
Villastaden vid Humlegården 
Tarras Blom 

En gammal man går dar förbi 
och ser med häpnad hur man river. 
Han stannar; tyckes ledsen bli, 
nar bland ruinerna han kliver. 

- "Vad skall ni bygga har, min van? 
Skall har bli nya Villastaden?" 
- "Har skall ej byggas upp igen! 
Har röjes blott för Esplanaden!" 

Raderna ar  hämtade ur Strindbergs bekanta dikt 
Esplanadsystemet från 1883. Dikten syftar på om- 
välvningarna under 1800-talets slut då malmarnas 
lantliga bebyggelse blev stenstad och parisinspirera- 
de esplanader såsom Birger Jarlsgatan, Narvavagen 
och Karlavagen bildade huvudstråk i den nya stads- 
bilden. Det var den s k Lindhagenska stadsplanen 
som nu drevs igenom och skapade det moderna 
Stockholm. En intressant detalj i sammanhanget var 
tillkomsten av Villastaden norr om Humlegården - 
på sin tid mycket omtalad - idag foga kand. 

Villastaden blev Sveriges första i sin art. Trots att 
omradet med tiden förändrats har det alltjämt en 
påtaglig särprägel och drar ögonen till sig genom sin 
luftiga och variationsrika stadsbild. Med stadsmuse- 
ets inventeringsmaterial som inspirationskälla ar  
det lockande att söka redogöra for bebyggelsens 
framväxt och fånga något av miljöns forna karaktär 
utifrån ett urval av de mest typiska byggnaderna 
och deras invånare. 

I den kommunala planeringsfilosofin hade visser- 
ligen funnits utrymme för insprängda villastadsde- 
lar, men förverkligandet av denna ide skulle komma 
att  ske pA privat initiativ. Det var ett seriöst bygg- 
nadsföretag, AB Stockholms Byggnadsforening, som 
funnit de dåvarande tobaksgardena norr om Humle- 
gården lämpade för byggnation i större skala. Ar 
1876 började man bebygga området med större villor 
för åretruntbruk. Villan som permanentbostad, och 
detta dessutom inom stadens gränser, var något nytt 
för Stockholm. Sex samtidigt stadsplanelagda kvar- 
ter (Eken, Linden, Lönnen, Tallen, Granen, Björken) 
belägna mellan nuvarande Engelbrektsgatan och 
Sturegatan, skulle - åtminstone till en del - uppta- 
gas för detta ändamål och bilda en borgerlig villa- 
stad efter kontinentalt mönster. Förslaget hade 
väckts av en av de ledande mannen inom byggnads- 
föreningens styrelse, bankdirektören Johan Henrik 
Palme. Eftersom villor ej stipulerats i stadsplanen 
lat föreningen belägga tomterna med servitut. Vid 
försäljning infördes förpliktelserna i köpekontrak- 
tet, som sedan intecknades för att få rättslig verkan. 

På tal om förebilder hade Berlin, Wien och Köpen- 
hamn villakolonier, som låg nara till hands att stu- 
dera. Oslo hade redan på 1850-talet fått sin koloni, 
Homansbyn, vilken man särskilt uppmärksammat i 
Stockholm. Dessa tidiga exempel hade i sin tur ham- 
tat inspiration från ursprungslandet England. 

Bebyggelsen i Villastaden präglades huvudsakli- 
gen av en måttfull klassicerande putsarkitektur. Av 



arkitekterna må särskilt namnas bröderna Axel och knippas namnet Kumlien kanske främst med Grand 
Hjalmar Kumlien. De uppträdde aven som under- Hôtel i sin ursprungliga version och Jernkontoret, 
exploatörer och blev tongivande inom området, såväl bagge signerade av Axel. 
beträffande antalet uppförda byggnader som produk- Idén om en enhetlig bebyggelse kunde dock ej full- 
tionens bredd. De gav bl a upphov till fristående fler- följas i önskad omfattning. Det visade sig snart att 
familjshus dar de sökte förena villans och hyreshu- man av olika anledningar ej med bindande verkan 
sets egenskaper. För Stockholms vidkommande för- kunde förmå köparna att bygga "från gatan indrag- 

