Vasahuset i Uppsala
ANNA NILSEN

1906 påbörjades två stora byggnadsföretag i Uppsala. På våren startade
arbetet med Rappska huset i kv . Hervor och på hösten med Vasahuset i
kv. Glunten. Båda var h yreshus med en för Uppsalas förhållanden
ovanligt påkostad exteriör i jugend. 1964 dukade Rappska huset under
för rivningsskoporna, trots att många röster höjdes för husets bevarande. Av dessa tv å för Uppsala unika hus återstår alltså idag bara Vasahuset. Någon garanti för att inte också detta hus en dag möter samma öde
som Rappska huset finns inte. Vasahuset ligger utanför den gamla
innerstaden, vars gräns går vid Skolgatan, och kom därför inte med på
den karta över värdefulla hus som utarbetades i början av sextiotalet.
Huset omnämndes dock i likhet med Rappska huset i Stadsbildens
framtid . Båda betecknades som värdefulla. Det måste ses som en angelägen uppgift att inlemma Vasahuset bland omistliga byggnader i Uppsala.
B yggnadstom ten
Platsen för det blivande huset, dåvarande kv. Manhem, var av övervägande lantlig karaktär. Den närmaste omgivningen utgjordes av en
park, lador och ett antal låga boningshus. V asagatan och den närmast
V asahuset belägna delen av Vindhemsgatan anlades i samband med
husets tillkomst. Själva tomten var en del av den park, som alltsedan
1860-talet, då Högre allmänna läroverket b yggdes i kv . Manhem, hade
använts av lärare och elever för rekreation. På Wåhlbergs karta, 1880,
betecknades området som botanisk trädgård.
Anledningen till att ett parkområde på detta vis kunde upplåtas för
byggenskap var, att läroverket vid sekelskiftet var i trängande behov av
reparation och utbyggnad. Läroverkets rektor C. A. Brolen, framställde
efter fåfänga försök att skaffa pengar från stat och landsting en begäran hos stadsfullmäktige om medel till dessa arbetens utförande under
hänvisning till läroverkets betydelse för staden. Stadsfullmäktige till131

styrkte ett bidrag på 81 000 kronor mot att läroverket frånträdde besittningsrätten till en del av den vid läroverkets tillkomst upplåtna
marken. Tanken var att staden skulle hållas skadeslös för den stora
utgiften genom försäljning av byggnadstomter.
En plan till uppdelning av kv. Manhem i tre nya kvarter, en park och
två gator gjordes upp av dåvarande stadsingenjören Gösta Laurell. De
nya kvarteren fick namnen Skolan, Adil och Yrsa. Förslaget till ändring
av stadsplanen antogs av Byggnadsnämnden den 21mars1903. Lärarkollegiet hade inte haft något att invända mot denna lösning av läroverkets problem. På grund av skolans knappa ekonomi hade man inte haft
råd att hålla trädgården i stånd, och man skulle ändå ha ett gott stycke
park kvar till förfogande.
Den 28 maj 1906 ansökte disponent Carl Wennerström 1 hos Byggnadsnämnden om att få köpa en byggnadstomt i kv. Adil. I samband
härmed upptäckte man att det fanns två kvarter med detta namn, och
det i detta sammanhang aktuella kvarteret fick därefter namnet Glunten.
I den ursprungliga planen för kv. Manhems uppdelning var byggnadstomterna lika stora. Men i samband med Wennerströms ansökan
förelåg, sannolikt på dennes begäran, ett nytt förslag till tomtindelning
för kv. Glunten, vilket bl. a. innebar, att tomt nr I förlängdes till sin
utsträckning längs Vasagatan på den bredvidliggande tomtens bekostnad, bild 2. Denna ändring resulterade i, att tomt nr 2 fick en ganska
oanvändbar, nästan triangulär form och måste mista intresse som
byggnadstomt för alla spe kulan ter utom för byggherren till tomt 1, som
här kunde fortsätta och avrunda en påbörjad byggenskap. En fortsättning av huset måste ha varit påtänkt redan 1906. Redan 1907 fram skymtar planer på ett inköp av tomt 2, vilka dock troligen skrinlades på
grund av konjunkturerna. 1909 inköptes även Glunten 2.

Bild 2. Det ursprungliga kvarter et Manhem efter uppdelningen med den senare ändringen av kvarte ret Glunten inritad. Om ritning efter origina l i bilaga till Byggnadsn ä mndens i Uppsala protokoll av d e n 14 nove mber 1906.
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Bild I . Vasahuset. Fasaden mot Vasagatan .
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Bild 3. Vasahuset. Delen närmast Bö1jegatan.

