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Kvinnor i vit skyddsrock packar 
hasselnötskolor på en bild i entrén till 
Tulohuset på Kungsholms strand. En av dem 
heter Solveig. Hon fick aldrig veta att hennes 
dotter 60 år senare skulle ha sitt vardagsrum 
exakt där hon sitter på bilden. 
Originalbilderna hade legat i dotterns byrålåda 
och kom fram när hon skulle flytta.
”Men där är ju min mamma”, utropade dottern 
Ann-Christine. ”Och bilden måste vara tagen 
från det som nu är vår lägenhet!”
Ja, nötkolorna som Solveig packar på bilden 
tillverkades precis där Ann-Christine och Ove 
bodde på plan 7. De sålde till Patrik, grafisk 
designer som såg till att bilderna förstorades 
och spändes upp på ram. Nu hänger de i 
entrén och väver samman Tulohusets historia 
med modernt boende. En tidsrymd på snart 
100 år.

När Tulohuset uppfördes var konfektyr en het 
bransch och industritillverkade chokladkakor, 
kolor och tablettaskar slog ut de små 
karamellkokerierna. Här expanderade AB 
Förenade Chokladfabrikerna sin verksamhet 
och 1926 stod den nya kaxiga byggnaden 
på Fridhemsgatan/Kungsholms strand klar. 
Förutom den redan omåttligt populära 
halstabletten Tulo tillverkade företaget 
praliner, kakao, skumbollar, kolor, karameller 
och glass i det hus som nu rymmer 47 
bostadslägenheter. 

Utåt har byggnaden sett likadan ut sedan 
1926 – då ett tidstypiskt uttryck för en 
industri på stark frammarsch, nu klassad 
som kulturhistoriskt värdefull av Stockholms 
stad. Men mycket har fått hända invändigt 
sedan fabriken utnyttjade hela våningsplan 
för tillverkningen. Väggarna tillkom när allt 
blev bostäder och kontor 1972. Senare tog 
många boende bort innertaken och frilade 
betongbjälkarna för mer takhöjd. Fönstren, 
2x2 meter med spröjs, är kvar i original med 
bibehållna handblåsta glasrutor.

AB Förenade Chokladfabrikerna, eller 
Choklad-Thule som de också kallades, hade 
redan Tulo-pastillen på repertoaren när de 
flyttade hit, sedan blev man först i Stockholm 
med industritillverkad glass och hittade 
ständigt på nya godsaker. I det här huset 
föddes Mums-Mums (1933), Sport-Lunch 
(1937) Plopp (1942) och Romerska Bågar (1950) 
i konkurrens med liknande bitar från Cloetta, 
Mazetti och Marabou.

Så det gällde att synas. 1945 installerades 
en lysande klocka högst upp på fasaden och 
utmed de sju kolossalpilastrarna längs alla 
de nio våningarna löpte vita neonrör. Fotot 
som visar hur husets lodräta ljuslinjer kunde 
speglas i nattmörka Karlbergssjön är från 1950 
och hänger i husets entré till Fridhemsgatan. 
Neon var nytt i Europa och 1955 var det dags 
för neonskylten TAG ALLTID Tulo på gaveln 
mot S:t Eriksbron. 

1968 gick företaget upp i Cloetta och snart 
upphörde all godistillverkning i Tulohuset. En 
privatvärd blåste ut allt och byggde 26 lägen-
heter i huskroppen mot Kungsholms strand 
och kontor längs Fridhemsgatan.

2005 tog de boende över genom en oäkta 
bostadsförening. Sedan dess har ytterligare 
20 lägenheter byggs, dels i kontorsdelen som 
fick en helt ny entré på Fridhemsgatan, dels 
på våningsplan 9 och 10 som var en oinredd 
vind.

Många kvadratmetrar har räddats till bost-
adsyta: dolda prång och hemliga skrymslen, 
omfördelade förråd och minskad tvättstuga. 
Snart finns inte ett dött utrymme som inte 
används av de boende i den gamla fabrik-
en. Det senaste tillskottet är en unik studio 
i två etage som har kunnat byggas för att ett 
vaktmästarkontor tagits bort. Fortfarande kan 
man se spår av kolförrådet för eldningen och 
var skorstenen stod.