Villagatan norrut, sedd från nuvarande Karlavägen år 1879, tre år efter Villastadens grundläggning. De fyra 
närmast liggande fastigheterna, Villagatan 2-8, utgör kvarteret Lindens västsida. Z förgrunden Cederschiölds 
villa, därefter Palmes, Ekmans och Knös villor (den sistnämnda med spetsigt torn). Samtliga är i dag borta 
med undantag au den Ekmanska, som dock är totalt ombyggd. Träsnitt efter teckning av R Haglund i Jorden 
Rundt, nr 1,1879. 
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na fristående hus i villastil med planterade förgår- 
dar omgivna av prydligt stängsel". Dessutom visade 
sig föreskrifterna vara tämligen tänjbara. Nar tvis- 
tighet uppstod om tolkning av begreppet "villastil" 
hade tillkallad arkitektonisk expertis förklarat att 
"villastil kan vara vad slags stil som helst". I takt 
med värdestegringen trängde större huskroppar av 
hyreshustyp in och till slut aven sammanbyggda 
femvåningshus. Frestelsen att  bebygga tomterna 
maximalt medförde aven att man på ett tidigt stadi- 
um började riva villor. 

Ungefär 8 år  efter det att den första grundstenen 
lagts, var området i stort sett utbyggt. Trots det 
påfallande inslaget av blandbebyggelse uppträdde 
det då i sin mest renodlade form. Palme kunde seder- 
mera realisera sina idéer i det av honom grundade 
villasamhället Djursholm, men det ar ett annat ka- 
pitel. 

I det följande presenteras några av de mest karak- 
teristiska miljöerna, alla befintliga i, eller närmast 
invid det centralt belägna kvarteret Linden dar för- 
ändringens vindar ej blåst så hårt. 

Villagatan 2 

Denna trevåningsvilla, som idag rymmer Polska 
kulturinstitutet, uppfördes för major Claes Adel- 
sköld och stod färdig 1889. På platsen hade redan 
tidigare funnits en villa, den Cederschiöldska i nygo- 
tisk stil, som bara hann bli drygt tio år  gammal 
innan den revs på grund av bristfällig grundlagg- 
ning. 

Villastadens bebyggelse i dag. Den streckade linjen i 
kartans övre del anger l e e t  för Ladugårdslands 
Tullgata, som lades igen på 1870-talet. Byggnadsför- 
eningens markinnehav omfattade ej området norr 
därom, ej heller den f d fattigkyrkogården som seder- 
mera skulle bli Stureparken. De fastigheter som be- 
handlas i framställningen har gråtonande huskrop- 
par. 

Adelsköld var en kand jarnvagsbyggare, som hade 
projekterat och anlagt flera hundra mil järnvägar i 
Sverige. Han var dessutom kulturellt och samhalls- 
politiskt engagerad. Allt beskrivs i ett roande memo- 
arverk: "Ur mitt dagsverks- och pro diverse- 
konto". 

På kontinenten hade under 1800-talet utbildats en 
populär villatyp, som hade sina rötter i antiken och 
renässansen. Rummen var symmetriskt grupperade 
kring ett centralrum - på romerskt vis kallat "atri- 
um" - ovanifrån belyst av en lanternin. Adelsköld, 
som hämtat inspiration från sina resor på klassisk 
mark, följde detta mönster och lat efter egna skisser 
arkitekten Wilhelm Klemming utföra ritningarna. 

Fasaderna ar  putsade med undantag av mellanvå- 
ningen som ar  kladd med röda cementplattor. Den 
yttre taklisten ar  gjuten i gips. I loggian mot Karla- 
vägen förekommer ett par polerade granitkolonner 
med kapital av brons. Interiören kännetecknades av 
praktfulla stuck-, snickeri- och måleriarbeten, de 
sistnämnda av dekorationsmålaren Carl Grabow. 

Adelsköld hade aven innehaft Steninge slott i 
Uppland och Nolhaga herrgård utanför Alingsås. 
Den senare utgjordes av en elegant nyrenassansvilla 
som han låtit uppföra på 1870-talet efter ritningar 
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av arkitekten Adrian Petersson. Byggherren var 
konsekvent i sin smak, ty Villagatan 2 och Nolhaga 
ar  mycket likartade varianter på samma tema. 

I samband med att villan omkring 1909 förvarva- 
des av Grängesbergsbolagets ledare Erik Frisell fo- 
retogs invändiga förändringar av arkitekten Ferdi- 
nad Boberg: Ljusgården sattes igen och de rika in- 
redningarna slätades ut till förmån för en sober ju- 
gendstil. 

Polska staten, som har ambassad i grannvillan 
Karlavägen 35, förvärvade fastigheten 1973. Innan 
kulturinstitutet flyttade in revs ett litet gårdshus av 
sten, som faktiskt var samtida med den Ceder- 
schiöldska villan, och ersattes av en envånings film- 
och föreläsningssal. Huvudbyggnaden genomgick en 
pietetsfull renovering. Därvid upptäcktes att de 
praktfulla stucktaken från Adelskölds tid fanns i 
behåll under de nuvarande innertaken. Hittills har 
originaltak tagits fram i två mindre hörnrum inom 
huvudvåningen 1 trappa upp. 