AB Erlangenborg
Som framgått ovan togs initiativet till byggnadsföretaget av disponent
Wennerström. Tomtköpet avslutades den 16 juli 1906. Redan den 5
oktober 1906 höll emellertid det blivande byggnadsaktiebolaget Erlangenborg sitt konstituerande sammanträde. Bolaget inköpte seda n
tomten nr 1 i kv. G lunten av Wennerström samt dennes gård Erlangen134

borg i grannkvarteret Y rsa (senare Magistern). Delägarna i det nystartade bolaget var förutom Wennerström inge nj ör Eugen Lundin, Stockholm, brorson och arvtagare till den kände stockholmsmiijonären, garvaren A. W. Lundin, också känd som ,, Kungsholmskungen », vidare
kapten Sven Nystedt, Stockholm, svåger till Wennerström, akademijägmästare Alfred Hahr, Uppsala, byggmästare A. W. Bärlin, Uppsala,
vilken var det blivande byggföretagets entreprenör, och häradshövdin g
P . H. Sjöberg, Uppsala. Pengar upplånades i bankerna och h os delägaren i bolaget ingenjör Lundin, som också ägde största an talet a ktier,
samt h os Gillbergska barnhusfonden.
Byggnadskostnaderna överskred kalkylerna i fråga om båda byggnadsetapperna, och projektet skulle inte bli särskilt vinstgivande för
dem som startat det. Verksamhetsberättelsen för I /I 0 1908-1 /I0 1909
berättar om »de abnormt höga räntorna ». Två år senare är rapporten
lika nedsl ående för intressenterna.
I den statistik, som bö1jade föras över byggnadsver ksamheten i r ikets
städer år 1902, finner man, att byggnadsverksamheten i städer av
Uppsalas storle k, dvs. med mellan 20 000-40 000 invånare, vilken under år 1906 varit låg, under åren 1907-08 företedde en ökning för att
sedan åter sjunka kraftigt under år 1909. 19 10-1 2 gick kurvan uppåt
igen. Vasahusets båda byggnadsetapper (1907-08 och 1910- 11) infaller
under år av ökad byggnadsverksamhet.
Utredarna anser att denna fluktuation i byggandet inte bara är beroende av efterfrågan på bostäder utan kanske i ä nnu h ögr e grad p å
bankräntans växl in gar. I tider av h ögkortjunktur, uppges det, går
pengarna till den betalningskraftiga industrin, medan bostadsproduktionen ökar vid industriella vågdalar, då det är både lättare och billigare
att få kred it än vid h ögkonjunktur och det blir då lockande att spe kulera i bostadsbygga nde. H elt säkert har V asahusets b yggherre kä nt av de
vacklande konjunkturerna. An nars hade man knappast uppskj uti t in köpet av G lunten 2 med två år.
Snart kom också värld skriget med åtfölj a nde krisår. Bolaget a nsåg sig
d å nödsakat att sänka h yrorna, v ilket givetvis återverkade på utdelninge n. Vid tjugotalets bö1jan tillhörde de flesta a ktierna i före taget skofabr ikören L. E . Larsson med fam ilj, och under mellankrigstiden gav
Vasahu set sina ägare enjämn utdelning.
AB Erlangenborg ägde b estånd till år 1954, då V asahuset såldes till
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kommanditbolaget Hästen, Larsson & Co. 1967 såldes huset till Byggnadsfirman Anders Diös AB.

