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Bakgrund och syfte
Sigtuna kommun har initierat ett detaljplanearbete för 
kvarteret Ödåker i den västra delen av centrala Sigtuna. 
Kvarteret Ödåker är en god representant för Sigtuna 
stads riksintressanta kulturmiljö, med lummiga träd-
gårdar, sammanhållen fasadsträcka mot Stora gatan 
och trähusbebyggelse från 1800-talet. För att bibehålla 
och värna kulturmiljöns karaktärsdrag föreslås en ny 
detaljplan upprättas. Syftet med föreliggande kultur-
miljöutredning är att identifiera och beskriva kvarte-
rets och dess fastigheters kulturvärden. Rapporten ska 
sedan agera underlag vid arbetet med att ta fram en ny 
detaljplan. 

Förutsättningar i gällande lagrum
Plan- och bygglagen
Allmänna och enskilda intressen
PBL 2 kap 3 § "Planläggning enligt denna lag ska 
med hänsyn till natur- och kulturvärden [...] främja 
en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden och kommu-
nikationsleder [...]" 

PBL 2 kap. 6 § ”Vid planläggning, i ärenden om 
bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan”. 

Underhåll och varsamhet
All befintlig bebyggelse omfattas av plan- och bygg-
lagens krav på varsamhet vid ändring, enligt 8 kap. 17 
§. Detta innebär att ”Ändring av en byggnad och flytt-
ning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, mil-
jömässiga och konstnärliga värden.” 

Förbud mot förvanskning
8 kap 13 §   "En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska 
tillämpas också på […] bebyggelseområden." Kvarte-
ret Ödåker bedöms vara ett 8:13-område, detta innebär 
dock inte att alla enskilda byggnader bedöms som sär-
skilt värdefulla. 

Inledning

Miljöbalken
Sigtuna är riksintresse för kulturmiljövården enligt 
MB 3 kap 6§. 

Sigtuna stad [AB 65]
Motivering:
A. Småstadsmiljö som bevarat uppbyggnaden och 
storleken av landets äldsta ännu existerande och un-
der den tidiga medeltiden mest betydelsefulla städer 
och som speglar ett kungligt inflytande och en kyrklig 
utpost mot det hedniska Uppsala, med många kyrkliga 
anläggningar från medeltiden samt småskalig träs-
tadsbebyggelse.
B. Institutionsmiljöer i området utanför den gamla 
stadskärnan, som speglar arkitekturutvecklingen och 
rörelser inom Svenska kyrkan och utbildningsväsendet 
vid 1900-talets början.
Uttryck för riksintresset:
A. Planmönstret med Stora Gatan, smala tvärgränder 
och långsmala kvarter och tomter som går tillbaka till 
anläggningstiden på 970-talet, samt utanför detta en 
mer oregelbunden planstruktur som visar den fort-
satta utvecklingen under medeltiden och smärre för-
ändringar och utvidgningar fram till 1800-talets mitt. 
Den småskaliga träbebyggelsen med dess huvudsak-
ligen slutna karaktär utmed Stora Gatan och utanför 
detta glesare bebyggelse och lummiga trädgårdar. 
Kyrkoruinerna i utkanten av det medeltida stadsom-
rådet och Mariakyrkan, som ursprungligen var domi-
nikanerklostrets kyrka. Zonen utan bebyggelse, eller 
med mycket sparsam bebyggelse, närmast utanför den 
gamla stadskärnan.
B. De välbevarade institutionsmiljöerna med bebyg-
gelse som speglar utvecklingen från nationalromantik 
till funktionalism, bl.a. Sigtunastiftelsen, genom vilken 
den svenska ungkyrkorörelsen etablerade sig i Sigtuna 
på 1910-talet samt Sigtuna läroverk och Sigtunaskolan 
från 1920-talet. Planering, parkanläggningar, gestalt-
ningsmässiga värden. Flera kurs- och konferensgårdar. 

Kvarteret Ödåker ligger inom riksintressegränsen och 
bedöms manifestera ett flertal av motiven och uttryck-
en i den officiella riksintressemotiveringen. Sen nästa 
avsnitt. 
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Kulturhistoriskt värde - kvarter

Kulturhistoriskt värde kopplat till riksintres-
set
Kv Ödåker innehåller flera av de värdebärande karak-
tärsdrag som konstituerar riksintresset Sigtuna. 
Kvarteret är en del av planmönstret längs Stora ga-
tan, dess smala tvärgränder och långsmala kvarter 
och tomter som går tillbaka till anläggningstiden på 
970-talet. Kvarteret i dess helhet representerar den 
" utanför [Stora gatan] glesare bebyggelse och lum-
miga trädgårdar" och särskilt fastigheterna Ödåker 2 
och 6 representerar den  "småskaliga träbebyggelsen 
med dess huvudsakligen slutna karaktär utmed Stora 
gatan".
Genom fastigheten Ödåker 9 och dess koppling till 
Sigtunas institutionsmiljöer kan delar av kvarteret 
även kopplas till de skrivningar i riksintressemotive-
ringen som berör dessa. 

