tidning korrigerade i nr 14 år 1899 sin uppgift om husets 
rivning. "Det gläder oss därför att erfara, att det i nr 6 av N.I.T. i år av
bildade Räntmästarehuset icke - såsom vi förut trodde - behöver rivas 
för att få ett stilfullare utseende, utan att vid dess fullständiga om
byggnad till ett modernt affärshus med alla nutidens bekvämligheter 
(elektriska hissar, vattenklosetter osv) det yttre dock kan bibehållas, 
ehuru så till vida förändrat och tillbyggt, att det erhåller en för staden 
inom broarna passande stilhållning med gavlar och kupor i kalksten. 
Särskilt lyckat tyckes tornpartiet bli, och det torde åt huslängan utefter 
Skeppsbron komma att giva en pittoresk avslutning.

önskligt vore att detta för stadens inom broarna framtid så manande 
exempel bleve vederbörligen beaktat vid andra byggnadsföretag där i 
trakten och att arkitekten Fredrik Lilljekvist, som uppgjort ritningarna till 
ombyggnaden, sålunda bleve icke blott en föregångsman utan - en före
gångsman med efterföljare.”

I samband med ombyggnaden gjordes en undersökning av grundför
hållandena. Besiktningsintyget, som signerats av kaptenen i VVK Per 
Axel Lindahl den 16 december 1899, omtalar att grundmurarna var ned
dragna ett gott stycke under vattenytan, men att någon rustbädd eller 
pålning ej kunnat påträffas (min kurs.). Borrningar i marken utanför huset 
visade, att den bestod av sand och grus med någon fyllning men utan 
inblandade lerlager.

Slutklämmen var positiv: efter verkställd ombyggnad borde huset äga 
nöjaktig stabilitet. Grunden ansågs vara av betryggande beskaffenhet, 
och några avsevärda sjunkningar torde icke vara att befara sedan grus
lagren under den gamla byggnaden blivit komprimerade.

Besiktningens slutsatser bör ha glatt byggherrarna och tillfredsställt 
byggnadsnämnden. Kanske vi här har en anledning till att man övergav 
tanken på nybyggnad och bestämde sig för att bygga om och bygga på 
det gamla komplexet, ett i och för sig glädjande beslut.

Med stadsarkitekten Nyströms varning i minnet och med tanke på de 
reparationer som gjorts på grund av sättningar i huset måste man ifråga
sätta besiktningsmannens kompetens och slutsatser: att han inte på
träffade vare sig rustbädd eller pålar är obegripligt. Husen längs Skepps
bron ligger alla på utfylld mark, och deras grunder vilar på rustbäddar 
eller pålar. När Räntmästarhuset och Oranienbad byggdes talas det också 
på 1660-talet om pålningar, och när partiella grundförstärkningar eller 
undersökningar under 1900-talet verkställts har man alltid påträffat rust
bäddar eller pålningar. År 1924 påpekas särskilt, att det fanns pålar under 
alla de grundmurar som undersökts.

I besiktningsintyget talades om borrningar i marken utanför huset. 
Kartan visar, att det endast gjordes två borrprov, båda vid Slussplan,
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Otillräcklig
undersökning

Lilljekvist bygger 
gavlar i V a sa st iI

det ena cirka 4,5 meter från Skeppsbrohörnet, det andra, västra, cirka 
14 meter från Järntorgsgathörnet. Att dra säkra slutsatser av dessa två 
borrprov är givetvis omöjligt, när det gäller ett så stort och komplicerat 
byggnadskomplex som kvarteret Achilles med dess olika byggnader, 
uppförda vid skilda tidpunkter och med varierande grundförhållanden. 
En del av Oranienbad låg på den sydligaste spetsen av Stadsholmens 
grusås, men resten av kvarteret är grundlagd på utfylld mark.

Även om detta var obekant för besiktningsmannen och han uppfattade 
hela kvarteret som en homogen byggnad, måste hans intyg karakteri
seras som alltför optimistiskt och grundat på en otillräcklig undersök
ning. Men hans kategoriska slutsatser verkade övertygande. Stadsarki
tekten tillstyrkte ombyggnaden, "då det genom utredning är visat, att 
grunder och murar väl kunna uppbära den ökade belastningen”.

Vid den stora ombyggnaden kunde alltså Lilljekvist med gott samvete 
behålla både Räntmästarhusets, mellandelens och Oranienbads murverk 
och rumsindelning utan grundförstärkning - den tekniska undersökning
en hade givit klarsignal. Bottenvåningens butikslokaler hade delvis mo
derniserats under 1800-talets senare del, och i de övre våningarna räckte 
det med några nya mellanväggar för att få användbara kontorslokaler; 
byggnaden "skulle användas uteslutande som affärshus”.

För de inre kommunikationerna byggdes, enligt uppgift på "tillförlitliga 
grunder", två nya trapphus, och vid det västra placerades en hiss. Även 
de gamla fasaderna behöll Lilljekvist: den rusticerade bottenvåningen, 
lisenerna som inramade de två huvudvåningarna och den förkroppade 
mittrisaliten mot Skeppsbron.

Men den enkla karolinska klassicism, som Räntmästarhuset repre
senterade, stod inte högt i kurs vid slutet av 1800-talet. Vi minns att Ny 
Illustrerad Tidning uttryckte sin glädje över att "det stora stela" Ränt
mästarhuset skulle ersättas med en "vackrare byggnad". När huset inte 
behövde rivas "för att få ett stilfullare utseende" skulle det dock av 
arkitekten förändras och tillbyggas så, "att det erhåller en för staden 
inom broarna passande stilhållning'', för att fortfarande citera N.I.T.