Arkitekten
Vasahusets arkitekt blev Erik Hahr, brorson till den ovannämnde Alfred Hahr. Erik Hahr föddes 1869 i Dingtuna, Västmanland. Fadern var
länsagronom. Hahrs broder var den för uppsalabor välkände konsthistorieprofessorn August Hahr. De flesta arkitekter passerade vid denna
tid genom Tekniska Högskolan och ibland också Konsthögskolans linje
för arkitektur. Detta gällde dock inte Erik Hahr, vars väg till arkitekturen mot vanligheten började i Tekniska skolan, som utbildade folk för
konsthantverklig och konstindustriell verksamhet. Hahrs mål var att bli
dekorationsmålare. Sommaren 1889 arbetade han med bl. a. takmålning hos den vid denna tid mycket anlitade dekorationsmålaren Carl
Grabow. 1892-94 gjorde Hahr en studieresa till Frankrike och Italien,
fortfarande med en framtid som dekorationsmålare i sikte. Vad som
slutligen förde den blivande dekorationsmålaren in på arkitekturens
område var med all säkerhet anställningar under 90-talet, både före och
efter resan, hos arkitekterna Agi Lindegren och Fredrik Lilljekvist.
Bl. a. hjäfpte han Lilljekvist med dennes arbeten på kulissen Gamla
Stockholm inför Stockholmsutställningen 1897. Detta år öppnade Hahr
eget arkitektkontor i Stockholm .
När Hahr 1906 fick uppdraget att rita Vasahuset, hade han redan
uppnått ett visst r ykte som arkitekt. 1898 stod den numera rivna polisoch brandstationen i Västerås färdig. Stilen var fransk renässans. Hahr
fick nu täta uppdrag i Västerås, där han 1909 skulle bli stadsarkitekt.
1902 tillkom Flickläroverket på Mariaberget i Västerås. Hahr var nu p å
väg att lämna den stilarkitektur, som han lärt hos Lindegren och Lill j e kvist. Lärover ke ts fasad fick en a nstrykning av jugend genom en sirlig
linjeornamentik p å fasadens puts. 1903 ritade Hahr Herrgärdsskolan i
jugendstil av Ferdinand Bobergs typ, men ornamentiken är som vanligt
Hahrs egen, även här en tunn linjeornamentik. Hahrs största verk
under detta tidiga skede är dock dåvarande Stadshuset, numera Stadshotellet, vid Stora torget i V ästerås. Stadshuset stod färdigt 1907. Det
yttre för ånyo tankarna till Boberg, me n också till amerikansk jugend av
Richardsons typ. Likhe ten ligger i byggnadskroppens asymmetri, i
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gruppermgen av de olika byggnadsleden kring ett torn och i den
massiva murverkan. Både här och hos d e tidigare nämnda byggnaderna finner vi en för Hahr karakteristisk förmåga att sammanställa fönstren till dekorativa grupper i fasaden och samtidigt ge b yggnaden ett
uttryck av fasthet. Över huvud taget har Hahrs byggnader en fast och
m åttfull karaktär, som när han lämnar jugendstilen ibland övergår till
stränghet.
För en senare tid har Hahrs stadsplanering kommit att framstå som
föredömlig genom hänsynen mot den gamla stadskärnan och förmågan
att samordna gammal och ny bebyggelse. Av senare bemärkta byggna der skall nämnas Ottarkontoret för ASEA i Västerås, ritat 1916. Hahr
avled 1944 .
Bygge nskapen
För själva b yggens kapen med åtföljande ansvar anlitades byggmästaren
i Uppsala, A. W . Bärlin. Byggnadsbolaget beslöt också att arkitekten T.
A. Stenberg i Uppsala »v id förefallande behof» skulle tillkallas »såsom
rådgifvande ». Detta var en naturlig å tgärd med tanke p å att Hahr
svårligen själv kunde övervaka byggenskapen och vara till hands , när så
behövdes. Han var vid denna tid upptagen med att övervaka uppförandet av Göteborgs Högskola tillsammans med Ernst Torulf samt det
ovan nämnda stadshuset i Västerås.
Bolaget hade tänkt sig ett stenhus i fyra, alternativt fem våningar.
Man stannade först vid fyra, då man var osäker om grundens beskaffenhet. Den 13 november 1906 började man gräva grunden, och sannolikt fann man då, att grundförhållandena var goda nog, för att man
skulle kunna bygga ett femvåningshus. Hahr, som 1906 hade ritat ett
hus i fyra våningar, fick nu i uppdrag att höja huset med en våning. De
nya ritningarna godkändes av Byggnadsnämnden 1juni1907 .
Vasahuset vilar på ett sluttande lerlager, vars tjocklek vid Börjegatan
är 18 m och vid Vindhemsgatan 12 m . Grundförhållanden kan enligt
en samtida husbyggnadslära, indelas i goda, medelgoda och dåliga. Till
den första kategorin hör bl. a. fast lera, som ej är genomdragen av
rinnande vatten. Vasahusets grundförhållanden hör till denna kategori, och man kunde alltså lugnt bestämma sig för fem våningar.
Grundläggningen skedde olika för de båda byggnadsetapperna. I
båda fallen pålades. Men i Glunten 1 lades ovanpå pålarna en rustbädd
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Bild 4 . Detalj av burspråk mot Börjegatan.