Kulturhistoriska uttryck som konstituerar 
kvarterets kulturhistoriska värde
• Planstrukturen med Stora gatan, dess smala tvärg-

ränder och långsmala kvarter och tomter.
• Planmönstret, där huvudbyggnaderna med bostä-

der och verksamhetslokaler placerats med lång-
sidan mot Stora gatan. Innanför dessa upptas 
den långsträckta tomten huvudsakligen av träd-
gård som traditionellt använts för odling. Uthus 
och verkstäder har placerats i tomtgräns längs de 
smala gränderna eller i tomtens bortre gräns. Plan-
mönstret synliggör den småskaliga handelsstaden 
från 17- och 1800-talen, där småskaligt hantverk 
och odling huvudsakligen för eget bruk var stora 
näringar i den fattiga staden. 

• Planmönstret är påtagligt läsbart i Ödåker 2 och 
6, men även i viss mån på fastigheter med senare 
tillkommen bebyggelse, som Ödåker 7 där verk-
stadsbyggnaden uppförd 1959 placerats i tomtens 
bortre gräns. 

• Kvarterets lummighet och äldre träd. Flera av träd-
gårdarna bär spår från tiden då de huvudsakligen 
användes till odling. 

• Sigtunas varsamma förtätning under 1980-ta-
let och framåt, där tillkommande bebyggelse har 
medvetet anpassats efter stadens unika karaktär 
samt i de bättre fallen med en tydlig samtida ge-
staltning som i fallet med Ödåker 5. 

Tolkning av var riksintressets uttryck finns manifesterade. Ur bevarande- och förnyelseplanen 2019. 
Kv Ödåker är markerat med streckad röd linje. 
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Övergripande historik

Kvarteret Ödåker
Kvartetet Ödåker ligger i centrala Sigtunas västra ut-
kant. Arkeologiska fynd visar på mänsklig aktivitet på 
dess plats under medeltiden, och kvarteret avgränsas 
mot norr av Stora gatan vilken varit densamma sedan 
staden anlades på 900-talet. Kvarteret ligger på den 
svarta jorden, Sigtunas välkända kulturlager. Kvarte-
ret finns utmarkerat på den äldsta kartan över Sigtuna 
från 1600-talet, och från 1670-talet finns uppgifter om 
ägoförhållandena för gårdar i kvarteret. Flera av tom-
terna har dock under 17- 18- och början av 1900-talet 
betecknats som ödetomter till och från. I kvartet ska 
ha funnits en krog under 1700-talet, ”Badstukrogen”, 
i övrigt har flera av tomterna under seklerna mest an-
vänts till odling. 
På kartorna från mitten av 1800-talet kan man se en 
sparsam bebyggelse i kvarterets östra del. I början av 
1900-talet uppfördes två byggnader, vars uttryck ra-
dikalt skiljde sig från den befintliga bebyggelsen; på 
Ödåker 4 uppfördes ett putsat stenhus i två våningar 
och på Ödåker 9 (dåvarande nr 1) uppfördes en revete-
rad tvåvåningsvilla. 

1961 slutbesiktigades två tidstypiska villor på tomter-
na 7 respektive 8, vilka var avstyckade från nuvarande 
tomt 6 respektive 9. 
Senare tillkommen bebyggelse har uppförts i en an-
passad stil som är karakteristisk för Sigtuna. 
Sigtuna var fram till 1927 indelat i tre kvarter, Västra 
qvarteret, Stadskvarteret och Malmenkvarteret, med 
25 fastigheter i varje kvarter. Sigtunas sista borgmäs-
tare Gustaf Dahl initierade år 1927 den nya kvartersin-
delning som gäller idag, och alla de nya kvarteren  fick 
sina nuvarande namn. Kvarteret Ödåker fick sitt namn 
efter den populära spritsorten Ödåkra Taffel Aquavit 
som salufördes av systembolaget, vilket hade etablerat 
sig år 1920 i stenhuset på tomt nr 4. Systembolaget 
flyttade från kvarteret 1993. 