Den passande stilen för Gamla stan ansågs vid denna tid vara den gavel
prydda Vasarenässans, som präglat de första Skeppsbrohusen men som 
där försvunnit genom senare om- och påbyggnader. Det var en stil
epok, som Lilljekvist visat sig behärska genom Gripsholmsrestaurering- 
en, ombyggnaden av Kobergs slott och rekonstruktionen av Gamla 
Stockholm på utställningen 1897. Han tillämpade sina kunskaper på 
Räntmästarhuset och gav det genom påbyggnaden och utsmyckningen 
prägeln av Vasatid.

Den låga attikavåningen höjde han, och med hjälp av ett par stora 
skulptursmyckade gavlar och murade takkupor fick han in en femte vå
ning. Den symmetriska Skeppsbrofasadens mittrisalit kröntes med en 
bred gavel, och på taket sattes ett kopparklätt torn, format som de små 
torn, vilka pryder så många slott och herrgårdar i Dahlbergs Suecia. 
Fasaden mot Slussplan gjordes osymmetrisk med en stor och hög 
renässansgavel, vilken placerades på den svagaste punkten i komplexet,
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Räntmästarhuset 
i ny skepnad

över den 1751 uppförda länga, som förenade Räntmästarhusets södra 
flygel med Oranienbad. De klassicistiska fasaderna fick en äldre prägel 
genom dekorativa ankarslutar och avlastningsstenar över fönstren, vilka 
sattes på fasaderna utan att ha de praktiska funktioner, som var sådana 
detaljers ursprung.

Lilljekvist hade redan tidigare arbetat i samma genre. Vid Jakobstorg 
låg på 80-talet ett trevåningshus med en enkel slätputsad 1700-talsfasad. 
Huset köptes 1888 av redaktören Rudolf Wall.

Några år tidigare hade bottenvåningen fått butiksfasad med stora rutor 
och gjutjärnskolonner. Wall lät Fredrik Lilljekvist ändra och dekorera 
fasaden "\ sydtysk smak”, dvs med fasadmålningar i renässansstil, vilka 
enligt arkitektens skisser utfördes av Vicke Andrén. Lilljekvist klädde in 
butiksfasaden med smårutiga blyfönster, satte ett smäckert torn med 
kopparklädd spira i gränsen mot grannen i söder, medan hörnet mot 
Jakobsgatan accentuerades med en hög, dekorativ gavel, "varigenom 
huset fick en verksam lyftning”.

Den ena butiksinteriören dekorerades i Louis XVI och blev restaurant, 
den andra inreddes i "Gripsholmsstil” och blev bierstuga. En gammal 
skylt och namnet Kastenhof bidrog till den ålderdomliga prägeln. På 
tornbyggnaden omtalade en inskription, att "thetta gambla hus hade 
blifvit gjordt ännu äldre”, en devis, som Heidenstam spetsade till, när 
han kritiserade Gripsholmsrestaureringen: ”Anno Domini 1893 gjordes 
thetta gambla hus aendnu gamblare.”

Det var inte första eller enda gången, som man under den oskariska 
tiden ville försköna Gamla stan genom att bygga om de slätputsade 
husen i "flamländsk renässans med höga gavlar och vackra portaler". 
Både vid ny- och ombyggnader utsmyckades fasaderna i historiska stilar.

Vid Skeppsbron fick nummer 30 en ny fasad 1890 i en sorts "baltisk 
renässansstil", och nummer 8 nybyggdes vid sekelskiftet med en hög, 
sandstensklädd och gavelprydd fasad i barockstil. Huset österlånggatan 
14 nybyggdes 1886-87 och fick renässansgavel, burspråk och skulptur
utsmyckning. Två år senare utrustades Västerlånggatan 20 med en hög 
gavelfasad i holländsk renässans. Industrikreditbolaget uppförde 1890- 
93 vid Munkbron ett nytt hus med en kalkstensklädd och gavelprydd 
fasad i en "om fransk och sydtysk gotik erinrande stil”.

Den livliga byggnadsverksamheten vid slutet av 1800-talet koncentrera
des dock på andra stadsdelar, och därför påverkade ”förskönings- 
byggena” inte i nämnvärd grad den stadsbild, som 1600- och 1700-talen 
skapat i Gamla stan. Det rikt smyckade Wallska huset vid Jakobstorg 
revs för övrigt redan efter några år; det nuvarande hyreshuset på tomten 
uppfördes 1894.

Den 10 oktober 1898 började den stora omdaningen av kvarteret Achilles 
med A G Sällström som ansvarig byggmästare. Han är känd bl a som 
Operabyggets huvudentreprenör, där han för övrigt hade Per Axel Lin
dahl som konstruktör och kontrollant.

Redan vid nyåret 1900 var hela kvarteret färdigt för inflyttning - den 18 
februari avbildar en dagstidning ”Räntmästarhuset i ny skepnad”. En
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Det Wallska huset, Jakobstorg 3, en enkel 1700-talsbyggnad, smyckades med en 
barckgave! och ett kopparklätt hörntorn av Fr Lilljekvist år 1888. Fasaden dekore
rades i "sydtysk stil" av konstnären Vicke Andrén. Foto 1892. BUd: Stockholms 
Stadsmuseum.

månad senare omtalas, att en ny automatrestaurant öppnats i Ränt
mästarhuset och blivit livligt frekventerad (StD och StT 26/3 1900). 
Det var sekelskiftets föregångare till självserveringarna. I automaten fick 
man maten genom luckor och drycker genom kranar. Redan på om
byggnadsritningarna 1898 är automatlokalerna markerade, de går tvärs 
igenom kvarteret från Slussplan till Dryckesgränd. Som vanligt vid denna 
tid ökades nämligen butikslokalerna genom att gården överbyggdes.