Studion ligger på entréplanet på Kungsholms 
strand med de stora fotografierna från godis-
tillverkningen på 1930-talet. Ann-Christines 
mamma med hasselnötskolorna fick aldrig 
uppleva att dottern flyttade in till hennes för-
sta arbetsplats.

– Men, konstaterar Ann-Christine, det känns 
ändå som om hon har fått komma hem.
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Gammalt möter nytt. Industri möter 
minimalistiskt. I huset där det tidigare var 
godisfabrik är det nu bostäder med unik 
karaktär.

Denna unika lägenhet är väl tilltagen när 
det kommer till utformning, design och 
materialval. Mycket fint ljusinsläpp via flera 
stora fönster samt en stor terrass om ca. 
15 kvm, som tillsammans med fantastisk 
sjöutsikt mot Karlbergskanalen skapar en 
unik och exklusiv känsla i bostaden. Den 
genomgående standarden för bostaden är 
hög. Som juridisk person kan du köpa denna 
lägenhet!

Bostaden erbjuder en öppen och social 
planlösning mellan kök och vardagsrum vilket 
ger en imponerande rymd ihop med de stora 
fönsterna samt den tilltagna takhöjden. Ett 
master bedroom med walk in closet och 
lyxigt ensuite badrum. Det andra sovrummet 
passar utmärkt som kontor eller som ett 
extra sovrum. Ett ytterligare badrum, hiss 
direkt in i lägenheten samt gott om inbyggd 
förvaring gör detta till en riktig drömbostad.

Industri
minimalistiskt 

MÖTER 

För länge sedan pågick godisarbetet här 
på löpande band, över hela fastighetens 
bredd. Därför har huset tidstypiska gjutna 
betongbjälklag som gör det extra ljudisolerat. 
Bra, nu när utrymmet inte längre kommer 
används som arbetsplats.

Eller?
Här kommer du inte att längta tillbaka till 
något kontor för att du måste jobba hemifrån. 
Här kan du sitta i videomöten i unik rymd, 
minimalistisk inredning och utsikt över 
Karlbergssjön. Eller ta promenadmöten längs 
de strandnära stråken rakt utanför dörren.
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Väggar målas med Jotun Reflektion 
i en vit ton. Originaltak med 
exponerade balkar samt innertak med 
inbyggda funktioner så som ljus och 
gardiner.

Befintliga fönster är nyrenoverade 
under år 2021 med beaktande av 
gällande ljud- och energikrav. 
Ny glasdörr till terrass i samma stil 
och utförande som originalglasen

Låga golvsocklar och foder i slätt 
utförande, målas i kulör lika vägg.

Platsbyggda garderober. 

Massiv enstavig ekparkett i alla 
rum utom våtrum. Trösklar i trä 
som behandlas lika golv.

Släta dörrar i trä, fabriksmålade i 
kulör lika vägg. Skjutdörrar i trä, 
fabriksmålade i kulör lika vägg 
och massiv ek. 

Mörkt smide och glas till 
kontoret/sovrum 2. Ytterdörrar av 
säkerhetstyp. Hissdörr i stål.

Väggar & tak Fönster

Socklar & foder

Garderober

Golv

Innerdörrar



Mörkt smide och glas till kontoret/sovrum 2
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Ett L-format ljust kök från 
Marbodal med köksö. Bänkskivor i 
kvartskomposit, underlimmad ho i 
rostfritt stål.  

Blandare från Tapwell. Fläkt inbyggd 
i induktionshäll.

Vitvaror från SMEG. Inegrerad 
varmluftsugn och kombinationsugn- 
och mikrovågsugn. Infälld 
induktionshäll samt vinkyl. 

Stenlagda badrum i ljus sten, 
granitkeramik.

Exklusiv badrumsinredning med 
platsbyggda hyllor, inbyggda 
armaturer, vägghängda toaletter, 
inbyggd tvättmaskin och kombinerad 
tvätt- och torkmaskin. Elburen 
komfortvärme.

Tvättställs- och duschblandare 
i kromat utförande från Tapwell. 
Elburen handdukstork i båda 
badrummen.