2000- 2010

1985-1995

1957-1961

1905-1922

1862-1878

Före 1823

Efter 2000

2009

2002

ca 1910

1991

1985

1985

ca 2005

mellan 1862 och 
1878

Före 1823

1922

1961

1959

1959

19271957
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Flygfoto från 1949-50. Kvarteret Ödåker markerat med streckad linje. 
Dåvarande systembolaget hade fått sin avskalade gestaltning några år tidigare, men 
dess andra utbyggnad låg 7 år framåt i tiden. Tomten bakom, Ödåker 7, hade ännu inte 
bebyggts. Ödåker 9 (vid tiden Ödåker 1) hade inte avstyckats än utan tomten sträckte 
sig ända ner till Ödåker 5, en tomt som vid tiden var obebyggd så när som på en murad 
källare och en redskapsbod. 
Till höger: urklipp ur den samtida ekonomiska kartan.  
Foto: Oscar Bladh. Karta från Lantmäteriet. 
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Flygfoto från 1986. Kvarteret Ödåker markerat med streckad linje. 
Villan på Ödåker 5 ligger 5 år framåt i tiden, i övrigt är kvarteret huvudsakligen bebyggt som det är idag, med undantag för 
uthus som kommer ersättas. 
Foto: Svenska Aero-Bilder. Bildkälla Arkiv Digital.

Drönarbild från 2019. Största skillnaden mot 1986 är att villa Lund-Bodin på Ödåker 5 tillkommit, samt att uthuset på Ödåker 4 
har ersatts med ett bostadshus i anpassad stil. 
Foto: Mattias Eklund

>>Övergripande historik
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Kart- / ortofotosekvens

Kartor/ortofoton från Lantmäteriet. 
Från att ha varit sparsamt bebyggt under 1800-talet kom 
kvarteret att succesivt byggas ut, först med bebyggelse 
som bröt av mot den befintliga karaktären i början av 
1900-talet och tidigt 1960-tal (även om båda villorna 
på Ödåker 8 och 9 hade ambitionen att anpassas till 
omgivningen). Bortsett från Villa Lund-Bodins uppförande 
på Ödåker 5 år 1991 har förändringarna främst gällt 
uthus; samtliga äldre har ersatts med nya byggnader, 
oftast förrådsbyggnader men även bostadshus. 
 



1960

2008 2019

1970
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Ödåker 2

Historik
Tidigare namn: tomt nr 44 i Vestra qvarteret
Huvudbyggnaden är ett av de äldsta husen i kvarteret, 
belagt på en karta från 1884 och delvis belagt på en 
karta från 1878. På kartan från 1862 låg två byggnader 
på dess plats, varav åtminstone det östra revs därefter 
för att ge plats åt det nuvarande. Det nuvarande huset 
är alltså sannolikt byggt mellan 1862 och 1878, san-
nolikt av tegelslagaren Carl Hedén som mellan 1857 
och 1874 ägde flera fastigheter i kvarteret. 
1884 ägdes tomten av sergeanten Robert Hjelm, som 
vid lagfartsförättningen företräddes av ombudet snick-
aren Wilhelm Karlström. Vid nästa lagfartsförättning 
1897 stod Karlström själv som ägare, efter att han fått 
köpet av gården överlåten till sig från änkefru Culin 
året innan. 
I början av 1900-talet låg ägaren snickare Karlströms 
verkstad i källaren med ingång från trädgården. Vinden 
inreddes 1927, enligt uppgift då snickare Karlströms 
mor Lovisa flyttade in. Vid denna tid tillkom ett ut-
anpåliggande trapphus mot gården, takkupor samt en 
ytterligare entré mot gatan. 
Åren 1930–60 var huset känt som Gustafssons hem-
bageri, bageriet var då enligt uppgift förlagt i uthuset.  
Båda entréerna mot gatan har vid något tillfälle satts 
igen, den första före 1966 och den andra mellan 1966 
och 1978. 
1970 gjordes sanitetsanordningarna om, sannolikt till-
kom nya badrum och kök i samband med det. 
1971 söktes rivningslov för uthuset, som tidigare in-
rymt ett hembageri. Då bygglov för ett nytt uthus sak-
nas revs möjligen inte uthuset vid detta tillfälle. Dock 
stämmer nuvarande planform inte överens med den på 
äldre kartor, vilket ger vid handen att det är förhållan-
devis sentida, även om dess nuvarande utseende inte 
ger ledtrådar åt det hållet. 

Kronologi
1862-1878 - Huvudbyggnaden uppförs någon gång i 
detta tidsspann.
1927 - Ombyggnad med inredning av vind, tillkom-
mande utanpåliggande trapphus, ytterligare entré mot 
gata. Eventuellt sattes den befintliga entrén mot gatan 
igen vid detta tillfälle, även om den är med på om-
byggnadsritningen. 
1970 - ombyggnad sanitetsanläggning.
1971 - eventuell rivning av äldre uthus som tidigare 
inrymt ett hembageri. 
1980 - byte av takpannor från tvåkupiga till enkupiga. 
1984 - panelen på trapphuset ändras från liggande till 
till stående. Dörr tas upp i ursprungligt läge mot gatan. 
1993 - ny balkong mot gården, efter ritningar av Sig-
tunaarkitekter AB.
1994 - ändring av två takkupor mot gården, efter rit-
ningar av Sigtunaarkitekter AB.
2020 - ändring av balkonger mot gård, nytt glasparti 
mellan tidigare ändrade takkupor mot gård. 

