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Vasastaden formades 

När jag började gräva i vårt hus historia och tittade på vad som skrivits om de 

närmaste omgivningarna kom jag att tänka på att både jag och min fru Inga-Lil hade en 

historisk koppling till området. Min morfar hade vuxit upp på Luntmakargatan, där 

pappan drev ett skomakeri, och han tog studenten på Norra Real. Min svärmor växte 

upp på Roslagsgatan och gick i Johannes folkskola. Min svärfars syssling och inspiratör 

Ragnar Sellberg, bodde på den tomt där Stockholms Stadsbibliotek ligger idag, på 

samma fastighet där hans åkerirörelse hade sin bas. Det var till stora delar landsbygd 

här i området då för drygt ett hundra år sedan. Bebyggelsen var låg och sliten, det 

fanns både trädgårdsland, hönshus, ladugårdar och kreatur bakom många av 

bostadshusen och ännu på 1990-talet fanns spenvarm mjölk att köpa på 

Saltmätargatan. Kanske var det på den gård som låg på nummer 23, en adress som 

idag ligger alldeles bakom Handelshögskolan, i korsningen med Saltmätargatan och 

Kungstensgatan. Det var en blandad bebyggelse där både fattiga och rika bodde och 

inte den till stora delar segregerade värld vi lever i idag. 

   

  

Saltmätargatan 23 år 1903. 

Men området förändrades snabbt. Stockholms gasverk grundades 1852 och staden fick 

gatubelysning med gaslampor. Järnvägen öppnades för trafik 1860 och under 1870 talet 

blev spårvagnar allt vanligare. Vattenledningssystemet etablerades med början igång 

1861 och gjorde hundratals brunnar obehövliga. Med inspiration från Paris ledde 

Albert Lindhagen arbetet med att skapa en generalplan för hela Stockholm, som delade 

upp kvarters- och gatunäten som ett schackbräde.  



 3 

 

Stockholms Stadsmuseum genomförde en byggnadsinventering över Nordöstra 

Vasastaden 1988 och i projektrapporten berättar Suzanne Lindhagen om den historiska 

bakgrunden. Hon redogör för hur den här delen av Vasastaden har vuxit fram under 

de senaste århundradena med en betoning på decennierna kring år 1900, då stadsdelen 

fick sin nuvarande form. 

”De hygieniska och sociala förhållandena på Stockholms malmar var vid mitten av 

1800-talet undermåliga. De norra delarna av Norrmalm, som senare skulle bli 

Vasastaden, var fortfarande landsbygd. Andra delar av Stockholm, som Södermalm 

och Ladugårdslandet, var bebyggda i betydligt större utsträckning. Men bebyggelsen 

var ännu inte storstadsmässig och saknade helt moderniteter som vatten och avlopp. 

Trångboddheten var mycket utbredd. Gatorna och gränderna i de bebyggda delarna av 

staden var smala och saknade i allmänhet beläggning. Man byggde utan att det fanns 

några som helst reglerande planer.” 

Under 1860- och 70-talen, var Norrmalm ännu den gängse benämningen för 

Stockholms norra delar. Först omkring 1890 uppstod Vasastaden som stadsdels namn. 

Sannolikt inspirerades namngivningen av Vasagatan, som fick sitt namn vid den stora 

namnrevisionen 1885. Stockholm upplevde under 1800-talets senare del en enorm 

folkökning. Stadens invånarantal ökade under åren 1870 - 1900 från 136 000 till 

omkring 300 000. Under 1880-talet var ökningen som allra störst. Efterfrågan på 

bostäder var givetvis oerhört stor. De centrala delarna av staden och nedre Norrmalm 

var i princip fullbyggda varför man bland annat sökte sig norrut för att finna mark att 

bygga på. I och med att stadsplanen för Norrmalm fastställdes 1879 kunde 

byggnadsverksamheten sätta fart där. 

För det blivande Vasastadens del var det i första hand kvarteren söder om Odengatan 

som bebyggdes med stora hus av stenstadskaraktär. Av A R Lundgrens karta från 1885 

framgår det tydligt att det här redovisade området, norr om Odengatan, till allra 

största delen fortfarande var bebyggt med varierad bebyggelse av oregelbunden, 

lantlig karaktär. Det var endast i kvarteret Geten, (det kvarter som ligger mellan 

Tulegatan och Döbelnsgatan upp emot Vanadislunden), som det fanns byggnader av 

mera storstadsmässigt slag. Kvarterets många hyreshus, uppförda under 1880-talets 

början, var de första i det område som sedan kom att kallas Sibirien, stadens utkant 

norröver. 