Villagatan 4 

Byggherre var den göteborgsbördige industriman- 
nen och donatorn, konsul Oscar Ekman, vilken aven 
uppfört Villagatan 6. Fastigheten ar sedan 1904, då 
den förvärvades av kapten Oscar Wallenberg, kand 

som den "Wallenbergska". Arkitekt till byggnaden, 
som stod fardig 1888, var Hjalmar Kumlien. Det 
stora hyreshuset var ett tidigt bidrag till Villasta- 
dens förgrovning. De rikt utformade fasaderna i 
blandad puts- och tegelteknik, inspirerade av tysk 
renässans, ar ett gott prov på 1880-talsarkitekturens 
praktkansla. 

Aven på denna plats fanns en kortlivad foregång- 
are, nämligen grundaren J H Palmes egen villa, som 
han sålde inför avflyttningen till Djursholm. Upp- 
hovsman till den år 1877 byggda och år 1887 rivna 
villan var slottsarkitekten professor Ernst Jacobs- 
son. 

Villagatan 3 

Arkitekterna Kumlien hade svarat för ritningarna 
till detta Villastadens första hyreshus (färdigt 18791, 
som Axel Kumlien låtit uppföra på spekulation. 
Tomten sluttar, varför entrén i själva verket ligger i 
källarvaningen, som ar  framdragen mot gatan. Bot- 
tenvåningen ligger alltså en trappa upp. Det monu- 
mentala trapphuset får dagerljus via en lanternin. 

Ar 1880 köptes huset av Lars Johan Hiertas dotter 
Anna Retzius, som 1899 avlöstes av kanslirådet 
Hjalmar Rettig, i vars släkt fastigheten var tills den 
år  1962 donerades till Vitterhetsakademien. Den 



Villagatan 3. Från taklanterninen sprids ett behag- 
ligt dagerljus till trapphuset. Foto 1977. 

Rettigska lägenheten pA 15 rum disponeras nu av 
akademien, som medverkat till att huset förklarats 
som byggnadsminne. Aven ett ursprungligt avträde 
i snickarglädjestil på garden är  skyddat. 

Villagatan 5-7 

Hur köpekontraktets bestämmelser om "fristående 
byggnad i villastil" kunde harddragas ger denna väl- 
diga hyresfastighet en uppfattning om. Den stod fär- 
dig 1901 och hade ritats av arkitekterna Dorph & 
Höög. På platsen fanns tidigare en dubbelvilla, som 
hann bli 20 Ar gammal. 

Det jugendinspirerade nybygget var knappast ni%- 
gon vanlig hyreskasern. En samtida tidningsnotis 
berättar att  det i bottenvåningen fanns en bostad om 

Villagatan 5-7. Planritning till 17-rumslagenhet. 
Suenska Dagbladet 23 oktober 1900. 



10 rum, ett par dubbletter och en portvaktslägenhet. 
De ovanförliggande våningarna innehöll vardera en 
lägenhet om 17 rum för en årshyra av ungefär 9 000 
kronor (1901). Vidare sägs att  "under terrassen inre- 
das tre stora butikslokaler, dock ej af sådan beskaf- 
fenhet a t t  de komma att  störa den aristokratiska 
prägeln öfver palatset". Bland mera namnkunniga 
lägenhetsinnehavare märks Josef Sachs, NK'S ska- 
pare, som även ägde huset under en längre tid. Vå- 
rfingsplanerna ä r  numera ändrade. Nuvarande äga- 
ren, Sveriges läkarförbund, har sina lokaler i fastig- 
heten. 

Villagatan 6 

Ursprungligen uppfördes denna villa 1879 som pri- 
vatbostad för konsul Oscar Ekman efter ritningar av 
arkitekt Ernst Jacobsson. Bland ägarna efter Ek- 
man märks namn som Krook, Brodin och Ljunglöf. 
Det var konsul Erik Brodin (Gävle varv och pors- 
linsfabrik), som vid sitt förvärv 1917 lät arkitekt 
Ivar Tengbom totalt omgestalta villan. De rusticera- 
de putsytorna slätades ut. Entrén mitt på huvudfa- 
saden flyttades till ena sidan. Härvid tillkom även 
en delvis ny plan samt nya inredningar, bla med 
muralmålningar av Filip Månsson och paneler av 
ädelträ. I husets mitt finns en balustradomgärdad 
ljusgård med taklanternin. Byggnaden används se- 
dan flera decennier som kontor. Nuvarande ägare ä r  
Johnsonkoncernen. 