av trä och ovanpå denna ett lager av stenblock, medan i Glunten 2 en
betongplatta göts direkt ovanpå pålarna. Skillnaden illustrerar övergången från ett äldre till ett modernare förfarande. Betonggrunden
blev vid denna tid allt vanligare.
Murarna uppfördes i tegel på en sockel av granit. över sockeln, upp
till fönstren inkläddes muren med kalkstensplattor, vilket vid denna tid
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blev van ligt. Särskilt populär var den s. k. »nerikeste nen », och Vasahusets kalksten kom mycket riktigt från Lanna bruk i Närke.
Huset kom, när båda etapperna stod färdiga, att innehålla 3 1 lägen heter, varav fyra var åttarummare och den minsta en enrummare,
avsedd för vaktmästaren. Däremellan fanns a ll a storlekar . Merparten
var dock sex- och femrummare. Lägenheterna, som var tänkta för det
högre borgerskapet, var av herrgårdstyp med stri kta filer av rum och
en klar uppdelning mellan ekonomiavdelning och representationsavdelning. Det ofta mångvinklacle serveringsrummet utgjorde, ibland
tillsammans med hallen, en sorts kanal, som man färdades på mellan de
olika avdelningarna. Inredningen var dyrbar och föijcle senaste modet,
matsalarna hade t. ex. i de stora lägenheterna tapeter i im iter at gyll enläder. Taken hade gipsornamentik. I en del rum fanns kakelugnar med
jugenddekor, levererade av kakelugnsmakaren Carl Boivie i Uppsala.
En hel del är bevarade. Bland de vackraste är en typ med convolvu lu srankor. Salongen hade öppen spis. Även några sådana är bevarade.
Central uppvärmning fanns också från början. Hiss fanns i alla uppgångar utom Vasagatan I B, som hade de minsta lägenheterna.
Lägenheterna var sålunda tidstypiska, och det var även själva huskroppen, som utåt gatan uppvisade de a ll tsedan 90-talet vanliga burspråken och åt gården trapphusens tornlika utbuktningar. Huset var
dock för Uppsalas förhållanden ovanligt stort. Vad som emellertid ger
Vasahuset dess originalitet är fasaddekoren.
Fasadornamentik
In- och utvändiga arbeten pågick samtidigt. Medan målaren Lindgren
och gipsarbetaren Lundgren invändigt arbetade på att åstadkomma
elen önskade eleganta inredningen, var skulptören Carl Arthur Gerle
( 1865-1940) sysselsatt med den utvändiga dekoren. Ger le, bosatt i
Stockholm, var flitigt anlitad som stuckatör och utförde bl. a. arbeten på
Hahrs stadshus i Västerås och på Wahlmans Engelbrektskyrka samt på
slottet och ärkebiskopshuset i Uppsa la.
Att Gerles arbeten gällt Vasahusets utsida kan inte betvivlas. Några
arbeten , som fordrat hans konstnärsskap finns inte i interiören. Vissa
tak har visserligen haft en något rikare utsmyckning än som nu är fallet,
men denna torde vara att förknippa med de »gipsvaror», som e nligt
räkenskaperna tid efter annan anlände från Göteborg . .\)en utvändiga
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Bild 5. Portalen Vasagatan I C.

stucken är dessutom av en sådan kvalitet, att man inte gärna kan
misstänka den för att vara levererad av någon av de firmor, som
tillverkade sådana varor färdiga för uppsättning.
Några detaljritningar till fasaddekoren finns inte i behåll, men den
finns med på fasadritningarna i ungefär den utformning den skulle
komma att få. Att Hahr själv formgett dekoren är närmast säkert. Han
var utbildad dekoratör och gjorde ungefär vid samma tid själv ritningarna till den invändiga dekoren på Västerås stadshus.
Ornamenten är utförda i kalkputs, vilket var det vanliga vid denna
tid . Trots sättningar i grunden, som föranlett sprickor i putsen, har de
motstått de sextio årens påfrestningar mycket bra, och endast små
skador har uppstått. Putsen är varmt sandfärgad och har ingen hemål ning. 2 En raffinerad effekt har i stället åstadkommits genom variationer
i putsens struktur, som gör att ljuset tränger in olika djupt i materialet
och får detta att framstå ibland i en ljusare, ibland i en mörkare nyans.
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Bild 6. Detalj av portalen Vasagatan I A.