Det var huvudsakligen arbetare och deras familjer som flyttade in i de stora 

hyreskaserner som under 1800-talets sista decennier och åren strax efter sekelskiftet 

växte upp i Sibirien. En del av de människor som flyttade hit kom från landsbygden 

och saknade bostad överhuvudtaget medan andra lämnade den gamla kåkbebyggelsen 

på Ladugårdslandet eller Södermalm för att finna något bättre i bostadsväg. Sibiriens 

hyreskaserner var ofta byggda i spekulationssyfte med en enkel utformning och många 

små lägenheter i såväl gathus som gårdshus. Trångboddheten var stor och inneboende-

systemet utbrett. 
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Huset till vänster i fonden är Norra Real som byggdes 1890 med namnet Stockholms Realläroverk 

på Norrmalm. Min morfar gick där i slutet av 1800-talet och måste ha sett exakt samma vy från 

Odengatsbacken. 

 
De hus som syns till höger framför Norra Real på föregående bild är sannolikt dessa gamla 

bostadshus som låg på Roslagsgatan 4, där Dahlbergs bilskola och Café Nero ligger idag. 
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Det framgår av kartan från 1885 att bara enstaka hus fanns byggda i våra kvarter vid den tiden 

och förutom de hyreshus som fanns i kvarteret Geten, mellan Döbelns- och Tulegatan närmast 

Vanadislunden (uppe till vänster på bilden), var det mest en- och tvåvåningshus. 
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Det här fotot är sannolikt också taget 1902 och det visar Odengatan västerut sett från 

Döbelnsgatan. En bit in på nästa gata, på Luntmakargatan, hade min morfars pappa ett 

skomakeri där han tillverkade skor åt stockholmarna. I fonden gick Odengatan på en bro över 

Badstugatan, det som senare skulle bli Sveavägen. Bron finns kvar begravd under Odengatan. 

 
Så här såg korsningen mellan Odengatan och Luntmakargatan ut. 
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Den här bilden av huset på Målaren 1, i korsningen Roslagsgatan / Surbrunnsgatan, är taget 1916. 

Då hade vårt hus börjat byggas men det hus som skymtar upp till höger är huset på Odengatan 

25 så bygget har inte kommit så långt. 

 
Nuvarande S:t Georgios Grekisk Ortodoxa Metropolitkyrka syns i fonden. Till vänster innanför 

planket fanns den tomt där vårt hus skulle börja uppföras tretton år senare. Den här vyn från 1902 

visar ett område som i stort är obebyggt med ängsmark i fonden, men där breda trottoarer har 

börjat anläggas efter Odengatan i väntan på den kommande stenhusbebyggelsen. 
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I änden av kv. Trasten (Trasten 2) uppförde den i England grundade Katolska-

Apostoliska församlingen en kyrka under åren 1889 – 90. I likhet med många av den 

svenska statskyrkans samtida byggnader uppfördes kyrkan i nygotisk stil med fasader 

av formpressat tegel och ett högt torn med spira. Arkitekt var den vid denna tid 

mycket produktive A G Forsberg. År 1978 övertogs kyrkan av S:t Georgios 

Metropolitkyrka. Såväl exteriör som interiör är väl bevarade sedan byggnadstiden med 

undantag för några mindre förändringar vid det senaste församlingsskiftet. 

 
S:t Georgios Metropolitkyrka som den sannolikt ser ut än idag. 
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De flesta av 1880-talets hyreshus är numera rivna i denna del av Vasastaden och har 

ersatts av modernare bostadsbebyggelse, som i kvarteret Geten. 1890-talets bebyggelse 

är något bättre representerad i kvarteret Trasten, det kvarter som avgränsas av 

Odengatan, Birger Jarlsgatan, Surbrunnsgatan och Valhallavägen, som i huvudsak 

bebyggdes under detta decennium. Genomgående är gathusen mot Odengatan 

betydligt mer påkostade än de som vetter mot Surbrunnsgatan. Lägenheterna var 

också större och ljusare mot den breda och fashionabla esplanaden Odengatan. De 

beboddes av en välbeställd medelklass till skillnad från gårdshusen och de enklare 

utformade hyreshusen längs de smala och mörka bakgatorna, där arbetarna bodde. 