Villagatan 6.  Inredningar au nationalromantisk pra- 
gel 2 trappor upp i det Brodinska hemmet. Bilden, 
som är tagen 1935, uisar spiselrummet och till väns- 
ter därom biljardsalen. Spisen som ar au blankpole- 
rad brun kalksten, står mot en boiserad vägg i mörk 
ek. Det putsade delvis ualuda taket ar dekorerat au 
Filip Månsson. 



Villagatan 8 - Östermalmsgatan 40 

Stockholms stads byggnadschef Carl Johan Knös lat 
har år  1878 uppföra en tornprydd hörnvilla, seder- 
mera ägd av grosshandlare Percy F Luck. Byggna- 
den revs omkring 1903 till förmån för den nuvarande 
jugendvillan, vars byggherre var fabrikör Johan 
Bern från Sundsvall. Det ar  naturligt att just arki- 
tekten Gustaf Hermansson fick uppdraget eftersom 

Ur Dagens Nyheter 18 februari 1906. 

denne varit verksam i Berns hemstad och dar upp- 
fört ett flertal hus. För stockholmaren ar  han kanske 
mest kand som skaparen av Oscars och Sofia kyrkor. 

Villan stod klar 1905 och kostade enligt en samti- 
da notis 120 000 kronor. Många känner villan som 
den ohmska, efter en senare ägare, konsul G O 
Ohm. Sedan 1940-talet används den som kontor. 
Nuvarande ägare ar  Sveriges läkarförbund, som har 
hyser redaktionen för Läkartidningen. Mycket av 
ursprungliga inredningar finns i behall sasom ka- 
kelugnar, paneler och stucktak. 

Villagatan 15,17, 19 och 21 

De fyra fristaende husen var ursprungligen så gott 
som identiska med varandra, vilket man svårligen 
kan föreställa sig idag. Endast smärre olikheter i 
fasadarkitekturen skilde dem åt. De byggdes 1880 
som trevånings hyreshus med en lägenhet per plan. 
För ritningarna svarade Axel och Hjalmar Kumlien, 
som tillsammans med några kompanjoner förvärvat 
tomtmarken av AB Stockholms Byggnadsförening 
och uppfört husen på spekulation. 

Nr 15 
Förste innehavaren var kamrer Wilhelm Lilliesköld, 
som hade ingått i den Kumlienska exploaterings- 
gruppen. Vid en ombyggnad 1907 förändrades fasa- 
den mot Villagatan i jugendstil och erhöll två fram- 
springande burspråk med mellanliggande balkong- 
er. Innehavare var nu, och några decennier framöver 
industrimannen B A Hjort, som stod bakom tillverk- 
ningen av de världsbekanta Bahco-verktygen och 
Primus-spritköken. Under Hjorts tid fungerade hu- 
set närmast som privatbostad for agarfamiljen. 

Fastigheten förvärvades i slutet av 1930-talet av 
Engelbrekts församling, som lat bygga på huset till 
nuvarande fyra våningars höjd. Samtidigt skedde en 
utslätning av putsfasaderna. Det upptages nu till 
större delen av lokaler för scoutverksamhet, leksko- 
la etc i kyrkans regi. 

Nr17 
Byggherre var Hjalmar Kumlien, som genast sålde 
huset. Det erhöll sin nuvarande höjd, dvs fyra fulla 
våningar och inredd vind, vid en ombyggnad 1906. 

Omkring 1935 flyttade Sovjetunionens beskick- 
ning in i huset sedan det byggts om for sitt nya syfte. 
Samtidigt "hyvlades" fasaderna. Till en början hyrde 
man huset, som rymde både kanslilokaler och perso- 
nalbostäder. Beskickningschef var vid denna tid och 
en bit in pA 1940-talet den bekanta Alexandra Kol- 



lontaj, adlig generalsdotter som deltagit i revolutio- 
nen och sedermera blivit det första kvinnliga sande- 
budet i Europa. 

I början av 1970-talet flyttade beskickningen till 
sitt nya hus i Marieberg. Villagatan 17 Överläts till 
Nordkoreanska republiken, som alltjämt har sin am- 
bassad har. 

Nr 19 
Byggnaden, som uppförts för Axel Kumliens rak- 
ning, såldes strax efter färdigställandet. Av de fyra 
husen är  detta det minst förändrade med i stort sett 
ursprunglig lagenhetsindelning och fasadarkitek- 
tur. 