Under 1980-talet genomfördes en del ändringar i syf-
te att återställa huset till ett äldre utseende; panelen 
på det tillbyggda trapphuset ändrades till stående, de 
tvåkupiga takpannorna byttes till enkupiga, och en av 
de igensatta entréerna togs upp igen. Från 1990-talet 
och framåt har gårdsfasaden genomgått ett flertal för-
ändringar med nya balkonger och ändringar av takku-
por., senast år 2020.  Byggnaden har relativt nyligen 
renoverats invändigt. 
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Historiska bilder

Utseende kring sekelskiftet 1900-1926 1927

1925

1966

2021
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Nuvarande karaktär - byggnad
Byggnaden har i hög grad en bevarad karaktär från 
1800-talets tredje kvartal avseende dess volym sett 
från gatan, med fönstrens och en av entréernas lägen. 
1920-talets ombyggnad är dock påtaglig avseende 
fönstrens storlek och indelning samt takkuporna. De 
nuvarande enkupiga tegelpannorna har tillkommit 
1980, en form av stilrestaurering. Även de figursågade 
vindskivorna har tillkommit relativt sent. Entrédör-
rarna är sentida men i äldre stil med spröjsade över-
ljusfönster.  
Gårdsfasaden är i hög grad präglad av förändringar ut-
förda framförallt under 1980- och 1990-talen, vilket 
ger ett något rörigt intryck även om gestaltning i viss 
mån har anpassats till byggnadens karaktär. Balkong-
räcken som tillkom vid senaste ändringen 2020 är la-
serade, vilket förstärker den röriga karaktären. 
Byggnadens interiörer är präglade av de åtskilliga om-
byggnationer som byggnaden genomgått, dock finns 
ett antal kakelugnar bevarade. 

Uthuset har en enkel men för tomten väl anpassad ka-
raktär. 

Huvudbyggnaden har vid inventeringen undersökts 
av en byggnadsingenjör från kontoret Kåver & Mel-
lin AB. Byggnadens stomme bedömdes då vara i gott 
skick. 

Kulturhistoriskt värde
Fastigheten i sin helhet har ett högt kulturhistoriskt 
värde som god representant för den för Sigtuna ka-
rakteristiska trähusbebyggelsen längs Stora gatan från 
1800-talet med tillhörande långsmal sparsamt be-
byggd tomt. Fastigheten bedöms motsvara kraven för 
8:13 i PBL, vilket innebär att den bedöms vara särskilt 
värdefull ur kulturmiljösynpunkt.

Värdebärande karaktärsdrag
Huvudbyggnadens volym, Timmerstomme, locklist-
panel, spröjsade träfönster med omfattningar, sadeltak 
med lertegelpannor, ramverksdörrar med överljus mot 
gata. 
Tomtens gröna karaktär. 
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Ödåker 4

Historik
Tidigare beteckning: tomt nr 28 i Vestra qvarteret.

Huvudbyggnaden är uppförd i början av 1900-talet, 
det finns med på en situationsplan från 1906. 
Byggnaden byggdes om 1920 i samband med att sys-
tembolaget övertog byggnaden. I bottenvåningen in-
reddes expedition, kontor och lager samt själva bu-
tiken dit allmänheten hade tillträde. Ovanvåningens 
bostadslägenhet byggdes om.
Sannolikt tillkom de dubbla entréerna vid denna tid, 
med olika dörrar för in- respektive utpassage. Huvud-
byggnaden byggdes till med lageryta mot väster i två 
omgångar, 1927 respektive 1957. 
1949 genomfördes en modernisering av byggnaden, 
då de otidsenliga fasaddekorationerna togs bort och 
fönstren byttes. Bland annat ändrades indelningen på 
ovanvåningens fönster och ett karakteristiskt lunett-
fönster togs bort. 
Ovanvåningens lägenhet hade vid något tillfälle efter 
1920 delats upp i två, men slogs ihop till en igen år 
1957. 
På 2000-talet revs ett timrat uthus som bland annat 
huserade torrdass. Byggnaden ersattes med det nuva-
rande bostadshuset i två våningar, gestaltat i äldre stil 
vilket var arkitekterna Sigtunaarkitekter ABs signum. 