1900-talets första årtionde är ur bebyggelsesynpunkt en viktig tid i det här området då 

så mycket som drygt hundratalet hyreshus uppfördes under denna korta period. 

Kvarter som Staren, Morkullan, Baggen, Surbrunn, Trädgårdsmästaren samt hela kv. 

Odin präglas än idag av bebyggelse i en enkel och återhållsam jugendstil från denna 

tid. Fortfarande var denna bebyggelse avsedd för arbetare och andra mindre 

välsituerade personer. Under 1910-talet minskade byggnadsverksamheten i staden 

som helhet och också här i Vasastaden på grund av krigsutbrottet och kristiden. 

Bebyggelsen i kv. Målaren (där Bf Oden har sitt hus) och en husrad i kv Väduren längs 

Roslagsgatan är nästan de enda kvarvarande exemplen på 1910-talets 

bostadsbebyggelse.” 

Odengatan kom till som ett resultat av den så kallade Lindhagen-planen 1866 då en 

samlad plan för Stockholms gatunät lades fram av en kommitté som leddes av juristen 

och politikern Albert Lindhagen. Planen, som inspirerats av liknande planer för Paris 

och andra storstäder beskrivs som den plan som format det moderna Stockholm. Flera 

namn på gatan fanns på förslag, Rörstrands-boulevarden var ett och den kallades 

också Odinsgatan innan namnet Odengatan blev fastställt 1885. 
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Sveriges första snabbköp 

Sveriges första snabbköp efter amerikanskt mönster öppnades 1947 i en 

enplansbyggnad vid korsningen Odengatan 31 / Roslagsgatan på den plats där Coop 

ligger idag. 

 

 
Det finns en kort film på Youtube som visar denna konsumbutik som beskrivs som en av de mest 

epokgörande företeelserna i den svenska handelns historia. 
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Så här såg spårvagnshållplatsen ut på den tiden med Konsum i en enplansbyggnad till vänster.  

Polisstationen Surbrunnsgatan 21 

Tegelhuset som ligger tvärs över vår innergård och som idag härbärgerar 

Föräldrakooperativet Lärkans Musikförskolan, och ett antal hyreslägenheter, byggdes 

som polisstation 1915. Fram till 1972 fanns här Johannes polisstation, öppen dygnet 

runt som högkvarter för det 9:e polisdistriktet. 
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I bottenvåningen fanns expedition och arrestlokaler. Stationschefen bodde i våningen med 

balkongen, många av poliserna bodde i logement i huset.. 
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Fastigheten Målaren 6 

Huset på fastigheten Målaren 6, som Bostadsföreningen Oden u.p.a. är ägare till, 

byggdes under åren 1915 – 1917. Arkitekt, byggherre och byggmästare hette Per David 

Larsson. I september 1918 sålde sedan P.D. Larsson fastigheten till Fru Elna Kjellgren 

för 575 000 kr. Någon gång därefter köptes den av Direktör Anders Engqvist, för en 

okänd summa, och han i sin tur sålde den vidare till Bostadsföreningen Oden den 1 

augusti 1919 för 802 000 kr. Köpet undertecknades för föreningens räkning av Anders 

Engqvist själv tillsammans med Emanuel Wickert och C.O. Larsson så uppenbarligen 

tillhörde Engqvist grundarna av föreningen. 

 
Så här såg vårt hus ut på den tiden 

Den lägenhetsindelning som gjordes då var i stort den samma som finns idag. Men på 

vinden fanns bara en liten tvättstuga, en oisolerad och ouppvärmd torkvind utanför 

tvättstugan och ett antal vindsförråd till alla lägenheter. Källaren var oinredd med 

jordgolv, så när som på en stor värmecentral med en eldningspanna som värmde upp 

huset. I källaren fanns också ett rakt sex håls torrdass som sannolikt användes av 

pigorna och kanske av portvakten. I byggnadslovsritningarna finns också den ateljé 

med som finns längst upp i gårdshuset och som idag hyrs av en reklambyrå, men den 

var överstruken då med texten ”avslag den 25/10 1916”. Men uppenbarligen ändrades 

beslutet vid en senare tidpunkt och ateljén kom till. 
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Husets fasad. 

 
Husets vindsvåning och gårdshus. 
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Husets våningar med dåtidens planlösningar. 