Aren 1907-21 hyrde politikern, sedermera utri- 
kesministern Erik Palmstierna och hans familj en av 
lägenheterna. Sonen, fil dr Carl Fredrik Palm- 
stierna, sedermera Gustav VI Adolfs handsekretera- 
re, har beskrivit barndomsmiljön dels i egna minnen 
"Stormig idyll", dels i en biografi över systern Mar- 
gareta de Seynes "Lågande längtan bara": 

Omgivningen bjöd på många figurer, som tedde sig 
pittoreska sedda ur barnaögats perspektiv: På nedre 
botten i huset levde änkefru Olivia Fahnehjelm, som 
var brorsdotter till konung Carl Johans beryktade 
justitiekansler K U Nerman. Hon var en amper dam, 
som troget satt vid sin skvallerspegel "motionerande 
sig på vissa bestämda gator, och då det var kallt ute 
promenerade upp och ned i sina stora rum". Med 
hennes båda jungfrur lag barnen Palmstierna ofta i 
fejd, inte minst när de om vintrarna envisades att 
bygga snöfastningar ovanpå fru Fahnehjelms lövko- 
jerabatt i trädgården. Två trappor upp residerade det 
ärevördigt silverhåriga justitierådet Lilienberg med 
sin bleka maka, och var kväll på slaget tio kom 
justitierådets kängor med en duns på golvet. 

Ar 1971 tilwoll fastigheten Tekniska högskolan i 
donation av framlidne bergsvetenskapsmannen pro- 
fessor Gunnar Wallquist. Enligt villkoren skall dess- 
utom den av donatorn disponerade lägenheten an- 

vandas för högskolans representation, särskilt vid 
mottagning av utländska besökare och som bostad 
för dem. 

Nr 21 
Huset uppfördes för kamrer Ludvig Tibell, ytterliga- 
re en medlem i den Kumlienska exploateringsgrup- 
pen. Han sålde fastigheten något år efter det att 
byggnadsarbetena slutförts. 

Ar 1918 lät dåvarande ägaren, friherre Johan 
Mannerheim, omgestalta huset till enfamiljsvilla ef- 
ter ritningar av arkitekten Isak Gustaf Clason. Ex- 
teriören behölls i stort sett oförändrad bortsett från 
att vinden inreddes och försågs med takkupor. In- 
vändigt skedde desto mer varom ritningarna lämnar 
god information: På bottenvåningen fanns en stor 
hall med öppen spis, matrum, kök och två stycken 
ettor för portvakt och tjänare. En trappa upp låg 
h n s  rum, herrns rum, salong, matsal, linnerum och 

Från höger till vänster Villagatan 21,19 och 17 fdel- 
vis skymd). 



serveringsrum; två trappor upp barnkammare, sang- 
kammare, domestikrum och diverse toilettutrym- 
men; tre trappor upp slutligen förekom bl a två gast- 
rum och tre domestikrum. Ett befintligt stall på tom- 
tens inre byggdes till och rymde nu tre boxar, en 
spilta, plats för en bil, en kärra och en viktoriavagn. 
Familjefadern sägs varje morgon ha ridit ut tillsam- 
mans med sin kavalkad av döttrar, som bar mer eller 
mindre finsk-mytologiskt klingande namn. Han var 
bror till generalen, sedermera marskalken av Fin- 
land, som en och annan gång skall ha skymtat på 
korta visiter. 

Johan Mannerheim avflyttade redan 1923 för att 
bosatta sig vid sitt bruk Kramfors i Angermanland. 
Till Villagatan flyttade nu för en kortare tid prins 
Carl med familj, som dessförinnan bott i Byströmska 
villan på Djurgården. 

Sedan 1938 ags fastigheten av Sankta Ingrids stif- 
telse. Huset fungerar som kloster för ett mindre an- 
tal dominikansystrar, som dels bedriver undervis- 
nings- och rumsuthyrningsverksamhet, dels ar verk- 
samma inom katolska församlingen. Atskilligt av 
den fasta inredningen från den Mannerheimska epo- 
ken finns i behåll såsom stuckaturer, boaseringar 
och öppna spisar. På sina håll ingår släktvapnet som 
ett inslag i dekoren. 

Villagatan 14 och 16 

Vi står har framför en s k dubbelvilla. Den enhetligt 
utformade huskroppen ar medelst brandmur indelad 
i två halvor, som står på var sin tomt - det rör sig 
m a o om två fastigheter. Byggherre var konsul A G 
Beer, som låtit bröderna Kumlien göra upp ritning- 
arna. 

