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Claires barnbarn Ulf Cederlid berättar om sin mormor 

Claire Eichberg föddes i Tyskland 1897-03-16. Nils Backman var 

kemist och studerade i Tyskland när de träffades. 

Pga. 1:a världskriget behövde de 1917 flytta till Sverige och de 

tog båten till Trelleborg. Men där blev inte Claire insläppt 

eftersom de inte var gifta. De fick då ta en taxi till Malmö för att 

gifta sig. Sen reste de vidare till Stockholm.  

 

Barnängens tekniska fabrik startades av Nils morfar Johan W Holmström 1868 på 

Tottieska Malmgården Bondegatan 63-65 på Södermalm. Dottern ärvde sen 

fabriken och hennes man Axel Backman drev sen fabriken. Här inrymdes fabrik, 

kontor och disponentbostad. På gården fanns en mini-djurpark med björnar, 

rävar, örnar mm. Det är därför loggan för Barnängen har en björn.  

När Nils återkom till Sverige 1917 köpte de en fabrik i Hudiksvall och de startade en filial som 

Nils och Claire drev till 1921 då pappa Axel började bli gammal och ville att Nils skulle ta över 

fabriken i Stockholm. 

Men Stockholms stad ville bygga bostäder på fabrikens tomt så därför 

såldes fabriken 1930 och flyttades till Alvik. Hela fabriksområdet revs 

men familjen var vän med Stadsarkitekt Selling så ett av husen räddades 

och flyttades till Skansen.  

1931 Startade Nils och Claire ”Kronans Kemiska fabrik” och drev den i en lokal på Katarina 

Bangata till 1939 då de köpte Örby Slott och drev fabriken vidare. Men 1943 avled Nils och 

Claire fortsatte att driva firman. Deras 4 barn var nu mellan 14 och 25 år.  

1956 avvecklade Claire Kronans Kemiska fabrik och Örby Slott såldes till Stockholms Stad 

mot en uppgörelse att Staden skaffade Claire ersättnings bostad. Det blev dels en gård i 

Sorunda men även Norra Annexet på Västberga gård som låg närmare Stockholm och hade 

bättre kommunikationer.  

Norra annexet behövde dock rustas upp rejält innan Claire kunde flytta in där. (Ev. var det då 

som det byggdes en oljeeldad panncentral för hela Västberga i källaren på Norra Annexet)  

Dottern Vera och kusinen Fritz gjorde väggmålningarna inne i huset efter förlagor från Örby 

Slott och färgskalan var från Kina Slott och de jobbade hela natten innan Claire flyttade in 

3/10 1956. (Men ingen förklaring har hittats varför målningen med tranan är signerad 1947) 

 

 

 

   

 