I gårdslägenheterna fanns enligt byggnadsritningarna en toalett och ett separat 

tvättrum med handfat men ingen dusch eller badkar. Dessa lägenheter hade enligt de 

ursprungliga ritningarna en tambur samt två rum och ett separat kök. År 1953 fick 

gårdslägenheten på plan 4,5 ett badrum och någon gång därefter övriga 

gårdslägenheter. 

I de mellanstora lägenheterna fanns toalett i hallen och i det som nu är 

badrum/duschrum fanns bara ett handfat och en dusch med ingång direkt från 

sovrummet. Utrymmet närmast serveringsgången bestod av två inbyggda garderober. 

I dessa lägenheter fanns också en separat köksingång och en liten sovalkov i köket åt 

pigan. Pigan och eventuella bud gick nog alltid in genom köket. Var husmor ute och 

handlade med pigan gick den sistnämnde sannolikt in genom köket och runt och 

öppnade huvudentrén för husmor. I dåtidens klassamhälle tummade man nog inte på 

sådana principer. Förutom köket och ett sovrum bestod dessa lägenheter av en tambur, 

ett serveringsrum, en sal och ett herrum! 

Av vad som framgår av de successiva byggnadslovsansökningarna utvidgades 

duschrummen på plan fyra och fem i de mellanstora lägenheterna 1951. Då togs de 



16 

 

båda garderoberna som vette mot serveringsgången bort och ersattes med en fast 

garderob i sovrummet och då fick också badrummen en ingång från serveringsgången. 

I samband med det har också den lilla sovalkoven för pigan i köket försvunnit från 

ritningarna. Motsvarande förändringar har ju också någon gång skett i de övriga 

mellanstora lägenheterna. Men här finns ingen dokumentation i form av byggnadslov 

och i vår egen lägenhet på plan 2 fanns pigans lilla sovalkov kvar i köket när vi köpte 

den 2008, men pigan själv var borta. 

De största lägenheterna bestod av en tambur med en toalett, ett hvardagsrum med ett 

burspråk, ett herrum, ett på ritningen odefinierat rum som väl skulle ha kallats matsal, 

ett sovrum och ett kök med en jungfrukammare bakom. Även här fanns en 

direktingång till köket som jungfrun kunde använda. Här fanns från början ett badrum 

med ett badkar och ett handfat i det rum som nu är bad/duschrum. Men även här var 

ingången direkt från det enda sovrummet och man kan i sitt stilla sinne undra var 

pigan eller jungfrun fick tvätta sig? Hon fick kanske göra sig ren bäst hon kunde i den 

lilla trånga toaletten eller så fick hon kanske tvätta sig i tvättstugan på vinden? 

Till en början ägde föreningen ett antal lägenheter som dels hyrdes ut som hyresrätter 

under många år och som senare såldes och föreningen köpte och sålde också andra 

lägenheter i huset vid olika tillfällen. Uppenbarligen kunde också lägenheter hyras ut i 

åratal av andelsägarna och de skulle ta många år innan alla köpekontrakt fick en 

tilläggsklausul som stadgade att varje medlem måste bo i huset och ta en aktiv del i 

husets skötsel vilket ju är en princip som gäller än idag. 

Längst ner i gårdshuset på en halv trappa fanns en liten portvaktslägenhet, sannolikt 

med ett litet kök, men som saknade dusch- eller badrum. I den lilla rutan i dörren 

fanns en lucka där portvakten kunde titta ut om man ville fråga om något.  

Soptunnorna fanns inne på gården så sophämtarna fick springa upp för trapporna för 

att kunna hämta soporna. 

Filip Månsson målade entrén 

Vid en besiktning av husets entré i december 2017 kunde konservatorn Lars Sandberg 

från Larsson Örnmark Målerifirma AB konstatera att de vackra målningarna i husets 

entré har utförts av den kände dekorationsmålaren Filip Månsson. Wikipedia kan 

berätta att Filip Månsson (1864 – 1933) studerade vid Tekniska skolan i Stockholm 

(numera KTH) 1887–1891 och vid Konstakademien 1895–1896. Under sina studieår 

gjorde han ett längre studiebesök till Finland där han kom i kontakt med Morris-

rörelsen som kom att påverka hans framtida verksamhet som dekorationsmålare och 

efter studierna genomförde han en studieresa till England. 