Kök Badrum



Exlusiva materialval.
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Varmt välkomna till denna 
sensationella fastighet där Gamla 

Chokladfabriken huserat och 
tillverkat Cloettas godsaker 
“MumsMums” och “Plopp”.

“



Varmt välkomna till denna 
sensationella fastighet där Gamla 

Chokladfabriken huserat och 
tillverkat Cloettas godsaker 
“MumsMums” och “Plopp”.
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Fridhemsgatan 55

Exklusiv nyproducerad våning med sjöutsikt och terrass.

3 rokca. 125 kvm månadsavgift
5940 kr/ mån
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Kungsholmens bästa läge med
närhet till såväl lugna

promenadstråk, Fridhemsplans
puls som Vasastans charm
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Stockholms stad har på senare år rustat upp 
området längs vattnet. Det finns hundrastgård 
och lekplats nära dammen nedanför 
Grubbenområdet. Det finns nya anläggningar 
för träning utomhus: Kungsholms strandstigs 
utegym österut och Hornsbergs strands 
utegym västerut, under Essingeleden. Det 
är 1,7 km från porten på Kungsholms strand 
till orienteringstavlan över joggingspåren i 
Karlbergsparken. 
Eller varför inte – stanna på gräsmattan 
framför slottet, ta en picknick i solen och se 
Tulohuset från andra sidan vattnet.

Ett utegym en kilometer åt öster. Ett utegym 
en kilometer åt väster. Karlbergsparkens 
joggingspår rakt över sjön och promenadstråk 
längs vattnet hela Kungsholmen runt. 
Tulohuset ligger mitt i. Men så var det inte 
1926. Kungsholms strand och Fridhemgsgatan 
hade varit rena landsbygden några årtionden 
innan Tulohuset uppfördes. En roddbåt tog 
folk över till Rörstrandssidan, här fanns 
ingen bro. Bostadslösa hittade skydd på 
klippavsatserna upp mot Grubbenområdet. 
Det var ingen idyll precis, även om barn lekte 
på Smittens äng. Det är i princip ovanpå 
Västermalmsgallerian i dag. 

Lite längre bort låg Stadens Hage där kor gick 
och betade och människor från city kom för 
att äta picknick. Och precis intill låg en damm 
där apotekarna kunde hålla sina blodiglar 
(Igeldammsgatan gör skäl för namnet!).
Men verkstadsindustrierna växte på den 
här tiden. I citykärnan fanns ingen mer 
industrimark att köpa för de kraftigt 
expanderande tillverkningsföretagen. 

Kungsholmen blev snart Stockholms mest 
industritäta område, med fabriker och 
bostäder om vartannat i den västerut växande 
stadsdelen.

I dag är pampiga industrikomplex som AB 
Separator (nu Alfa-Laval) rivna. Gatunamn 
och högt kulturhistoriskt värde minner om 
storhetstiderna. Om Tulohuset för 100 år 
sedan låg granne med Inedals Mekaniska 
Verkstad, Stockholms Koppar-, Bleck- och 
Plåtslageri, Elektriska Svetsningscentralen 
och AB Precisionsgravyr så lyser fabrikerna 
numera med sin frånvaro. De byggnader 
som stått kvar har blivit bostäder och 
kvadratmeterpriset för bostadsrätter på 
Kungsholmen är bland de högsta i Sverige. 
Och kommunikationerna är kraftigt utbyggda 
– här finns i princip allt utom röda linjen.

Direkt utanför porten:
Buss 65, direkt till T-centralen/SJ på 6-7 
minuter 

Inom fem minuters gångavstånd från husets 
olika entréer: 
Blåbussarna 1, 3 och 4
Buss 77
Buss 54 
Tunnelbanans gröna linje

Inom tio minuters gångavstånd:
Tunnelbanans blå linje
Flygbussarna från Fridhemsplan eller St 
Eriksplan

Inom 20 minuters gångavstånd:
Pendeltåget från Odenplan
SJ Klarabergsviadukten

Omgivning 
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Rostig, skottskadad och utan el.
Tuloskylten skulle plockas ned, tyckte 
ägaren Cloetta. Men det accepterade inte 
stockholmarna. Höga politiker i Stadshuset 
hotade med godisbojkott och kulturnämnden 
utlovade ett bidrag till renoveringen – bara 
”TAG ALLTID Tulo” blev kvar.
Till slut fick Cloetta där nere i östgötska 
Ljungsbro vika sig.
Men då, i januari 1996, var det snudd på att 
Tuloskylten hade tagits ned för gott. Om 
det inte varit för DN-journalisten Eva-Karin 
Gyllenberg.