Kronologi
1906 ca - Huvudbyggnaden uppförs.
1918 - garagedörr sätts igen, garagedel inreds till bo-
stad.
1920 - ombyggnad till systembolag.
1927 - tillbyggnad lager mot väster.
1949 - ombyggnad. Nya fönster, borttagande av fasad-
dekorationer.
1957 - tillbyggnad lagerlokal.
1957 - sammanslagning av två lägenheter till en på 
ovanvåning.
1993 - Systembolaget lämnar. Bottenvåningen byggs 
om till kontor.
1995 - ombyggnad av lagerlokal.
2000 - 09 - äldre förrådsbyggnad rivs, nytt bostadshus 
uppförs i dess ställe efter ritning av Sigtunaarkitekter 
AB. Ny förrådsbyggnad. 
2001 - ombyggnad av lager till lägenhet.
2005 - nybyggnad balkonger på huvudbyggnad.
2019 - utbyggnad altan.
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Historiska bilder
1920 - bygglov ombyggnad för systembolaget

1949 - bygglov ombyggnad

1966

19931970-tal ca
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Nuvarande karaktär - byggnad
Huvudbyggnaden har en tidig 1900-talskaraktär beva-
rad avseende volym och generell upplevelse, även om 
den genomgått en tidstypisk fasadskalning med föns-
terbyten på 1940-talet, där den ursprungliga detalje-
ringen förenklats markant. 
Byggnaden har vid något tillfälle tilläggsisolerats. 
Tillbyggnaden från 1927/1957 har fått sin nuvarande 
karaktär vid ombyggnader under 2000-talet. 
Interiört finns detaljer bevarade från systembolagsti-
den i form av väggpaneler och andra mindre detaljer i 
den tidigare butiksdelen. 

Det röda bostadshuset i trä har en utformning som syf-
tar till att smälta in obemärkt i omgivningen, typiskt 
för Sigtunaarkitekter AB. Även förrådsbyggnaden, 
utformad som för att likna ett äldre uthus, har denna 
karaktär. 

Kulturhistoriskt värde
Huvudbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde som en 
förhållandevis välbevarad byggnad från tidigt 1900-
tal. Byggnaden har även ett värde utifrån att den under 
lång tid huserade systembolaget och därmed har varit 
en målpunkt under 73 år för en stor del av Sigtunas 
befolkning. Detta värde manifesteras fysiskt i beva-
rade interiöra detaljer i den tidigare butiksdelen samt i 
själva kvarterets namn. 
Byggnaden bedöms falla inom den generella varsam-
hetsbestämmelsen PBL 8:17 och dess värdebärande 
karaktärsdrag bör beaktas utifrån detta, men den be-
döms inte vara en särskilt värdefull byggnad utifrån 
boverkets definition. 
Tillbyggnaderna, det sekundära bostadshuset och ut-
huset har ett begränsat kulturhistoriskt värde. 

Värdebärande karaktärsdrag
Volym på huvudbyggnad, putsade fasader med hörn-
kedjor och pilastrar, skivtäckt plåttak, tomtens gröna 
karaktär. 
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Ödåker 5

Historik
Tidigare namn: västra kvarteret nr 32 (västra delen) 
och 31 (östra delen), Lundbergska tomten eller Vreten 
n:o 31. De tidigare två tomterna ska ha sammansla-
gits i början av 1800-talet. Tomten kallades  nr 27 från 
1870-talet, trots att en nr 27 redan fanns som en del av 
nuvarande Ödåker nr 3. 
Äldsta uppgiften om ägandeförhållande är från år 
1670 då den östra delen av tomten (nr 31) var bebyggd 
med en gård tillhörande hustrun Brita Staffansdotter. 
Tomten har bytt ägare ett flertal gånger under de kom-
mande seklen. Tomten var 1877 obebyggd sånär som 
på en mindre byggnad i dess nordöstra kant. Någon 
uppgift kring vad det var för byggnad framgick inte 
men vid inventeringen 1966 fanns på samma plats en 
murad källare med sadeltak och enkupigt taktegel, 
samt en redskapsbod. Vid inventeringen kring mitten 
av 1980-talet var dessa rivna. Enligt uppgift fungera-
de tomten under 1980-talet som kolonilott åt en herre 
som cyklade hit från sin bostad på Malmen. 

1991 uppfördes det nuvarande bostadshuset, Villa 
Lund-Bodin efter ritningar av arkitektkontoret Bjur-
ström & Brodin. Modellen till byggnaden har varit 
utställd på arkitekturmuseet (nuvarande ArkDes) vid 
flera tillfällen.
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1991 - ur tidskriften Arkitektur. Foto Max Plunger. 
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Nuvarande karaktär 
Huvudbyggnaden är uppförd av lösvirke på torpar-
grund av plintar och kantbalkar. Fasaden är avfärgad 
med finsk slamfärg på slät panel, ljusgrå linoljefärg 
på takkupor och fönsterfoder, via fönster och räcken. 
Taket är belagt med enkupigt lertegel. Volymen är pla-
cerad i liv med gatan, med en indragen entrédel i norr. 
Huskroppens gesatning innebär att ett litet förrum bil-
das framför entrén, vilket är en stor kvalitet. Volymen 
är utformad så att den upplevs vara i en våning emd 
inredd vind, även om den interiört upplevs vara i två 
våningar, en sinnrik lösning som inte bryter mot ska-
lan i närområdet och som åstadkoms genom de stora, 
glasade takkuporna mot gårdsmiljön.  