Det fina affärsläget gjorde det lätt att få butikerna uthyrda. På bygg- 
nadsnämndsritningen 1898 är de redan disponerade, och några firmor är 
kvar från före ombyggnaden, bland dem lärftskramhandlaren Eric Kock 
& Co, som fått sin lokal vid Järntorgsgatan nyinredd 1880, Klint Bern- 
hardts färghandel, som öppnats vid Slussplan samma år, och Stock
holms Transport- och Bogseringsbolag, som haft lokaler vid Slussplan 
sedan början av 1870-talet.

Exploateringen ökades inte bara genom gårdsöverbyggnaden och den 
stora vindsvåningen. Det gamla uthuset mot Dryckesgränd inreddes och 
höjdes till tre våningar. Dessutom lades en tvärlänga i tre och fyra vå
ningar tvärs över gården, som därigenom reducerades till två ljus
brunnar. Som nämnts installerades en hiss, men kakelugnar och kaminer 
bibehölls, och grupper av torrklosetter sattes in i kontorslägenheterna.

Några väsentliga förändringar genomgick inte Räntmästarhuset efter 
den stora ombyggnaden vid sekelskiftet. I det inre installerades värme
ledning först 1928, och ungefär samtidigt ersattes torrklosetterna med
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Räntmästarhuset enligt Fr Lilljekvists ombyggnadsförslag 1898. Perspektiv av 
J Lehming i Ny Illustrerad Tidning 1899, nr 14.

WC. Lokalen mot Skeppsbron ändrades till bankkontor 1919 men blev 
åter restaurant 1935, då stora fönster togs upp i fasaden. Även andra 
butiker moderniserades, och bottenvåningens affärsfasader blev med 
åren ganska oregelbundna. Länge hade skyltarna direkt anknytning till 
bottenvåningens butiker och var placerade under våningslisten. Omkring 
1930 kom den första takskylten, Stockholms-Tidningen, vars jättebok
stäver senare kompletterades med en klocka, som aldrig gick riktigt rätt. 
Sedan kom fasadskyltarna i snabb följd. De reklamerade för kosmetika, 
munvatten, mjöl och annat utan samband med Räntmästarhuset eller 
Gamla stan.

Nya sättningar Att huset efter verkställd ombyggnad skulle äga nöjaktig stabilitet och 
stå stadigt, "sedan gruslagren under den gamla byggnaden blivit kom
primerade", var som vi minns ingeniör Lindahls optimistiska åsikt.



Verkligheten vederläde honom grundligt. I samband med ändrings
arbeten omkring 1920 påpekade byggnadsnämndens tekniske kon
trollant, civilingeniör G Chatillon-Winberg, att "byggnaden lidit icke obe
tydligt av sättningar". Ägarna försökte bota bristerna i grunden genom 
att angripa de svagaste punkterna, vilka tydligen fanns i partiet mot 
Slussplan och främst vid skarven mellan Oranienbad och den 1751 upp
förda mellandelen. Därunder gjordes 1923-24 en grundförstärkning efter 
förslag av byggkonsulenten Fritz Söderbergh. Grundmurarna mellan 
Oranienbads nya trapphus och Slussplan undergöts med betong och 
mursprickorna fylldes med cementbruk. Tydligen hade man försökt för
stärka grunden tidigare, ty en äldre undergjutning påträffades under 
arbetet.

Sättningarna fortsatte dock med nya mursprickor och skeva karmar. År 
1940 satte civilingeniör G Aminoff upp två sk mätklockor i källaren till 
mellandelen, och sju år senare var han färdig med ett nytt förslag till 
grundförstärkning av längan mot Slussplan. Han ansåg, att man borde 
göra minsta möjliga ingrepp i grundmurarna och föreslog, att det i några 
källare skulle läggas ingjutna golvplattor som tryckfördelare. Att påla 
skulle bli för dyrt, ansåg han, i synnerhet som pålningen för att bli 
effektiv måste göras under hela kvarteret.

överingeniör Chatillon-Winberg, som granskade förslaget för bygg
nadsnämnden, var kritisk. Mätningarna hade "varit knapphändiga och 
gav inte fullständiga upplysningar om sättningsrörelsernas förlopp över 
hela byggnadens plan". Han ansåg, att västra delen av huset-Oranienbad 
- liksom partiet mot Skeppsbron - Räntmästarhuset - stod tämligen fast,

Räntmästarhuset, plan av kontorsvåningen en trappa upp enligt Lilljekvists rit
ning 1898. Arkitekten har lagt in nya trapphus i både Oranienbad t v och Ränt
mästarhuset t h. Bild: Byggnadsnämndens arkiv.

3 - Tekn. museets årsbok 33



Nybyggnads- 
planer stoppas

Plan för 
Gamla stan

"medan mellersta delen svackat ned, mest åt Skeppsbrohållet". Mark
förhållandena måste "ofrånkomligen fordra pålning", och byggnadens 
bristfällighet "talar för total nybyggnad". Han trodde inte, att de före
slagna åtgärderna kunde stoppa sättningarna, men då projektet "rör 
sig om tämligen blygsamma belopp, må fastighetsägaren icke för
menas att vidta bättringsåtgärden". Han krävde dock, att dubbar skulle 
sättas in i alla socklar för att kontrollera, om huset fortsatte att röra sig.