Varje dag tog hon dåvarande buss 54 över 
S:t Eriksbron till och från jobbet i Marieberg. 
”Fasen att den där inte funkar”, tänkte hon 
när hon såg den släckta Tulo-skylten och 
slängde ut en fråga till sina läsare om någon 
visste varför. Ingen respons.
Men Cloetta hade full koll. Håkan Burlin, 
produktansvarig för Tulo, berättade att 
företaget inte ville bekosta en renovering 
på 100 000 kronor. Skylten hade rostskador 
och en av de nio trillande tabletterna hade 
attackerats med luftgevär. Dessutom var 
Tulo inte precis Cloettas starkaste produkt, 
erkände han. Skylten skulle bort. 
Eva-Karin förvarnade honom om att det då 
nog skulle bli ”ett jävla liv på stockholmarna”. 
Burlin svarade misstroget på bred östgötska: 
Tror du?
– Jag vet, konstaterade Eva-Karin och lät 
publicera nyheten.

Det blev ett himla hallå. DN-läsarna rasade: 
”Hur kan de sitta nere i Östergötland och 
bestämma”. ”Jag kan aldrig acceptera 
att Tuloskylten försvinner” och ”Låt oss 
starta en stiftelse och samla in pengar till 
renoveringen”.

Det behövdes aldrig. Höga politiker i 
Stadshuset, med dåvarande kulturborgarråd 
Tjia Torpe (S) i spetsen, enades över 
partigränserna om en godisbojkott och 
meddelade Cloetta: ”Vi köper inte en enda 
Plopp till!”. Motivering: Det går inte att gynna 
ett företag som tänker ta ned skylten.
När Kulturnämnden sedan lovade 10 000 
kronor i renoveringsbidrag gick det inte 
för Cloetta att säga nej. Trycket från 
stockholmarna blev för starkt. På en månad 
var skylten räddad.

Den nyinvigdes mitt under Vattenfestivalen i 
Stockholm, den 7 augusti 1996. Cloettas VD 
ställde sig på S:t Eriksterrassen, delade ut 
kexchoklad till alla och erkände att hade det 
inte varit för ”den envisa DN-journalisten” 
så hade neonskylten på Tulohusets fasad 
inte funnits kvar – en alltför gammalmodig 
marknadsföringskanal. Men nu hade ju 
stockholmarna köpt Tuloaskar så till den grad 
att försäljningen i stan hade ökat 30 procent 
under året.

2011 utsåg stockholmarna Tuloskylten till 
stans vackraste neonskylt. Då fick Cloetta 
både diplom och frågan hur länge företaget 
tänker låta den sitta uppe: ”I vårt arv ingår 
också att förvalta icke-aktiva varumärken – så 
svaret är att vi kommer att låta Tuloskylten 
lysa!”

Samma år fick Eva-Karin Gyllenberg S:t 
Eriksmedaljen av Stockholms stad för 
sitt mångåriga arbete med att fortbilda 
stockholmarna. I tacktalet sa hon:
”Jag har jobbat med stockholmsfrågor på DN 
hela mitt liv. Om jag inte har åstadkommit 
något annat för staden så har jag i alla fall 
räddat en neonskylt. Och inte vilken som 
helst: Tuloskylten.”

Tulohuset 
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Vår mission 

Vårt gemensamma uppdrag är att säkra en trygg 

och lönsam affär för våra säljare och köpare 

genom att skapa förtroendefulla relationer och en 

professionell affärsprocess. 
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LINNÉA LUND

FASTIGHETSMÄKLARE

072-388 24 08

linnea.lund@aliciaedelman.se

Mäklare 
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