Fasadytan har den för tiden vanliga indelningen i tre zoner: bottenvåning (zon 1), tre »mellanvåningar » med enhetlig dekor (zon 2) och en
översta våning med en från de övriga avvikande dekor (zon 3 ).
Bottenvåningen är mycket tidstypisk med den låga sockeln av granit
och ovanför denna de obligatoriska skiften av fasadsten, och slutligen
däröver en rappad yta. Putsytan är gropig och färgnyansen blir därför i
bottenvåningen mörk. Kring fönstren och portalerna är ytan slät med
ljus färgverkan .
Portalerna är de näst burspråken rikast utsmyckade partierna på hela
huset. Detta innebär dock inte, när det gäller Vasahuset, något övermått av dekor. Dels låg Vasahuset i jugendtidens slutfas, då form språket blev strängare än tidigare, dels bevarade Hahr alltid sitt sinne för
den gyllene måttan. Alla portalerna, inalles fyra stycken, har i stort sett
samma utförande och avviker från varandra endast i detaljer. Porten,
som har två dörrar med smårutiga glasfönster, är infattad i en bågformig nisch. Portalomfattningen är rätvinklig och har den ornamentala
tyngdpunkten förlagd till sin övre del. Denna förmala uppbyggnad är
mycket vanlig kring sekelskiftet. Hjalmar Malin, Hahrs svåger, beskriver och avbildar i januarinumret av tidskriften Arkitektur 1901 ett antal
spanska medeltidsportaler med en utformning, snarlik den beskrivna.
Det är inte alldeles otänkbart, att någon av dåtidens arkitekter, varför
inte I. G. Clason, infört denna portaltyp till Sverige.
Den slätputsade ytan kring portalen smyckas av en strikt rosenornamentik. Närmast bågfönstret i nischen finner vi en rad likformiga
rosenblad, vart och ett framhävt mot en rektangulär botten. Intressanta
är de små rosenkalkar, som, försänkta i putsytan, ses överst i portalomfattningen. De har tunga organiska former och ger intryck av att vara
inklämda i sina fyrkantiga små nischer. Vi tolkar dem, vägledda av det
omgivande bladverket, som rosor. Men de kunde också vara ögon med
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Bild 7. Vasahusets fasader mot Vasagata n och
Bii1jegatan.

till hälften dolda pupiller eller andra organiska former av obestämbart
slag. Denna mångtydighet är karakteristisk för jugendstilen. Rosornas
stjälkar är starkt stiliserade, men ger ändå genom sina knyckiga linjer
ett intryck av rörelse och växande, vilket också är ett jugenddrag.
Betydelsefullast i portalornamentiken är emellertid de två rosor, som
på ett slutstensformat underlag binder samman den övriga ornamentiken och ger stadga åt kompositionen. En förankrande effekt har också
de rosenkalkar, som ses i gränszonen mell a n portalens övre och nedre
del.
De ovanför bottenvåningen liggande fyra våningarna är i det närmaste identiska till sina planlösningar. Utvändigt har emellertid våningarna
1, 2 och 3 fått en dekor, som sammanbinder dem till en enhet, medan
den fjärde våningen i det yttre avviker från dessa. De förstnämnda får
härigenom en oegentlig karaktär av _h uvudvåningar. Denna andra och
rikast utsmyckade zon i den dekorativa skruden är uppdelad i vertikalt
löpande ornamentfält, vilka upptill och nedtill sammanhålls av horisontalgående randbårder och nedtill också av en stiliserad rosenranka.
Bårderna löper längs hela fasaden och passerar också över burspråken,
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som på detta vis inlemmas i helheten. Burspråken skulle annars genom
sin rikare utsmyckning lätt komma att bryta sig ut ur sitt estetiska
sammanhang. Fönstren har genom ornamentik sammanbundits till
lodräta band, ett för Hahr kärt motiv. Mellan dessa ligger lodräta fält
med en dekorativ struktur, som närmast påminner om en väv av strå.
Fönsterbandens ornamentik består av små kvadratiska rutor, grupperade till större enheter. Varje ruta utgörs av en stiliserad blomma med
ram. Utformningen är variationsrik, men detta kan bara upplevas på
nära håll. Fjärde våningens dekor består av en horisontalt löpande
diagonal rutdekor, som får effekt av ett avslutande krön, som hejdar de
lodräta elementen i deras strävan uppåt.
Burspråken är exteriörens absoluta höjdpunkter, först och främst
genom sin utsmyckning, men också genom sin placering. I fråga om
Glunten l bildar de tillsammans med bågfältet i takzonen en praktfull
inramning till husets ,,finaste » ingång. Åttarummarna (numera uppdelade) låg nämligen i Vasagatan 1 C fjärran från hästforornas buller på
Börjegatan.
Femrummarna i hörnet Vasagatan/Börjegatan har fått två burspråk
mot ett för åttarummarna vid Vasagatan/V indhemsgatan. Detta m åste
tillskrivas exteriörens krav. Fasaden mot Börjegatan, där mycket folk
passerade måste se prydlig ut. Första byggnadsetappens brandgavel
hade väckt o nt blod på sin tid. Mot Vindhemsgatan var det däremot inte
så noga. Den fasaden vätte mot tomma fält. Burspråkens placering har i
fråga om G lunten 2 bestämts av hörnet Börjegatan/Vindhemsgatan,
som utgör huvudaspekt för den som färdas Börjegatan i riktning mot
Vasahuset. Fasaden mot Börjegatan kan inte betraktas i sin helhet utan
särskild ansträngning. Hahr har i stället lagt ned sin omsorg på hörnen.
Från andra hållet möts man av ett dekorativt utstyrt, tornliknande
trapphus. Burspråken grupperar sig kring det förutnämnda hörnets
lodräta rad av balkonger till en enhet som inte är alltför olik det motiv
med portalen som mittpunkt, som vi känner från Glunten 1. Vi saknar
här bågfältet över mitten. Hahr har i stället höjt burspråken med en
våning och därigenom fått dem att bilda en mitten omslutande grupp.
Man kan tänka sig effekten, om man tog bort en våning i burspråken.
Man skulle då sakna det fasta sammanhang, som hörnet nu utgör.
Det kan vidare sägas, att om de lodräta ornamentbanden i zon 2
förenade tre våningar, så utgör burspråken förbindelselänk mellan
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Bild 8. Burspråk på Vasahusets fasad mot Börjegatan .