Varje hushalva hade ursprungligen cirka 9 rum 
fördelade p& två våningar ovan jord. I den fönsterför- 
sedda källaren, eller souterrainvåningen, fanns kök, 
tvättstuga och några tjanarrum. De båda halvorna 
har sedermera på olika satt styckats upp i lagenhe- 

ter och erhållit vindsinredning och takkupor. Norra 
halvan, Villagatan 16, har dessutom år 1932 för- 
längts fram mot brandgaveln till det stora hyreshu- 
set i norr varför villan ej längre kan sagas vara 
fristående. Ombyggnaden utfördes för direktör Gus- 
taf Urban vars ättlingar alltjämt besitter fastighe- 
ten. 

Till miljön förknippas emellertid främst Lotten 
von Kraemers namn, landshövdingedottern, förfat- 
tarinnan, donatorn, som 1879 förvärvade södra villa- 
halvan, Villagatan 14, dar hon kom att bo till sin död 
1912. "På äldre dagar utvecklade hon sig till ett 
original, sparsam till det yttersta och isolerad från 
umgänge utan annat sällskap an en gammal trotja- 
narinna." 

I "Vägen till Villagatan" berättar författarinnan 
Elsa Björkman Goldschmidt om den Kraemerska in- 
teriören såsom präglad av torftigt möblemang, 
osnygghet och förfall. Den nedre våningen brukade 
hyras ut, men som gamla Thilda inte orkat med att 
hålla den i ordning råkade den i förfall och det sades 
att råttorna ibland gjorde sin påhälsning dar. Speku- 
lanterna blev allt enklare och slutligen infann sig 
traktens latta garde bland hyresgästerna utan var- 
dinnans vetskap. Det inträffade hade till följd att 
sedlighetspolisen gjorde sina besök. 
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Fröken von Kraemer hade ett varmt hjärta och en 
sann idealistisk känsla. Hon behärskade båda rol- 
lerna - trasgumma och mecenat. Hon bidrog till 
finansieringen av den första internationella kvinno- 
röstkongressen i Stockholm 1911. Som tack härför 
defilerade samtliga kongressdeltagare i landåer för- 
bi hennes altan dar den gamla pionjären i krinolin 
och med parasoll tog emot hyllningarna. 

Testamentariskt förordnades att hennes förmö- 
genhet skulle gå till stiftandet av en litterär akade- 
mi, Samfundet De Nio, som skulle ha till uppgift att 
främja den svensksprhkiga litteraturen genom för- 
fattarebelöningar. I fastigheten, som även ingick i 
donationen, har bl a samfundet sina lokaler och dess 
sekreterare sin bostad. Bland innehavarna av sist- 
nämnda befattning märks Marika Stiernstedt, som 
utnämndes 1936 och avlöstes 1956 av nyligen bort- 
gångna Elsa Björkman Goldschmidt. 



ternin upplysta trapphuset. Portvaktslagenheten be- 
stod av ett litet rum invid farstun och ett kök i 
källarplanet, vilka var förbundna med en liten spi- 
raltrappa. Från köket kunde man genom en särskild 
inspektionslucka ha kontroll över dem som passera- 
de uppe i farstun. Byggnaden saknade centralvärme, 
varför de många kakelugnarna kom till flitig an- 
vändning. I trapphuset fanns t o m den gamla gasbe- 
lysningen i behåll vid sidan om den sedermera in- 
stallerade elektriska. Den gamla agarlagenheten på 
8 rum och kök en trappa upp var så gott som intakt 
med välbevarade brunådrade snickerier och rikt ut- 
styrda kakelugnar. Fröken Ada Lindberg hade som 
barn kommit till denna lägenhet i samband med 
faderns förvärv av huset och bodde har under större 
delen av sin nittioåriga levnad. 

I samband med fastighetens forsäljning utnyttjade 
Stockholms kommun sin förköpsrätt för att åren 
1979-80 bygga om huset till barndaghem. Planer 
och inredningar förändrades mer eller mindre och 
anpassades for sitt nya syfte, dessutom installerades 
hiss. Exteriören och stora trapphuset ar  dock intakt. 
Slutligen revs det for miljöns bevarande så viktiga 
gårdshuset, till synes helt i onödan, eftersom det 
ersattes av ett nytt. 

Floragatan 3 

Den kanske mest bekanta villan i omradet uppfördes 
för professor Carl Curman och hans hustru Calla år  
1880. Byggherren, som själv utformat huset, fick 
hjälp med ritandet av Fritz Eckert, sedermera hov- 
stallets arkitekt. 