Bottenplattor lades in dels i samma källare som förstärkts 1924, dels 
i Räntmästarhusets källare mot Slussplan. När man bröt upp källargolvet 
påträffades den 22 november 1947 en nedgrävd myntskatt. Den var liten i 
jämförelse med den tio år tidigare i grannskapet funna Loheskatten, 
450 mynt mot Loheskattens 18 000. Men båda fyndens senaste mynt är 
daterade 1741, och de bör därför vara nedlagda samtidigt. Det var oro
liga tider just då, man fruktade invasion från Ryssland, och rykten om 
uppror gjorde att många i panik lämnade Stockholm. Kulmen nåddes 
1743 med Stora daldansen, ett upprorsförsök, som tragiskt kuvades i 
Stockholms centrum. Säkert ligger skräcken för yttre och inre fiender 
samt fruktan för plundring bakom de nedgrävda skatterna.

År 1951 förvärvades aktierna i AB Räntmästarehuset av Rederi-Svea, 
som börjat få trångt i sina lokaler Skeppsbron 28. Avsikten var att upp
föra ett nytt kontorskomplex på Räntmästarhusets plats. Två år senare 
presenterades för underhandsbesked en skiss till en nybyggnad i sex 
våningar, där Skeppsbrohörnet markerades av ett tolv våningar högt, 
flaggprytt torn. Dåvarande stadsplanedirektören Sven Markelius, vilken 
samrådde med dåvarande stadsantikvarien Selling meddelade, att för
slaget inte kunde accepteras. Byggnadsvolymen måste vid en ny
byggnad reduceras avsevärt. Samtidigt påpekades, att Räntmästarhuset 
hade ett betydande kulturhistoriskt värde och helst borde bevaras.

Inställningen till Gamla stan hade radikalt förändrats sedan sekelskiftet. 
Det gällde inte längre att förnya och försköna en bedagad och för
slummad stadsdel utan att bevara och restaurera "vårt lands historiskt 
och arkitektoniskt märkligaste stadsparti". Stadsplanetävlingen om 
Gamla stan 1923 hade angivit de riktlinjer man sökte följa: "att utan av
sevärd ändring av stadsplan och tomtindelning - och med bibehållandet 
av historiskt och konstnärligt värdefulla byggnader - åvägabringa bättre 
hygien - och tidsenliga bostads- och affärslokaler". I samband med det 
saneringsarbete, som före andra världskriget utfördes i Gamla stans 
centrum, utarbetades stadsplanebestämmelser, som skulle bidra till be
varandet av den gamla bebyggelsen. Skulle nybyggnader trots allt bli 
nödvändiga, måste de göras både lägre och smalare än de gamla husen.

När byggnadsverksamheten efter krigets slut började komma igång i 
slutet av 1950-talet inte bara restaurerades flera äldre hus i Gamla stan, 
utan det planerades och genomfördes också nybyggnader. Men arbetena 
bedrevs slumpvis och var ibland för miljön olyckliga. Stadens myndig
heter fann det därför vara "en angelägen arbetsuppgift att medverka till 
en sanering av Staden mellan broarna" och få till stånd "en plan för 
Gamla stan i dess helhet". Byggnadsnämnden tillsatte den 11 november
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Silverskatten som påträffades under källargolvet i Räntmästarhuset vid förstärk- 
ningsarbeten den 22 nov 1947. Skatten utgjordes av ca 450 mynt från 1669 till 
1741. BUd: Stockholms Stadsmuseum.

1960 en kommitté med dåvarande riksantikvarien Selling som ordföran
de, vilken kommitté skulle "fullfölja planläggningen av saneringsarbetet 
inom Staden mellan broarna". Samtidigt utfärdade överståthållarämbe- 
tet på stadsfullmäktiges begäran byggnadsförbud "för ifrågakommande 
områden" inom stadsdelen. Byggnadsförbudet drabbade också kvarteret 
Achilles.

För den nya kommittén var det viktigt att få reda på vilka nybyggnads- 
planer som var aktuella i Gamla stan. Den 26 maj 1961 kallades repre
sentanter för Rederi-Svea till ett sammanträde med kommittén. De
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rASAD MOT SKEPPSBRONFASAD MOT SLUSSEN

Rederiab Sveas 1953 framlagda förslag till det nya kontorhus, som skulle ersätta 
Räntmästarhuset, fasaden mot Skeppsbron. BUd: Arkitekter Backström & Reinius.

redogjorde därvid för det lokalprogram, som bolaget uppgjort i sam
band med förvärvet av Räntmästarhuset 1951. Programmet ansågs dock 
inte längre aktuellt utan skulle omarbetas. Bolaget var oroligt för de fort
gående sättningarna i kvarteret.

Dåvarande stadsbyggnadsdirektören Sidenbladh framhöll liksom hans 
företrädare Markelius gjort, att man vid en nybyggnad måste minska 
exploateringen och reducera byggnadshöjderna mot de smala gränder
na Järntorgsgatan och Södra Dryckesgränd. Dåvarande stadsantikvarien 
Nordberg redogjorde för kvarterets byggnadshistoria och underströk 
dess kulturhistoriska värde. Därefter påpekade ordföranden, att en under
sökning visat de varierande grundförhållandena inom kvarteret. De 
största sättningsskadorna hade drabbat den omkring 1750 byggda 
mellandelen mellan Räntmästarhuset och Oranienbad. Han frågade om 
bolaget helt eller delvis skulle kunna bevara den gamla bebyggelsen och 
använda den i sin rörelse.