Huvudbyggnaden är påtagligt oförändrad sedan upp-
förandeåret och har i princip alla kvalitéer bevarade. 

Trädgården har även den i huvudsak bevarat sin ur-
sprungliga utformning sett till de stora dragen. 
Carporten har en enkel brukskaraktär, med i viss mån 
anpassad utformning genom valet av trä och lertegel.

Kulturhistoriskt värde
Tomten har ett kulturhistoriskt värde genom dess gröna 
karaktär, vilken vittnar om tiden då Sigtuna karaktäri-
serades av befolkningsstagnation och tomter i utkan-
ten av den centrala staden var obebodda och användes 
till odling. Bostadshuset har ett kulturhistoriskt värde 
som en av de bättre exponenterna för Sigtunas post-
moderna anpassningsarkitektur. Byggnaden uppmärk-
sammades i sin samtid genom en artikel i tidskriften 
Arkitektur, samt dess arkitektmodell har ställts ut på 
arkitekturmuseet vid ett flertal tillfällen. 
Byggnaden bedöms motsvara kraven för 8:13 i PBL. 

Värdebärande karaktärsdrag
Volym, plcering i liv med gata, träpanel med slamfärg, 
sadeltak med enkupigt lertegel, spröjsade fönster, ox-
ögefönster i fonden mot Tvärgränd. 
Tomtens gröna karaktär. 
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Historik
Tidigare namn: Västra qvarteret nr 46, 37 och 27. Tom-
ten var tidigare en del av Ödåker nr 3, vilken delades i 
Ödåker 6 respektive 7 år 1945. 
Byggnaden är enligt den äldre bevarandeplanen upp-
förd till största delen före 1823. 
Utifrån en kungörelse från Magistraten år 1839 kan 
man utläsa att tomterna 46, 37 och 27 bestod av en 
ödetomt och en bebyggd gård, som hade ett bonings-
hus under tegeltak inredt till 3 rum och kök, en bod-
byggnad jemte portlider, fähus, hemlighus och smedja. 
Egendomarna var värderade till 300 riksdaler Banco. 
Huvudbyggnaden har påbyggts med en våning under 
senare delen av 1800-talet då fönstren förstorades och 
de figursågade snickerierna tillkom. Invändigt har 
byggnaden byggts om ett flertal gånger. Bygglov sak-
nas för flera av ombyggnationerna men en del inred-
ning är tillkommen kring 1940-talet. Masonite i taket i 
delar av källaren har sannolikt tillkommit vid en upp-
datering av värmesystem. 
Dörrar mot gården är sentida. 
Garaget och uthuset tillkom 1985. 

Kronologi
1800-talets början - Större delen av byggnaden upp-
förs
Senare delen av 1800-talet - sannolikt påbyggnad en 
våning. 
1967 - uthus uppförs (senare rivet)
1984 - inredning av vind, takkupa, balkong, takfönster 
och öppen spis tillkommer. befintlig trappa, toalett och 
två sovrum rustas upp. 
1985 - trädgårdsbod och garage uppförs.

Ödåker 6
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Historiska bilder
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Nuvarande karaktär - byggnad
Huvudbyggnaden har en tidstypisk karaktär från den 
senare delen av 1800-talet avseende främst volym, 
fönstertyper och figursågade snickerier. Att bygg-
nadens nedre våning är äldre är dock relativt tydligt 
avläsbart genom skillnader i panel och andra mindre 
detaljer. Nuvarande färgsättning är tillkommen efter 
1966, men i överensstämmelse med Sigtunas färgsätt-
ningsprogram vilket bidrar till gatans övergripande 
karaktär. 

Interiör
Enligt inventeringen från 1966 fanns vid denna tid 
ingen fast inredning av kulturhistoriskt värde bevarad. 
Vid inventeringen i samband med denna rapport kon-
staterades att golvet i entrén och ner mot källaren var i 
kalksten, och att ett flertal av dörrarna i källaren var av 
äldre typ, möjligen tidigt 1800-tal vilka troligen flyt-
tats ned vid senare ombyggnationer. 

Uthus
Trädgårdsboden och garaget har en anpassad utform-
ning och karaktär med detaljering hämtad från huvud-
byggnaden, typiskt för Sigtunaarkitekter ABs produk-
tion vid tiden. 

Huvudbygggnaden har vid inventeringen undersökts 
av en byggnadsingenjör från kontoret Kåver & Mel-
lin AB. Byggnadens stomme bedömdes då vara i gott 
skick. 

Kulturhistoriskt värde
Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde som god 
representant för den för Sigtuna karakteristiska trähus-
bebyggelsen längs Stora gatan från 1800-talet med till-
hörande långsmal sparsamt bebyggd tomt. Fastigheten 
bedöms motsvara kraven för 8:13 i PBL. 
Förrådet och uthuset bedöms ha ett begränsat kultur-
historiskt värde. 