dekorationsskrudens tre zoner . Burspråkens nedre del ligger nämligen
inom bottenvåningens zon och den övre delen når upp till zon 3.
Burspråken bildar trots den rika ornamentiken ett fast sammanhang
med fasaden i övrigt. En sammanhållande faktor är den tidigare nämnda bandornamentiken. En a nnan är, att burspråkens ornamentik delvis
är av samma art som på de omgivande väggarna, bara rikligare. Burspråkens nedre fäste har kanske den mest iögonenfallande utsmyckningen. En rosenbladsornamentik slingrar kring en ventil likt växter
kring en källa och breder ut sig utåt och uppåt, och det tycks som om
hela burspråket växte upp och hämtade kraft ur denna källa. Den längs
hela fasaden löpande randlisten klämmer in rosenstänglarna under sig
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Bild 9. Detalj av burspråket, bild 7.

och tvingar den utåt expanderande rörelsen att rikta sig uppåt. Rosorna
har samma stilisering och knyckiga växtsätt som på portalerna.
Av övrig ornamentik skall nämnas ett bladverk av kastanj med frukter i hörnet V asagatanN indhemsgatan, rankor av liijekalkar mellan
hörnbalkongerna samt det rankverk av stiliserade, men ändå påtagligt
levande, nästan köttiga rosor, som böjer sig tungt kring det runda
fönstret i vindsvåningens bågfält mot Vasagatan. Varje ruta i fjärde
våningens rutbård innehåller en stiliserad rosenkalk. Detta mönster kan
med svårighet urskiljas från marken. Samma gäller en del andra högt
placerade ornament.
Som helhet betraktad är denna ornamentik att betrakta som en
10-744236 Uppland 1974
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Bild I 0. Detaij av ornamentiken p[1 Vasahusets
fasad , zo n 2.

mönstrad klädnad, spänd över huskroppen. Något organiskt samband
mellan dekor och huskropp finns inte. I begreppet klädnad ligger
egenskapen att vara avtagbar. Skulle man alltså kunna beröva Vasahu set dess yttre skrud utan förfång för husets funktion i olika hänseenden? Estetiskt, socialt och praktiskt? I sistnämnda fallet blir svaret utan
vidare ja. N ågon praktiskfunktion har inte Vasahusets dekor. Ingen
karyatid utgör här någon förklädd stödanordning - överhuvudtaget
finns inga skulpturala funktionella element. Vad gäller den sociala funk tionen blir frågan genast mer intrikat. Man skulle fortfarande hitta till
den »finaste » ingången och kunna avläsa i fasaderna var de praktfullaste lägenheterna låg enbart genom att gå efter burspråken på husets
framsida och matsalarnas utbuktningar på baksidan. Men en stor del av
det sociala anseendet skulle tvivelsutan försvinna med stuckornamenti ken . Man behöver barajämföra med det något senare byggda Tripolis
vid Väderkvarnsgatan för att förstå skillnaden. Det nästan helt osmyckade, men i andra hänseenden jämförbara Tripolis har aldrig hedrats
med benämningen »palats » eller »borg » som Vasahuset, vilket t. ex. på
äldre vykort nämns »Vasapalatset »: När det gäller den närliggande
estetiska funktionen skulle operationen bli helt förödande. I stället för det
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Bild 11. Bågfältet mot Vasagatan .