Ny utredning Resultatet av överläggningen blev att bolagets representant lovade att 
göra en ny utredning: dels skulle man undersöka vad en nybyggnad 
skulle innebära, om volymen reducerades enligt stadsbyggnadsdirektö- 
rens anvisningar, dels skulle man se om det gick att helt eller delvis 
bibehålla de gamla byggnaderna.

Som underlag för diskussionen hade kommittén låtit göra en under
sökning av grundförhållandena inom kvarteret Achilles. Den hade ut
förts av byggnadsinspektören G Dahlberg och civilingenjören Arne Hill 
och var daterad den 20 maj 1961. De redogjorde för tidigare punktvis 
utförda grundförstärkningar; sättningarna hade därefter fortsatt "med 
samma intensitet som förut, kanske något ökad”. Deras slutsats var, att 
fasaden mot Skeppsbron syntes stå ganska fast. Detsamma gällde 
Oranienbad, vars fasad dock lutade "in mot tomten minst 0,5 meter 
räknat vid taklisten”. Mellanpartiet ”utvisade omfattande sättnings- 
skador, i vissa fall direkt pekande mot risk för ras”. Ett ras hade också 
inträffat 1959, då ett tegelvalv under Oranienbads trapphus gett efter. 
Skadorna gipsades över, men nya sprickor slog upp. De var så alarme
rande, att valvet 1961 fick förstärkas med trästöttor.
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Tengboms tre 
alternativ

Tredje alterna
tivet blev kultur

reservat

Innan Rederi-Svea satte igång den utlovade utredningen fick Svensk 
Geoteknisk Undersökning göra ytterligare en undersökning av grundför
hållandena, vilken var färdig våren 1963. Den bekräftade i stort sett de 
Dahlbergska slutsatserna men preciserade mera ingående både geologin 
på platsen och grundförhållandena. Att Oranienbad närmast Järntorgs
gatan vilade på grusåsen men att ungefär en tredjedel av huset och 
resten av kvarteret grundlagts på utfylld mark påvisades och gav för
klaringen till den svåra sprickbildningen på gränsen mellan Oranienbad 
och mellandelen. Räntmästarhuset sjönk ganska jämnt men gled dess
utom mycket långsamt ut mot Skeppsbron.

När arkitekten Anders Tengbom våren 1963 av Rederi-Svea blev an
modad att "belysa olika möjligheter att om- eller nybygga den illa 
skadade bebyggelsen i kvarteret" hade han alltså betydligt grundligare 
men mindre optimistiska utlåtanden att utgå från än Lilljekvist vid sekel
skiftet.

Tengboms utredning, som gjordes i samarbete med civilingenjör Harald 
Wale, resulterade våren 1964 i tre alternativa skissförslag. Det första om
fattade nybyggnad av hela kvarteret, det andra restaurering och grund
förstärkning av den befintliga bebyggelsen och det tredje grundför
stärkning och restaurering av själva Räntmästarhuset samt nybyggnad 
av kvarterets västra del.

Det första alternativet var ur ekonomisk synpunkt mest fördelaktigt, 
medan det andra bedömdes vara ekonomiskt ogenomförbart. Det tredje 
alternativet var "en teknisk-ekonomisk kompromiss, som fastighets
ägaren med förståelse för de kulturhistoriska värdena och i samråd med 
stadsmuseet beslöt att låta utreda vidare”.

Frågan gällde i första hand hur Räntmästarhuset skulle restaureras. 
Alla parter var från början ense om att Lilljekvists påbyggnad med gavlar 
och torn skulle tas bort. Det enklaste hade varit att återställa huset till 
dess skick före påbyggnaden 1898. Det fanns inte bara en serie goda 
fotografier från omkring 1850 till 1898 utan också byggnadsritningar till 
det tak, som kvarteret fick efter branden 1847. Stadsantikvarien och 
stadsmuseet valde dock att rekonstruera fasaderna före denna brand 
men efter takomläggningen i slutet av 1730-talet, då huvudbyggnaden 
mot Skeppsbron fick ett mansardtak. Bildunderlaget var inte lika detalje
rat, men resultatet blev bättre ur arkitektonisk synpunkt.

Både riksantikvarieämbetet och stadsantikvarien ställde sig positiva till 
denna rekonstruktion. För att trots byggnadsförbudet kunna fortsätta 
projekteringen anhöll ägaren i skrivelse till byggnadsnämnden den 11 
december 1964 att få förhandsbesked om "möjligheterna att erhålla 
byggnadslov för en bebyggelse i huvudsak i enlighet med bifogade för
slag". Det var Tengboms skisser enligt det tredje alternativet som över
sändes, "en kompromisslösning, där man sökt förena de ekonomiska, 
kulturhistoriska och stadsbildsmässiga synpunkterna". Särskilt fram
hölls, att under projekteringen "flera överläggningar hållits med stads
antikvarien".