Värdebärande karaktärsdrag
Volym, timmerstomme, locklistpanel, befintliga yt-
terdörrar med överljus och omfattningar, Befintliga 
spröjsade träfönster med hörnbeslag och omfattningar. 
Snickarglädje i takfot och gavelrösten, sadeltak med 
enkupigt lertegel, färgsättning.
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Historik
Tidigare namn: Västra qvarteret tomt nr 27
Tomten var tidigare en del av Ödåker nr 3, vilken de-
lades i Ödåker 6 respektive 7 år 1945. 
1956 sökte konstsmeden Bengt Bergström bygglov för 
en enfamiljsbostad samt ett verkstadshus på tomt num-
mer 7, som han köpt samma år från byggmästare K. 
A. Nyström. Bengt Bergström samarbetade ofta med 
konstnären Lars Erik Falk som bodde på Malmen. 
Duon har lämnat avtryck i staden i form av bland an-
nat butiksskyltar och brevlådor, exempelvis den väl-
kända sax-skylten på Stora gatan.  Bostadshuset var ett 
kataloghus från Svenska Teknikhus AB Stockholm i 
tidstypisk 1950-talsstil, med tegelfasader och taktäck-
ning av skiffer.  
Slutbesiktning skedde den 10/7 1961. 
Verkstadshuset användes ursprungligen som smides-
verkstad och från 1967 som garage. Från 1979 använ-
des den som visningslokal för en lokal återförsäljare 
av Renault-bilar. 
1984 byggdes det före detta verkstadshuset delvis om 
till butik. 
1993 byttes taktäckningen på bostadshuset från skiffer 
till enkupigt lertegel. 
1995 byttes taktäckningen på verkstadshuset fån papp 
till ståndfalsad plåt. 
2007 byggdes en carport mot verkstadshusets västra 
fasad, efter att ett enklare uthus rivits. 

Nuvarande karaktär - byggnad
Både huvudbyggnad och verkstadshus är påtagligt väl-
bevarade, och huvudbyggnaden har en tidstypisk sen 
1950-talskaraktär. 

 

Ödåker 7

Kulturhistoriskt värde
Fastigheten har ett kulturhistoriskt värde som en för-
hållandevis välbevarad byggnad från tidigt 1960-tal, 
samt ett visst personhistoriskt värde genom att bygg-
naden med tillhörande verskatd uppfördes av den lokat 
verksamma konstsmeden Bergström.   
Byggnaden bedöms falla inom den generella varsam-
hetsbestämmelsen PBL 8:17 och dess värdebärande 
karaktärsdrag bör beaktas utifrån detta, men den be-
döms inte vara en särskilt värdefull byggnad utifrån 
boverkets definition. 

Värdebärande karaktärsdrag
Huvudbyggnad - Fasader med sandat tegel, enlufts-
fönster med kopparbleck, förskjutna volymer, entré-
partiets utformning, byggnadens placering i gatuliv. 
Verkstadsbyggnad - Fasader med sandat tegel, putsad 
gavel mot gatan, betongglaspartier.



Kv Ödåker |  Sigtuna |  Kulturmiljöutredning 23

1966

1956 - bygglovsritning

2021

Historiska bilder
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Ödåker 8

Historik
Tomten styckades av från nuvarande Ödåker 9 (dåva-
rande Ödåker 1) 1961, och på den nybildade fastig-
heten uppfördes 1962 en envåningsvilla utan källare 
efter ritningar av stadsarkitekten Gösta Wikforss. 
Denne hade före han fick uppdraget kritiserat det ti-
digare förslaget ritat av arkitekten Kjell Wennerholm  
utifrån att det inte stämde väl överens med Sigtunas 
karaktär. 
Wikforss villa fick ett särpräglat utseende med grön 
putsad fasad, tvåkupigt svart tegel, vita fönster, föns-
terluckor och snickerier. 
Byggnaden har genomgått några mindre exteriöra för-
ändringar som omfärgning, ombyggnad av befintlig 
takkupa och tillägg av två ytterligare. 

Nuvarande karaktär - byggnad
Byggnaden är i grunden en individuellt utformad 
1960-talsvilla med intressant detaljering. Trots att den 
genomgått förhållandevis få förändringa har byggna-
dens ursprungliga karaktär dessvärre i hög grad för-
tagits. 