Filip Månsson etablerade en egen verkstad med en ateljé i Gamla stan omkring 

sekelskiftet och blev på kort tid en av stadens mest anlitade dekoratörer och 

målarmästare. Han gjorde arbeten åt dåtidens stora arkitekter som Ferdinand Boberg, 
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Ragnar Östberg, Ivar Tengbom och Carl 

Westman. När utsmycknings-tävlingen för 

vigselrummet på Stockholms rådhus avslutades 

1914 utan att något förslag blivit godkänt fick 

han uppdraget att utföra dekorationerna. Bland 

hans andra större dekorationsmålningar märks 

kyrkan i Sundbyberg och Högalidskyrkan i 

Stockholm och han har också gjort 

dekorationsmålningar i Engelbrektskyrkan, 

Sankt Matteus kyrka, i Stockholms Stadshus och 

i Rosenbad och i många andra offentliga och 

privata byggnader runt om i Sverige. Förutom i 

vårt hus har han också gjort dekorationerna i det 

hus som ägs av Brf Målaren 3, i hörnet mellan 

Surbrunnsgatan och Birger Jarlsgatan. 

Wikipedia kan också berätta att han väckte upp gamla traditioner inom sitt område 

och skapade nya uttryckssätt. Med gamla metoder i hantverket för kalkmåleriet och 

även behandling av trämaterial, skapade han sin personliga stil. Hans dekorationer är 

mycket individuella med inslag av orientaliska arabesker och förprotestantiska 

kyrkomålningar som i en stiliserad utformning täcker stora ytor. Även djurmotiv 

förekommer i hans produktion. 

Han var lärare på Tekniska Skolan i Stockholm och han drev under 1920-talet en privat 

målarskola i Stockholm. Han blev ledamot av Konstakademien 1924 och är 

representerad med teckningar vid Malmö museum och med skisser vid Arkivet för 

dekorativ konst i Lund. Han hade titeln ståthållare i den av Evert Taube stiftade orden 

Pax Aurea och är även huvudperson i Taubes visor ”Herr Filip Månsson träder i 

gemaken” och ”Al fresco” vars första vers har följande text: 

Filip Månsson! Släng nu din palett, 

dina penslar med de sköna färger! 

Sätt dig här, jag lovar dig och svärjer: 

gammalt portvin gör din börda lätt! 

Just den fina doften ifrån Portugal 

och det simmiga, som syns vid glasets rand, 

ger ditt snille brand - drick nu lite’ grand! 

Kära Filip, tag nu denna möda 

att föröda 

en minut med glas i hand! 

Den kan höras på Youtube i en insjungning av Sven-Bertil Taube. 
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Biografen Rex 

Som en del av byggprojektet Målaren 6 skapades den dåtida premiärbiografen Rex 

under fastighetens gård. Det var en efter dåtidens mått ganska stor biograf med 289 

platser på parkett och 84 platser på läktaren. Så här beskrivs biografen i boken 

”Stockholms alla biografer som gavs ut av Kurt Berglund, på Svenska 

Turistföreningens förlag 1993: 

”Innanför entrén fanns en långsmal vestibul. Till höger låg biljettkontor, kapprum samt 

trappan till läktaren. Salongen var rektangulär. Ingången låg längst bak vid salongen södra 

långsida. Filmduken var placerad vid östra kortväggen. Nedanför filmduken fanns en låg 

musikestrad. Biografen hade läktare efter västra kortväggen och efter södra långväggen. 

Sidoläktaren bars av tre pelare som fortsatte till taket och var sammanbundna med 

valvbågar. Lokalen var rikligt dekorerad med jugendornament. Antalet platser var från 

början 373, varav 289 på parketten och 84 på läktaren. Efter en ombyggnad 1927 ökades 

antalet platser till 445. Salongen målades då om i ljusa färger och utrustades med bekväma 

fåtöljer i rosa tyg.” 
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Rex lanserades från början som en premiärbiograf. Den tillhörde dock aldrig 

Stockholms ledande premiärbiografer och blev med tiden en andrahandsbiograf. Efter 

ett ägarbyte 1945 ändrades namnet till Broadway. I maj 1960 besöktes Stockholm av 

Marlene Dietrich och flera av hennes filmer visades på olika Stockholmsbiografer och 

bland annat gick ”Det hände i Berlin” på Broadway. Det blev biografens sista film 

innan den stängde för gott. 
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Så här ser bottenplanet ut med butiker och den tidigare biografen Rex inritade. 