Den 12 januari 1965 tillstyrkte stadsantikvarien Lagercrantz förslaget: 
"De föreliggande skisserna för ombyggnaden synas på en mycket
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lyckligt sätt ge möjlighet att konservera och bevara det på 1660-talet 
av räntmästaren Börje Cronberg uppförda palatsets fasader mot Skepps
bron och Slussplan. - Utformningen av nybyggnaderna i kvarterets 
västra del torde kunna diskuteras i fråga om sina detaljer, men i princip 
synes den riktig. Stadsantikvarien vill därför tillstyrka att de nu framlagda 
skisserna lägges till grund för utformandet av slutgiltiga ombyggnads- 
ritningar.” Även stadsbyggnadskontoret tillstyrkte förslaget men ansåg 
att det borde kompletteras med en stadsplan för kvarteret, vilket också 
blev byggnadsnämndens beslut den 24 juni 1965.

Stadsplaneförslaget utarbetades på grundval av Tengboms projekte
ring, alternativ 3. Det rekonstruerade Räntmästarhuset med flyglar be
tecknades som kulturreservat (K), nybyggnaderna i kvarterets västra del 
fick samma taklisthöjd. Vid remissbehandlingen tillstyrktes förslaget av 
bl a stadsantikvarien (27/1 1966), Skönhetsrådet (31/1 1966) och fastig
hetskontoret (1/12 1966). Kontoret krävde dock, att Räntmästarhuset av 
riksantikvarien skulle förklaras som byggnadsminne enligt 1960 års lag, 
eftersom K-beteckningen i stadsplanen inte ansågs utgöra ett tillräckligt 
skydd för det kulturhistoriskt värdefulla Räntmästarhuset.

Bygg-O/eba Enligt lagens bestämmelser översände riksantikvarieämbetet till fastig- 
köpte hetens ägare, Rederi-Svea, den 9 februari 1967 förslag till skyddsföre

skrifter. Svaret dröjde, vilket berodde på att kvarteret Achilles under 
mellantiden bytte ägare. Rederi-Svea tvekade inför det servitut, som 
byggnadsminnesförklaringen innebar. De vikande konjunkturerna bidrog 
också till att bolaget i stället föredrog att sälja fastigheten.

Att man fann en allvarlig spekulant i Bygg-Oleba, Olle Engkvist AB 
kan förefalla överraskande. Denna firma hade ända sedan 1951 biträtt 
Rederi-Svea med det löpande underhålletavkvarteretoch kändevältill de 
bekymmer, som de dåliga grunderna och tunga husen orsakade. Firman 
hade dessutom utfört en del av de kalkyler och utredningar, som låg till 
grund för Tengboms restaureringsförslag och som visade, att ett för
värv knappast kunde bli någon lysande affär. Men den nyss avgångne 
chefen Olle Engkvist hade tidigare visat sin känsla för Gamla stan. Som 
ledamot i Gamla stankommittén var han med, när frågan om Ränt
mästarhuset togs upp 1961, och hade blivit intresserad av möjligheterna 
att restaurera den garnla byggnaden. Denna inställning delades av hans 
efterträdare i firman, civilingenjören Georg Schackne. För dem utgjorde 
byggnadsminnesförklaringen inte någon belastning utan snarare en 
eggelse. Trots ett högt pris avslutades affären och köpekontraktet under- 
skrevs den 6 april 1967.

Den 22 maj 1967 skrev Bygg-Oleba, Olle Engkvist AB till riksantikvarie
ämbetet och meddelade, att bolaget som ägare till kvarteret Achilles inte 
hade "något att erinra mot den föreslagna formuleringen" av skydds
föreskrifterna för östra delen av kvarteret dock under förutsättningen, att 
kvarteret får "ombyggas i huvudsak i enlighet med det av Tengboms 
Arkitektkontor den 6 september 1966 uppgjorda ritningsförslaget". Detta 
medgav riksantikvarieämbetet under hand redan före byggnadsminnes
förklaringen den 20 december 1967 och bekräftade i skrivelse till Bygg- 
Oleba den 10 januari 1968.
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Nya utredningar 
skapar hinder

Efter detta långa förspel kunde stadsplanen fastställas den 27 novem
ber 1968. Förmodligen drog både den nye ägaren och arkitekten, vilken 
i nära sex år arbetat med projekteringen, nu en lättnadens suck. Efter 
alla undersökningar, utredningar och skissförslag tyckte man sig äntligen 
vara vid målet och borde snart kunna sätta igång om- och tillbyggnaden. 
Arkitekt Tengbom började utarbeta byggnadslovsritningar, där han gav 
Räntmästarhusets fasader det utseende, som berörda myndigheter 
tidigare godkänt.

Men ännu var målet inte nått. Det kom nya hinder, som krävde nya ut
redningar och ytterligare tidsutdräkt. Stadsantikvarien hade 1965 enligt 
egen uppgift endast "av slentrian” tillstyrkt de Tengbomska skisserna, 
detta trots den mycket positiva formuleringen (sidan 37). Men han kom, 
fortfarande enligt egen uppgift, "snabbt på andra tankar” (DN 2/12 
1969).

En tjänsteman på stadsmuseet, antikvarien Ola Ehn, hade 1968 gjort en 
utredning om kvarteret Achilles' byggnadshistoria, och i denna framhöll 
han, att Lilljekvists ombyggnad "gällde egentligen bara komplexets 
översta del, där murkrönen och yttertaken gavs helt nya former. Fönster- 
och våningsindelningen och den för huset karakteristiska lisénindelning- 
en - var desamma före ombyggnaden.” Han analyserade det rikhaltiga 
äldre bildmaterialet och ansåg, att det fanns "ett jämförelsevis gott ut
gångsmaterial för en restaurering av Räntmästarhusets syd- och öst
fasader i deras senare 1700-talsskick, dock inte i den utsträckning som 
vore önskvärd”, medan det skulle vara "väsentligt svårare” att åter
ställa 1600-talsexteriören. Till utredningen bifogades rekonstruktionsrit- 
ningar av Räntmästarhusets fasader på 1600-talet och under 1700-talets 
senare hälft. Däremot gjordes ingen ritning av fasaderna på 1800-talet.

