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Många minns väl Per Myrbergs succé `34:an` 
som gick in i himlen i slutet av 50-talet. Min 
Fridhemsgatan 24 gick samma väg 1961. Jag 
tänkte det kunde vara intressant med en liten 
nostalgitripp runt Fridhemsplan och i synnerhet 
Fridhemsgatan. Det har snart gått 80 år sedan 
jag såg dagens ljus i den huskroppen som 
byggdes 1894. Till skillnad från 34:an  slog 
morsan inte vicevärlden gul och blå, men det 
hände en del i alla fall.  
   Det man pratade om i kåken var att sångaren 
S-O Sandberg, dåtidens schlageridol, bott i hu-
set på 20-talet, innan han blev berömd, det är  
ungefär som man i dag skulle bo granne med 
Måns Zelmerlöw, det var stort. 

 
   I de flesta hus fanns en portvakt, hans bostad 
låg på n.b. alldeles vid porten, varje kväll låstes 
porten kl 9.00, och därefter hängde i alla fall 
min portvakt i fönstret och hade stenkoll på 
Fridhemsgatan. Det fanns ju ingen TV så man 
fick ta vara på den underhållning som gavs. Det 
hände att han mitt i natten kunde väcka min far 
och säga, vi måste rädda en något överförfris-
kad person som ligger och sover på gatan. Vi  
måste rädda honom från polisen.  Sagt och  
gjort, den civila delen av samhället ryckte ut, 
räddade den något överförfriskade mannen och 
tog in honom i vårt kök. Vad jag kommer ihåg 
var det några gånger som det låg en obekant 
människa på köksgolvet när jag vaknade, gäs-
ten var naturligtvis tacksam och portisen och 
pappa hade gjort en god gärning. 
 
En annan episod som jag kommer ihåg. I huset 
bodde en gammal dam, fru Ahlsson, hon var 
speciellt känd för sina pepparkakor, men hon 
ville inte dela med sig av receptet. Nu bar det 
sig inte bättre än att damen fick ont i öronen, 
vid denna tidpunkt ammade min mor. Fru 
Ahlsson frågade då min mor om hon kunde 
komma över och spruta lite mjölk i örat på 
henne. Sagt och gjort dåtidens medicinkur 
hjälpte tydligen, damen blev frisk, men 
pepparkaksreceptet tog hon med sig i graven. 
När man ger sig tid att bli lite nostalgisk kom-
mer mer minnen upp, bl.a. att vi spelade boll 
mitt på Fridhemsgatan, men det kan vi ta någon 
annan gång. Apropå Fridhemsgatan 24 är det 
idag en nerfart till en parkering.  
                                                  Karl-Ivar Borg

 