I huset bredvid, i och under den lokal där Balzac nu ligger låg biografen Orion. Den 

hade öppnats 1918, drygt ett år efter Rex, och den lades ner veckan innan Broadway, 

f.d. Rex upphörde. Inom några få hundra meters radie runt korsningen mellan 

Odengatan och Roslagsgatan låg sammanlagt sex biografer så det var ett ovanligt 

biograftätt område där Rex låg. Men Stockholm var översållat med biografer på den 

tiden och i slutet av 1940-talet fanns runt ett hundra biografer i Stockholm. 
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Så här såg interiören ut på Biografen Rex på en bild i Kurt Berglunds bok ”Stockholms alla 

biografer”. Den målade dekoren var gjort i Jugendstil och det finns väl skäl att tro att även den var 

gjord av Filip Månsson, samma man som gjort dekorationerna i husets entré. 

Världens första offentliga filmvisning hade ägt rum i Paris 1885, då bröderna Lumière 

visade upp sin egen konstruerade Kinematograf och redan året därpå ägde de första 

filmvisningarna rum i Malmö och Stockholm. Det skulle sedan ta några år innan 

filmtekniken nått en rimlig nivå men redan under 1910-talet etablerades mer än 60 nya 

biografer runt om i centrala Stockholm. De flesta fanns i ombyggda lokaler men ett 

antal stora biografer, som den ganska nyligen nerlagda Röda Kvarn på Biblioteksgatan 

byggdes upp från början liksom Sture-biografen som fortfarande finns kvar på Birger 

Jarlsgatan. 

Journalisten och filmkritikern i Svenska Dagbladet Jeanette Gentele citerar Kurt 

Berglund när han berättar att det låg tio biografer längs Odengatan om man följde den 

ända fram till S:t Eriksplan. ”Men först på min väg låg dubbel-biograferna Orion och 

Rex vid Odengatan 24 och 26. Jag tror att jag gillade dem bäst för att man kunde gå 

direkt från den ena till den andra. Enda spåret idag är en uppklistrad lapp där det står 

Rex på dörren till ett garage. Jag minns det också som att de två visade de bästa 

äventyrsfilmerna med mycket fäktning – det gillade jag – och med en obligatorisk 

slutkyss då alla barn i publiken jublade.” 

Författaren och DN-journalisten Ove Säverman berättar att han sannolikt besökte alla 

Stockholms biografer, även om det mest blev de som låg i norr eftersom han växte upp 

i Sollentuna. ”Jag läste bioannonserna dagligen, kände till repertoaren utantill på SF, 
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Sandrews, Europafilm, Cameobiograferna, Rex och de andra. Jag kände en tjej som 

bodde på Odengatan 41. Hon hade sju biografer inom två minuters räckhåll. Det säger 

inte video- och kabelgenerationerna något, men att ha Intima Biograf-Teatern om 

hörnet, Rialto, Lyran och Svea nere vid Sveavägen, Orion och Rex på Odengatan och 

Dixi på Roslagsgatan, det var biobingo.” 

När biografen Rex upphörde 1960 togs lokalen över av Svenska Renault AB, som 

inrättade en försäljningslokal för bilar. Som ett lite kuriosum kan nämnas att den 

gamla biograflokalen ritades om av arkitekten, konstnären och formgivaren Gösta 

Hillfon som kanske är mest känd som make till Hertha Hillfon, en av Sveriges genom 

tiderna främsta skulptörer, men som också själv var konstnär. Förutom att lokalen 

byggdes om så förändrades fasaden enligt byggnadslovs-handlingarna. Jag har inte 

hittat någon ritning som visar hur men vi kan väl gissa att en tidigare ganska tjusig 

biografentré då ersattes med de nuvarande garagedörrarna. 

Den stora renoveringen 

De största förändringarna i huset skedde med början 1987 då de tre vindslägenheterna 

ersatte tvättstuga och vindsförråd.  Hissen förlängdes samtidigt för att kunna nå 

vindsplan och källarplan, källaren inredes med tvättstuga och källarförråd och ett 

soprum inredes på nuvarande plats med en så kallade sopkarusell, som automatiskt 

flyttar säckarna i takt med att de fylls. 

I ett brev till alla medlemmar daterat i maj 1987, berättar Styrelsen att det nu 70: åriga 

huset har stora brister men att det står på en fast och säker grund och är värt att kosta 

på. Den enda större förändring som skett under tidigare år var att man övergått från 

eldning med fasta bränslen till oljeeldning på 50-talet och att man gjort en välbehövlig 

fasadrenovering i början av 80-talet. 