Sedan svårigheterna att i detalj rekonstruera fasaderna framhållits 
poängterades, att man vid en restaurering också måste ta hänsyn till 
miljön: "I dag gäller härvidlag andra förutsättningar än under exempel
vis 1700-talet. Räntmästarhusets södra fasad var ursprungligen en gränd- 
fasad”, som icke var menad att ses från långt håll (se sidan 23). Att 
Martins och andras Mosebackeutsikter jävar påståendet, att Räntmästar
husets sydfasad inte var avsedd att ses från långt håll, är väl påtagligt 
(min anm). När "bebyggelsen över Slussen försvann (1847 min anm) 
förvandlades miljöbilden radikalt. Räntmästarhusets sydfasad fick 
plötsligt en mycket framträdande roll i stadsbilden, vilket alltså inte var 
avsett från början. Än mer förändrades bilden, när några av grannhusen 
byggdes på under 1800-talets senare del. Sannolikt var det dessa starka 
förändringar i miljön, som fick Lilljekvist att ge Räntmästarhuset en helt 
ny resning, så att det bättre kunde hävda sig i sin betydelsefulla roll som 
slutpunkt i Gamla stan." Därför borde man ur både praktiska och kultur
historiska synpunkter överväga, "om man inte så långt möjligt skall bibe
hålla och restaurera Lilljekvists fasader mot söder och öster". Givetvis 
skapas stora problem, "hur man skall ersätta komplexets västra del, 
som av tekniska skäl inte kan bibehållas". Stadsantikvarien översände 
denna utredning den 5 mars 1968 till riksantikvarien, och avskrifter 
skickades till byggnadsnämnden och Bygg-Oleba.
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Krav på 
bevarande av 

Lilljekvists 
påbyggnad

Nya skisser och 
utställning

Det var inte första gången, som kravet på ett bevarande av Lilljekvists 
påbyggnad framförts. När arkitekt Tengbom på våren 1963 påbörjade 
projekteringen, yrkade dåvarande stadsantikvarien Tord Nordberg på att 
hela det stora kvarterskomplexet skulle behållas och byggas om. Han 
upplystes om att den nya geotekniska undersökningen visat, att kvarte
rets östra del, dvs Räntmästarhuset, visserligen sjunkit men relativt sett 
var bäst. Däremot var mittpartiet och Oranienbad "så skadade, att ett 
bibehållande av dessa delar ej skulle vara ekonomiskt rimligt". Stads
antikvarien föreslog då, att antingen skulle både Räntmästarhuset och 
Oranienbad bevaras och förbindas genom en nybyggnad, eller också 
skulle endast Räntmästarhuset restaureras och resten av kvarteret ny
byggas. Som ovan nämnts kunde ägaren 1964 acceptera och myndig
heterna senare också godkänna det sista alternativet som en kompromiss 
"mellan de ekonomiska, kulturhistoriska och stadsbildsmässiga syn
punkterna" (sidan 37).

Att Nordbergs efterträdare som stadsantikvarie 1964 Bo Lagercrantz 
senare kom på andra tankar och på nytt krävde bevarandet av Lilljekvists 
påbyggnader - denna gång kompromisslöst - berodde väl på två saker: 
dels hade han sannolikt inte satt sig in i hur intimt hans företrädare 
medverkat till den lösning, som Tengbom presenterat 1964, dels hade 
intresset för det senare 1800-talets arkitektur blivit en modesak. Tids
perspektivet och de många rivningarna i Klara och på Östermalm under 
50- och 60-talen hade medfört en renässans inte bara för Riksbyggena på 
Helgeandsholmen och "gamla äckliga Strandvägen" utan för praktiskt 
taget all 1800-talsbebyggelse. Att ha gjort "ett gambalt hus ändnu 
gamblare" betraktades inte längre som ett stilbrott utan som ett stil- 
historiskt intressant ingrepp.

Trots tidigare överenskommelser och den sena tidpunkten sökte ingenjör 
Schackne tillmötesgå stadsantikvarie Lagercrantz' önskemål och lät 
arkitekt Tengbom göra ännu en skiss, där Lilljekvists påbyggnader på 
själva Räntmästarhuset bibehölls. Skissen visade tydligt att det var svårt 
att förena Lilljekvists torn och tinnar med ett modernt kontorshus på 
kvarterets västra del. Bygg-Oleba ställde sitt ritningsmaterial till för
fogande för en utställning i stadsmuseet och bekostade dessutom en 
broschyr, där antikvarie Ehns ovan refererade utredning publicerades. 
Den illustrerades med en del äldre bilder av Räntmästarhuset samt stads
museets fasadrekonstruktioner. Utom Tengboms tre alternativa skissför
slag visades också skisserna till de nybyggnader, som Rederi-Svea låtit 
göra 1953 och 1960.