Curman, som var läkare och professor i plastisk 
anatomi vid Konstakademien, gjorde sig även kand 

som initiativtagare till Sturebadet och Malmtorgs- 
badet. Med agarparets konstnärliga och litterära in- 
tressen blev villan något av det kulturella sallskaps- 
livets centrum i huvudstaden. 

Det var egentligen Callas fader, industrimannen 
Carl Frantz Lundström, som givit paret möjligheter 
att bygga. Lundström hade, med den av brodern upp- 
funna säkerhetständstickan som utgångspunkt, ska- 
pat landets första tändsticksfabrik i Jönköping. Han 
bosatte sig sedermera själv i grannvillan Floragatan 1. 

Den Curmanska villan ar  av samma typ som den 
Adelsköldska, dvs med ett centralt ovanifrån belyst 
atrium, men den har en mer renodlad arkitektur och 
en bättre bevarad ursprunglig interiör. Alltjämt 
sprids en behaglig dager över centralrummet. På 
dess vaggar i övervåningen har artisten Wetter- 
strand utfört en grekiskinspirerad målningssvit be- 
nämnd "En dag i Hellas". Dagsljuset förmedlas t o m 
anda ned i källarvåningen via glaskuber i bottenvå- 

U r  planschverket Moderna svenska villor 1887. 

ningens golv. Har nere fanns ursprungligen kök och 
ekonomiutrymmen. 

Ursprungligheten förstärks av en uppvuxen och 
med springvatten försedd trädgård som bla hyser 
valnötsträd. Den pietetsfullt bevarade fastigheten 
ags numera av Johnsonkoncernen som använder 
byggnaden för kontorsändamål. 



Floragatan 3 .  Atriet i den 
Curmanska villan 1935. A r  
1943 Övertäcktes kasetterna 
av ett plant tak och borttogs 
väggpanelen. I övrigt är det 
fint detaljarbetade rummet 
oförändrat, 



. -- 

den var klar omkring 1920. Byggnaden erhöll härvid 
sitt nuvarande engelskinspirerade utseende med 
slätputsade fasader, någon enstaka profilerad list 
eller hörnkedja och tämligen branta tegeltak med 

I omisskännliga stil. Den hade uppförts för vice hä- 
radshövding Walther Philipson 1916 och förvärva- 
des 1935 av polska staten för a t t  inrättas till be- 
skickningsbyggnad. På platsen fanns ursprungligen 
en villa från 18'76, en av de aldsta i området, som 
ritats av arkitekt Gustaf Sjöberg på uppdrag av ar- 
meofficeren och fyrbyggaren Nils Gustaf von Hei- 
denstam. Byggherrens son var författaren Verner 
von Heidenstam. 



Floragatan 4 

Samtidigt som Carl Frantz Lundström köpte tomten 
Floragatan 3 for dottern och svärsonen Carl Curman 
passade han på att köpa den mitt över gatan belägna 
tomten Floragatan 4. Har fanns inga begränsningar 
i byggnadsratten. Han belade den därför med servi- 
tut som innebar att endast mindre hus i villastil fick 
uppföras och sålde tomten vidare. Han ville namli- 
gen ej riskera att på den platsen få ett stort och 
skymmande hyreshus. 

Köpare var byggmästare J P Schonberg som år 
1881 inte bara uppförde en villa utan aven ett bakom 
denna, på tomtens inre, val dolt hyreshus. Den först- 
nämnda var två våningar hög och försedd med två 
sjurumslagenheter, det sistnämnda tre vaningar 
högt och försett med ett antal tre- och fyrarumsla- 
genheter. Dessutom byggdes ett uthus med stall och 
vagnbod. Arkitekten ar  okänd till de tre husen, som 
alltjämt finns i behåll i mer eller mindre oförändrat 
skick. 

Schonberg hade bebyggt tomten på spekulation 
och fann snart en köpare i grosshandlare J A Nyren, 
som bosatte sig i tvåfamiljsvillan. Dennes svärson, 
grosshandlare Nils Holmström, lat i samband med 
sin inflyttning omkring 1917 arkitektfirman Östlihn 
& Stark omgestalta huset till enfamiljsvilla. Dels 
byggde man på en vaning, dels slätades de ornerade 
putsfasaderna ut och gavs ett i våra ögon tämligen 
asketiskt utseende. 