trots formatet ganska lätta och gracila Vasahuset skulle vi få en massiv
huskoloss med trist upprepade lodräta fönsterrader. Dekorens rytmisering av fasaden förvillar massans tyngd och måste alltså ur estetisk
synpunkt betecknas som i högsta grad nödvändig.
Det är slutligen dags att placera Vasahusets stuckornamentik i sitt
tidssammanhang och försöka härleda stilens ursprung. Vi konstaterar då,
att den räta vinkeln är så gott som allenarådande och att vi huvudsakligen har att göra med kvadrater och rektanglar , som samspelar på olika
sätt enligt ett strikt geometriskt schema. En viss återhållsamhet i ornamentiken är karakteristisk för den sena jugendstileh.
Ornamentikens detaljer utgörs till stor del av internationellt allmängods. De i rutor inpassade blommorna (zon 2) är nära släktingar till
renässansens blomornament på katedralportar och i kasetterade tak.
Man kan för övrigt gå mycket längre tillbaka i tiden än så och hitta en
snarlik stilisering. Detta formspråk är tidlöst och har mycket litet med
jugend att göra. Blommorna är till sin karaktär statiska, och med ju147

gend förknippar man i allmänhet en dynamisk karaktär. De klockrankor som syns mellan hörnbalkongerna har i egenskap av liljekalkar
kommit att ingå i jugendrekvisitan, men förekommer redan under
barocken.
Ornamentiken i övrigt har odiskutabel jugendkaraktär. Detta gäller
alltså portalerna, burspråken och vindsvåningens bågfält samt bladverket i hörnet V asagatanN indhemsgatan. De små fyr kantiga nischerna
med inklämda rosenkalkar i för tankarna till Österrike och sezessionsstilen. Men så mycket mer gemensamt med denna stil har inte Vasahuset.
Det måttfulla bladverket av kastanj, som ses i det nyssnämnda hörnet är
endast en blek avglans av den ymniga grönska, som breder ut sig t. ex.
över kupolen till Olbrichs hus för Wiener Sezession. Hur man åstadkommer en effekt med dylikt bladverk fanns för övrigt - om man inte
kom på det själv - beskrivet i ett stort antal mönsterböcker från
1800-talets mitt och framåt, och det var bara att ta för sig av de olika
variationerna på en växt eller ett träd, t. ex. kastanj. Växter och växtdelar stiliserades och sammansattes till de mest olikartade mönster, varvid
man tog särskild hänsyn till växternas egenart. Även snitt av blommor,
frukter och fröhus förekom. Dessa mönster användes sedan av konsthantverkare och arkitekter. Många jugendarkitekter var för övrigt
också konsthantverkare. En av de vackraste mönsterböckerna är Etienne Grassets La plante et ses applications ornementales från 1896, där
man bl. a. finner kastanjen. Åtminstone några av dessa böcker nådde
Sverige. Dit hör böcker av Christopher Dresser och Ferdinand Moser,
vilka bl. a. fanns vid Tekniska skolan i Stockholm , där Hahr studerade.
Till den nya stilens program hörde, att man skulle hämta inspiration
ur det egna landets natur. Man erinrar sig gärna några ord av Carl
Westman i en artikel 1898 : »Man tager icke maskrosen, som växer
framför näsan, man tager icke hunden, som springer framför fötterna
på en; utan man tager akanthusbladet, som växer någon stans nedåt,
jag vet icke hvar, och icke ens detta, utan ett akanthusblad, stelnadt i
tusenårig stiliserad form; ».
Hahr valde inte maskrosen för Vasahusets dekor. Och det är över
huvud taget ganska svårt att finna några typiskt svenska blommor i
arkitekturdekor. Vasahusets blomma framför andra är rosen, som
onekligen är en svensk blomma men i likhet med kastanjen också finns i
andra länder. Rosen tillhör den sena jugendstilen. Anledningen till att
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Bild 12. Plan av lägenhet om 8 rum och kök i vån. 1, 2 och 3 tr. i Vasahusets södra hörn.