Utställningen, som ägde rum i februari 1969, var synbarligen anordnad 
för att slå ett slag för Lilljekvists påbyggnader. Detsamma gällde den 
avslutande diskussionen, som enligt stadsantikvarie Lagercrantz "med 
stor majoritet gav sitt förord för Lilljekvist, vars arkitektoniska förtjänster 
prisades" (Dagens Nyheter 2/12 1969). Dessa slutsatser delades dock 
inte av Bygg-Olebas chef ingenjör Schackne. Omröstningen efter 
diskussionen utföll nämligen så, att det alternativ, som ville behålla 
Lilljekvists påbyggnader på Räntmästarhuset, fick 38 röster. Men de båda 
alternativ, som upptog det rekonstruerade Räntmästarhuset utan Lillje-
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Räntmästarhusets fasader, th mot Skeppsbron och tv mot Slussplan. Stadsmu
seets rekonstruktioner, utförda av Ola Ehn och Gärd Fogde, visande överst det 
ursprungliga utseendet och därunder fasaderna efter mellandelens tillkomst 1751 
men före takomläggningen 1847.

kvists tillsatser, fick också 38 röster, fördelade med 23 på Tengboms 
alternativ 1 och 15 på alternativ 3. Själva Räntmästarhusets fasader var 
i båda alternativen rekonstruerade medan nybyggnaden på kvarterets 
västra del utformats något olika.

Röstning gav Med denna utgång av röstningen ansåg byggherren, att han kunde välja 
resultat det alternativ, som stadsantikvarien tidigare tillstyrkt och som låg till 

grund för både riksantikvariens byggnadsminnesförklaring och den 
gällande stadsplanen. Därtill kom, att både byggmästare Engkvist och 
ingenjör Schackne hade köpt huset för att kunna restaurera det gamla 
Räntmästarhuset och befria det från Lilljekvists stora påbyggnader, som 
arkitektoniskt och tekniskt nästan krossat det gamla huset.

Arkitekt Tengbom slutförde därefter byggnadslovsritningarna, och an
sökan om byggnadslov inlämnades i juli 1969. När stadsantikvarien den 
30 september 1969 yttrade sig över denna ansökan, avstyrkte han för
slaget och förordade "en restaurering och eventuell delvis nybyggnad 
med bibehållande av Lilljekvists fasader”. I yttrandet påstods, att "någon 
bestämmelse eller något avtal om att restaurering av Räntmästarhuset 
skulle innebära ett återförande till ett äldre utseende har ej träffats". 
Detta påstående korrigerades av riksantikvarieämbetet, som den 21 
november 1969 tillstyrkte Tengboms ritningar och underströk, att "i sam
band med de förhandlingar- som föregick byggnadsminnesförklaringen 
(1967) nåddes enighet om att byggnaden skulle komma att erhålla i 
huvudsak det utseende, som framgår av de nu föreliggande förslags- 
ritningarna”. Sedan även Skönhetsrådet tillstyrkt förslaget beviljades 
byggnadslov den 12 februari 1970.
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Arbetet med ombyggnaden och restaureringen av Räntmästarhuset 
och nybyggnaden i väster kunde äntligen igångsättas. Hur detta för 
Gamla stans och Skeppsbrons miljö viktiga och tekniskt komplicerade 
byggnadsföretag bedrivits och slutförts skildrar på följande sidor Bygg- 
Olebas konstruktionschef civilingenjör Carl Erik Carlstedt och arkitekten 
SAR Anders Tengbom.

Källor I maj 1972 blev jag av Riksantikvarieämbetet anmodad att vara kulturhistorisk 
kontrollant för ombyggnaden av Räntmästarhuset, eftersom Stadsmuseet för
klarat sig inte ha tid och arbetskraft att fullgöra uppdraget. Byggnadsritningarna 
var då utarbetade och godkända av myndigheterna, och byggnadsarbetet hade 
pågått sedan nyåret 1970. Västra delen av kvarteret med Oranienbad hade rivits, 
och i den östra med Räntmästarhuset hade den 1898 påbyggda takvåningen 
tagits ned. Dörrar, paneler och andra snickeridetaljer i Räntmästarhuset var ned
tagna och magasinerade för eventuell framtida användning.

Som underlag för mitt arbete hade jag framför allt den historik över Räntmästar
huset, som stadsantikvarien Tord 0:son Nordberg och antikvarien Brita Englund 
publicerat 1963, men också äldre fotografier och skrivelser i Byggnadsnämndens 
arkiv och i Stadsmuseet. Vissa luckor i historiken har jag fått fylla genom egna 
forskningar, och resultatet har blivit denna uppsats. Antikvarien vid Stadsmuseet 
Lars Bengtsson har lämnat mig viktiga upplysningar, och mina källor i övrigt redo
visas här nedan. Bengtsson följde på Stadsmuseets uppdrag rivningen av 
Oranienbad under första kvartalet 1970. Dessutom har jag fått värdefulla upplys
ningar av och haft ett utmärkt samarbete med Bygg-Oleba och arkitekt Tengbom.

Otryckta källor Byggnadsnämndens arkiv: Kv Achilles, byggnadsritningar, tjänsteutlåtanden.
Stockholms stads brandförsäkringskontors arkiv: värderingshandlingar kv 

Achilles.
Stockholms Stadsmuseum, Bildarkivet: kv Achilles, foton, uppmätningar, skrivel

ser.
Riksarkivet: Börje Grönbergs arkiv. Thureholms gårdsarkiv I: Handlingar rörande 

släkten Bielkes enskilda förmögenhet 1691-1856.
Stockholms Stadsarkiv: fastebrev, mantalslängder, Byggnadsnämndens ritnings- 

samling, bouppteckningar, Johan Unmans krönika, 1960 års kommitté för 
Gamla stan, protokoll, grundundersökningar.
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augusti 1969.
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