Redan 1921 avyttrades egendomen till civilingen- 
jören och affärsmannen Herman Rasch. Efter att i 
närmare två decennier ha varit verksam inom han- 
del och industri i Ryssland, bl a som pappersbruksdi- 
rektör, inrättade han sig nu i villan på Floragatan. 
Han hade flera strängar på sin lyra och gjorde sig 
bemärkt som konstsamlare, filmproducent och tav- 
lingsryttare. I översta våningen inreddes ett tavel- 
galleri för den förnämliga samlingen utländska mas- 
tare, vari ingick verk av Rembrandt, Velasquez och 

Goya. Har inrättades aven ett apparatrum för film- 
visning. Vägledd av sin entusiasm för sport, spel och 
historiska hjältedater finansierade Rasch några av 
de största projekten inom den unga svenska filmen. 
Aren 1923-26 producerade han "Karl XII" med Gös- 
ta Ekman i huvudrollen och "Fänrik Ståls sägner", 
bagge i regi av John W Brunius. 

Några år  efter den Raschska epoken kontorisera- 
des villan 1950. Genom en ren tillfällighet skulle 
den &ter komma att spela en roll inom svensk film 
nar administrationen för Sandrews film- och teater- 
bolag tog huset i besittning omkring 1970. Till ytter- 
mera visso har det av regissören Ingmar Bergman 
grundade filmbolaget Cinematograph sina lokaler i 
hyreshuset bakom villan. 

Karlavagen 41 

Vägg i vägg med stora nybyggen, varav det ena ar  
Park hotell, drar det natta huset ögonen till sig dar 



det reser sig med sin fritrappa och planterade för- 
gård bakom ett sirligt gjutjarnsstaket. Huset ligger 
med bagge gavlarna i tomtlinjen och blev därför en- 
dast kort tid efter färdigställandet inklämt av stora 
framskjutande hus, numera rivna, vars tomter ej var 
belagda med servitutsbestämmelser om villabebyg- 
gelse. 

Huset var ursprungligen endast två våningar högt 
men har i dag tre fulla våningar, indragen takvå- 
ning och inredd vind. Det byggdes 1876 för över- 
ingenjören och direktören vid Bergsunds mekaniska 
verkstad Edvard Ollman efter ritningar av arkitek- 
turprofessorn Claes A Grundström. I samband med 
de angränsande *a- och femvåningshusens till- 
komst på 1880-talet lät Ollman bygga p& en vaning 
för att, som man kan förmoda, söka lindra de estetis- 
ka skadeverkningarna. Fasaden kröntes av en balu- 

chaelson, lat utföra vissa förändringar, såsom till- 
byggnad av husets baksida. I Michaelson förenades 
så till synes oförenliga egenskaper som bruksäga- 
rens och teatermannens. Aren 1863-1903 drev han 
framgångsrikt det ärvda Skebo bruk i Uppland, vil- 
ket försåldes sistnämnda år, varefter han flyttade 
till Stockholm och slog sig ned i Karlavagen 41. 
Hans egentliga livsintresse var teatern, vilket bl a 
yttrade sig i ett livligt dramatiskt författarskap. 
Kombinationen litterar bildning, administrativ va- 
na och regibegåvning gjorde honom val lämpad att 
1907 bli Dramatiska teaterns första chef i det ny- 
byggda teaterhuset vid Nybroplan. En bidragande 
orsak var också hans fördelaktiga ekonomiska stall- 
ning som gav honom möjlighet att representera på 
ett angenämt sätt. 

Fastigheten förvärvades omkring 1916 av general- 
konsul Olof Söderberg, chef för det gamla järngros- 
sisthandelsföretaget Söderberg & Haak. Den nye 
ägaren byggde på huset med en indragen våning 
under Ivar Tengboms ledning, varefter det i det nar- 
maste erhöll sitt nuvarande utseende. 

I slutet av 1960-talet skedde den stora omvalv- 
ningen: Huset var rivningshotat men räddades i 
samband med agarbyte. Interiören moderniserades 
med bibehållande av viss äldre inredning och inrat- 
tades huvudsakligen till kontor. De omgivande 
grannhusen skattade dock å t  förgängelsen och ersat- 
tes, som antytts. Glädjande nog drog man in de nya 
husens fasader från gatan med hänsyn till det lilla 
huset, som nu kom bättre till sin ratt. För en tid 
blottades således gavlarna till 41:an. Likt årsringar 
p& ett trad kunde man avläsa hur huset byggts på i 
olika etapper. Särskilt väl framträdde den tvåvåniga 
urcellen med sina putsornerade gavlar, som skvall- 
rade om att huset en gång avsetts att vara friståen- 
de. 

strad, vilken numera fungerar som räcke för bakom- 
varande altan. 

Aven följande ägare, bruksdisponenten Knut Mi- 