Man konstaterar att vinden är mycket dåligt utnyttjad med en tvättstuga som tagits ur 

bruk för länge sedan, men som ändå värms upp på grund av att elementet inte är 

bortkopplat. Man konstaterar också att vindsgolvet är dåligt isolerat vilket bidrar till 

värmeförluster för underliggande lägenheter. Takhöjden på vinden upp till nocken är 6 

meter! 

Experter på Stockholms Fastighetsägarförening har utnyttjats som rådgivare och man 

rekommenderar föreningen att sälja råvinden och att utrymmet används för inredning 

av lägenheter. Då kan föreningen få fler medlemmar som delar på de löpande 

kostnaderna och det frigjorda kapitalet kan användas för en genomgripande 

upprustning av huset. 

Man konstaterar också att den stora källaren, där den dåtida värmeanläggningen med 

tre oljepannor och två stora oljecisterner på sammanlagt 8 000 liter krävde en lokalyta 

på 35 m2, är dåligt utnyttjad. Genom att installera fjärrvärme skulle nästan 30 m2 

kunna frigöras för andra ändamål. Då det gäller uppvärmningen konstaterar man 

också att värmekomforten i lägenheterna är bristfällig. Det beror dels på att 
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värmesystemet inte fungerar bra, men också på att väggarna i burspråkspartierna och 

under fönstren är hälften så tjocka som resten av fasaden. 

Det fanns ett antal ytterligare brister som måste åtgärdas. Rörledningarna var i dåligt 

skick, fönsterbågar och fönsterkarmar mot gatan var dåliga, man behövde byta 

samtliga radiatorventiler, man behövde bygga en tvättstuga så att inte medlemmarna 

hänvisades till att tvätta i lägenheterna, med de översvämningsrisker detta innebar och 

man behövde ordna ett fungerande soprum. 

Den 12 november 1987 hölls en extra föreningsstämmor där man redogjorde för det 

planerade åtgärdsprogrammet som syftade till att kraftigt höja husets standard. 

1. Vindsgolvet tilläggsisoleras. 

2. Ny takpapp läggs på gatusidan 

3. Fönstren på gatusidan renoveras 

4. Burspråkens isolering förbättras 

5. Trappuppgången målas 

6. Ett nytt soprum byggs 

7. En tvättstuga byggs i källaren 

8. Rörstammarna ses över 

9. Fjärrvärme installeras 

10. Uthyrda lokaler underhålls 

11. Gården snyggas upp med nya växter 

Man redogjorde också för de fem anbud som tagits in och konstaterade att de behövde 

specificeras bättre innan beslut och att byggnadsteknisk expertis måste granska 

anbuden innan ett slutligt ställningstagande. 

Den stora frågan då gällde om vinden skulle säljas eller inte och efter en längre 

diskussion fattades ett beslut där 10 medlemmar röstade för en försäljning, två röstade 

emot och en lade ner sin röst. Eftersom stadgarna krävde ett enhälligt beslut eller ett 

beslut vid två på varandra följande stämmor beslöts också att en ny stämma skulle 

hållas den 22 november samma år. Vid denna stämma röstade 11 för en försäljning och 

två medlemmar röstade emot på samma sätt som skett vid förra stämman. Det framgår 

av föreningens handlingar, protokoll och en intern brevväxling, att konflikten med de 

tredskande medlemmarna skulle fortsätta under hela ombyggnadstiden. Men idag kan 

vi förstås konstatera att vi hade haft ett helt annat hus, och mycket stora och 

överhängande renoveringsbehov, än vi skulle ha haft om inte dåtidens styrelse varit 

ytterst framsynt och visat prov på ett nödvändigt ledarskap. 

Samtliga beslutade ombyggnader genomfördes av byggmästare Erik Danielsson som 

fick överta husets råvind och de därpå inredda lägenheterna som kompensation. I den 

ursprungliga byggnadslovsansökan hade också ett cykelrum ritats in i nedgången 

bredvid soprummet, men detta utrymme ingår nu i den fotoateljé som hyrs ut. Där 

fanns också ett barnvagnsförråd inritat med ingång från den gång som leder fram mot 

tvättstugan något som av någon anledning inte realiserades. 
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Underhåll och renoveringar genom åren 

År 1995 och 2007 gjordes de senaste stora ändringarna i huset då balkonger sattes upp 

mot gården. 