 

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden har ett visst kulturhistoriskt värde utifrån 
att den har en getaltning som är typisk för Sigtunas 
1960-talsbebyggelse signerad stadsarkitekten Gösta 
Wikforss. Villan är omisskännligt 1960-tal men har 
en del attribut som syftar till en anpassning till äldre 
bebyggelse, i detta fall avseende sadeltakets lutning, 
fönsterluckor och fasadbearbetning. Senare föränd-
ringar som bland annat inneburit en ombyggnad av  
den för Wikforss karakteristiska takkupan, minskar 
byggnadens kulturhistoriska värde. 
Byggnaden bedöms falla inom den generella varsam-
hetsbestämmelsen PBL 8:17, men den bedöms inte 
vara en särskilt värdefull byggnad utifrån boverkets 
definition. 
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Ödåker 9

Historik
Tidigare namn: Västra qvarteret tomt nr 6. Från 1927 
Ödåker 1. 
Tomten var från åtminstone slutet av 1700-talet till 
1922 obebyggd, och omnämns som ödetomt i lagfarts-
förättning från 1884. 1920 såldes tomten av trädgårds-
mästaren J A Johansson till regementsläkaren Doktor 
Idolf Rosengren, som flyttat till Sigtuna två år tidigare 
efter att ha gått i pension. 
Doktorn lät uppföra den nuvarande byggnaden 1923 
efter ritningar av John Åkerlund, Sigtunaskolans ar-
kitekt. Väl i Sigtuna återupptog Rosengren sin yrkes-
bana och i husets västra del inreddes en mottagning. 
För att det stora huset skulle bli mindre iögonfallande 
placerades det indraget och nedsänkt på den sluttande 
tomten, med en mur mot gatan, en tidig anpassning till 
den kulturhistoriska miljön längs Stora gatan. 
Doktorn blev dock inte långvarig; år 1928, endast 
fyra år efter bygget, flyttade Rosengren med familj till 

Stockholm, varpå han först hyrde ut fastigheten och 
därefter donerade den till Sigtunastiftelsen 1931. 
Stiftelsen startade en förberedande internatskola i vil-
lan, Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk, vilket 
senare flyttade till större lokaler.
På 1940-talet huserade här Nordiska Ekumeniska in-
stitutet, grundat av biskop Manfred Björkquist, och 
byggnaden kallades under många år Ekumeniska. 
Villan byggdes om 1980 till 3 bostadslägenheter efter 
ritningar av Lars och Jan Åkerlund, son och sonson till 
ursprungliga arkitekten John. Ombyggnaden var var-
sam med tidens mått, bland annat bevarades bemålade 
tak i matsal, kabinett och mottagningsrum. 
Förutom att marken kring entrén höjts som en tillgäng-
lighetsåtgärd så har få förändringar genomförts och 
villan är i hög grad densamma som den som uppfördes 
1923. 



Kv Ödåker |  Sigtuna |  Kulturmiljöutredning 27

Historiska bilder

1966

1956

1924
1956



28 Kv Ödåker |  Sigtuna |  Kulturmiljöutredning

Nuvarande karaktär - byggnad
Byggnaden har i huvudsak sin ursprungliga karaktär 
intakt exteriört. Byggnaden är påtagligt samtida, med 
sin Åkerlundska gestaltning som bär tydlig koppling 
till arkitektens institutionsbyggnader och deras sam-
tida gestaltning med inslag av historiserande drag. 
Enstaka detaljer skiljer byggnaden idag från när den 
var nyuppförd. Även interiört finns förhållandevis 
mycket ursprungliga karaktärsdrag bevarade, trots ett 
flertal mer eller mindre omfattande ombyggnationer. 
I loggian finns en väggmålning föreställande S:t Do-
minicus och S:ta Birgitta, utförda av konstnären Erik 
Jerken, som även utförde dekorationsarbeten på Sigtu-
nastiftelsen bland annat. 
Uthus/gårdsbebyggelse saknas. 

Huvudbyggnaden har vid inventeringen undersökts 
av en byggnadsingenjör från kontoret Kåver & Mel-
lin AB. Byggnadens stomme bedömdes då vara i gott 
skick. 

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom 
den välbevarade 1920-talsarkitekturen och dess tydligt 
avläsbara anpassning till Stora gatans karaktär genom 
indraget till gatan och dess nedsänkta läge. 
Byggnaden har en koppling till Sigtunas stora expan-
sion i början av 1900-talet, då de för staden betydelse-
fulla institutionerna byggdes. Valet av samma arkitekt, 
J Åkerlund, och den gestaltning med inspiration av 
klosterträdgårdar som är fullt läsbar än idag, är expo-
nenter för värdet. 
Fastigheten bedöms motsvara kraven för 8:13 i PBL. 

Värdebärande karaktärsdrag
Byggnadsvolym, granitsockel, putsad fasad med pi-
lasterindelning, lunettfönsterrad, spröjsade träfönster, 
ursprungligt entréparti med ramverksdörr med över-
ljus, pilastrar och pediment med tandsnitt, nisch ovan 
entréparti, valmat tak med lertegelpannor, vitmenade 
murar med enkupiga tegelpannor, flygelbyggnader 
med urtag i murverk, målningar och pelare i trä. Tom-
tens gröna karaktär. 
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