rosen uppträder så sent skulle enligt R. Schmutzler vara, att den under
jugendstilens blomstringstid uppfattats som alltför kroppsligt påtaglig,
och att den inte lät sig avbilda i profil i ytornamentik. Vasahusets rosor
är av en typ, som man ofta återfinner i bokillustrationernas ramverk
och i textila arbeten från jugendtiden. Stilen är internationell. Den
uppåtsträvande, ibland knyckiga rörelsen hos stänglarna är välbekant
för alla som något bekantat sig med jugendstilen.
Vasahusets tunna ytornamentik har sin svenska motsvarighet i den
bobergska ornamentiken. Men likheten består endast i den tunna reliefen. I fråga om utländska motsvarigheter kan nämnas Louis Sullivan,
vilken liksom Boberg och Hahr låter ornamentiken ligga som en avskiljbar klädnad över huskroppen. Till sin karaktär i övrigt är de tre
arkitekternas dekorativa formgivning emellertid mycket olikartad. Den
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hahrska, mycket strikt indelade och ytan helt inklädande ornamentiken
måste karakteriseras som ganska ovanlig. Vanligen - och detta gäller
bl. a. Boberg - koncentrerades dekoren till vissa punkter och kontrasterade mot en i övrigt osmyckad yta. I fråga om Vasahuset har ljusets
varierande inträngande i materialet nästan lika stor betydelse för helheten som dekorens formspråk .
Vasahuset är genom sin dekor ett originalkonstverk. Det inre har under
årens lopp undergått stora förändringar, inte minst i 1970-talets genomgripande restaurering. Men den utvändiga stucken är bevarad, och
huset förtjänar att sparas åt framtiden som ett prov på vad som kunde
åstadkommas, innan förutsättningarna för bostadsbyggandet under
1900-talets första hälft radikalt förändrades .

De första hyresgästerna i Vasahuset
G lunten I , 1908
Överste Curt Rosenblad vid Kungl. Uppi. infanteriregemente , j~igrnästare Alfred Hahr, förvaltare for Universitetets skogar, professor Erik Stave, professor
Karl Reinhold Geijer, häradshiivding Carl Henschen, docent Arvid Gabrielsson, rektor Daniel Viotri , bruks patron Rudolf Otterborg, disponent Erik Teodor Klingberg, docent Ivar Träg ~irdh, kamrer A. Walin , fru I. Poppius, häradshövding Carl Grönbeck, häradshövding Anders Radhe, kapten 0. Mannerstråhle vid Kungl. Upplands artilleriregemente, docent Hugo von Zeipel , doktor Fr. Sandvall, fru Sofia Odeen , direktör P . Colleen och verkmästare A.
Larsson.
Glunten 2 , 1911
Disponent Carl Wennerström , fru I. Hagströmer, docent P. D. Quensel, baron
A. R. Friesendorff, li ~jtnant och gymnastikhirare, häradsskrivare K. R. Grönbeck, kand idat] . A. Bruno, doktorinnan H. Giithlin , disponent C . Lindberg och
doktor I. Hellman.
Hyresgästerna är ordnade efter
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l~igenheternas

storlek.

Noter
I. Disponent Carl Wennerström f. 14/10 I S37 i Tumbo sn, Södermanland, kom ISS I till
U ltuna från Rytterne för s. i Västmanland. Tite l: kamrer. IS90 bosatte sigW . i kv. Hörnet
med adress K yrkogård sg. 27. T itel nu disponent. Av a llt att döma var han und er några år
i början av 90-talet disponent för Erlangens Bayers ka bryggeri AB, som hade sina lokaler i
kv. Hörnet, bl. a. där Uppsala Malt- och utsädes AB sederm era fick sina loka ler. Denna
fabriksbyggnad finns ännu kvar. Den byggdes ISS 1-8 2 efter ritn. av A. Jacobi. W.
efterträdde troligen den i början av 90-ta let bortgångne disponenten C. J. Widman, som
varit företagets ledare sedan IS67. Redan vid mitte n av 90 -talet kallas W . för f. d.
disponent i mantalslängdern a. Sannolikt har ha n d å efterträtts av disp. W. Lunde ll.
Erlangens Baye rska bryggeri AB upphörde någon gång åren 1900-D I. Bryggeriet ägde
också fastigheten Manh e m 5, vilken bar och ännu bär namnet Erlangenborg. Detta namn
betecknade först ett kvar ter och för e kommer i taxer ingslängderna redan vid SO-talets
början , men kommer senar e att beteckna e ndast den nämnda fastigheten . Möj ligen var
brygge riets verksamhet förlagd till kv. Erlange nborg innan de n ya loka lerna togs i bru k
vid SO-talets början. I samband med bryggeriets avveckling köptes fas ti gheten Manhem 5
av Wennerström. Erlangenborg är all tså dennes första föran kring i kv. Manhem och
skulle få låna sitt namn till det kommande b yggnadsaktiebolaget Erla ngenborg.
2. Sedan föreliggande uppsats skrevs, har Vasahusets stuckfasad målats med kalkfärg i
en kylig ljusbl å n ya ns, som på intet sätt gör rättvisa å t ornamentiken , och som står mycket
illa mot omgivningens färger. Det skedda är djupt beklagligt, och det är att hoppas att den
blå färgen, so m inte heller är godtagbar ur antikvarisk synpunkt, i framtiden kan av lägsnas utan men för stucken, och att Vasahu set på så sätt kan återfå sin diskreta och
raffinerade framtoning.
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