1915 – 1917 Huset byggs med en stomme av tegel och trä 

1919 Bostadsföreningen Oden u.p.a. etablerades 

1982 Gatu- och gårdsfasaden renoveras 

1985 De sex lokalerna köps av en privat ägare 

1987 Fjärrvärme installeras 

1990 Råvinden säljs och inreds till tre etagelägenheter, rörstammarna 

renoveras, hissen byggs om och förlängs till vinds- och källarplan, 

källarkontor och tvättstuga inreds och trapphuset målas om 

1994 Lokalen på en halv trappa renoveras 

1995 Fem balkonger byggs på gårdssidan 

1997 Gatu- och gårdsfasaderna renoveras 

1997 Fönstren renoveras i ateljén på 5 1/2 tr 

1998 Gården får en ny ytbeläggning 

2001 Hissmaskineriet byts ut 

2002 Hisskorgen renoveras 

2004 Isolerglas sätts in för bullerdämpning av fönster mot gatan 

2007 Ny styr- och reglerteknik installeras i värmesystemet 

2007 Gården inreds med växter, stolar och bord 

2007 Fem ytterligare balkonger monteras på gårdssidan 

2008 Gymmet inreds i källaren 

2009 Fönstren mot gatan målas 

2009 En ny tvättmaskin installeras, (den stora blå) 

2010/11 Taket renoveras och förses med ny plåt och tegel 

2011 Entrén förses med ny ut- och invändig belysning (uplights) och 

mattan byts ut 

2013 En ny fjärrvärmeanläggning installeras 

2014 En ny bastu byggs och källaren målas om 

Kändisar i huset 

Många har bott i huset genom åren och de äldre i huset minns säkert många både 

färgstarka och mer originella medlemmar. Ett namn som onekligen sticker ut är 

familjen Lederhausen där pappan Bengt märktes på många olika sätt som 

styrelsemedlem och en röststark kritiker av olika företeelser i huset. Sonen Paul kom 

att grunda Svenska Mc Donalds 1973 och han var onekligen både en färgstark och 

omskriven person och en sann entreprenör. Så här inleds en artikel om honom som 

publicerades i Expressens bilaga ”Dina Pengar” 2016. 
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”Hans mormor födde 23 barn, hans mamma började som hushållerska och hans pappa 

uppfostrade honom med nävarna. Själv sålde Paul Lederhausen som 14-åring flest 

majblommor av alla i Sverige. 

– Min uppväxt var tuffare än de flestas: full av krav, slag och tårar, berättar grundaren av 

svenska McDonald's i självbiografin ’Ständigt hungrig’. 

Paul Lederhausen såg mammans snällhet som en kompensation för pappans hårdhet, 

förklarar han i nyutkomna biografin ’Ständigt hungrig’ (Albert Bonniers förlag), skriven av 

författaren och tidigare Expressen-journalisten Petter Karlsson. Hon stack till Paul 

Lederhausen en peng i smyg, lagade kroppkakor och skinkrullar och skvallrade inte till 

maken då hon ertappade sonen med att tjuvröka.” 

Ateljén högst upp i gårdshuset hyrdes under en tid av konstnärinnan Maja Braun som 

under en period var gift med skådespelaren och regissören Per Ragnar. 

Kändisar i omgivningarna 

Det bor och har bott många ”kändisar” runt om i Vasastan men som ett litet kuriosum 

kan det vara intressant att veta att krigsförbrytaren, nazisten Herman Göring bodde i 

en liten hyreslägenhet på Odengatan 27, 4 tr (då hade den nummer 23) år 1925 

tillsammans med sin svenska fru Karin von Rosen. Göring var en känd stridspilot från 

första världskriget och han kom första gången till Sverige för att arbeta som flygare och 

för att delta i etableringen av det företag som då hette Svensk Lufttrafik och som senare 

skulle finnas med bland de bolag som bildade SAS. Nu var de på flykt från Tyskland 

efter att Göring hade deltagit i Hitlers ölkällarkupp. Göring skulle sedan bli en av 

historiens värsta krigsförbrytare som huvudorganisatör av den så kallade 

Kristallnatten, då judar angreps och dödades runt om i Tyskland, som organisatör av 

de första koncentrationslägren och han var den som gav Heidrich uppdraget att 

organisera ”den slutliga lösningen av judefrågan”, som innebar utplånandet av ett helt 

folk. 

Cornelis Vreeswijk bodde i en större lägenhet på samma våningsplan någon gång på 

70- eller 80-talet. 
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