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2:a 46 kvm – REIMERSHOLME – SÖDERMALM
Ljus och tilltalande hörnlägenhet vid Långholmskanalen. Utanför porten fi nns 

badbryggan – perfekt för morgondoppet och bryggfrukost i solskenet. På andra sidan bron 
fi nns Bergsunds strand och Hornstull, ett av Stockholms just nu mest spännande områden i 

snabb förändring med nya affärer, caféer och restauranger. Välkommen! 

Adress Anders Reimers v 11   Avgift 2 544 kr/mån   Pris 2 575 000 kr
Visas sö 10/6 kl 13:00-13:45 och må 11/6 17:30-18:00

1:a 43 kvm – REIMERSHOLME – SÖDERMALM
Möjlig tvåa! – Ljus lägenhet med högt fritt läge och balkong. 

Naturskönt boende med promenadstig ned till vattnet med bad- och båtbryggor. 
Perfekt för dig som uppskattar natur och vatten, men ändå vill ha stadslivet med 

affärer, restauranger och nöjen inom bekvämt räckhåll. Välkommen

Adress Vindragarvägen 4   Avgift 2 196 kr/mån   Pris 2 195 000 kr
Visas sö 10/6 12:00-12:45 och må 11/6 17:30-18:00

Ös t e r m a l m 
hette tidigare 
Ladugårds-

landet och precis 
som namnet anty-
der har det inte all-
tid varit så fashio-
nabelt som idag. 
När Str indberg 
bodde där under 
delar av 1870- och 
80-talen var vissa 
kvarter mer att be-
trakta som kåkbe-
byggelse. Bostads-
bristen var stor och 
i de enkla trähusen 
t r ä n g d e s  o f t a 
många människor i 
ett enda rum. På grund av den stora 
misären drabbades Ladugårdslandet ex-
tra hårt av den stora koleraepidemin 
några decennier tidigare och närmare 
8% av invånarna dog.

Som nygift med Siri von Essen bodde 
Strindberg på Biblioteksgatan precis vid 

gränsen till Öster-
malm. Huset låg 
nära Stureplan 
och den smala 
Lutternsgatan 
som senare bred-
dades och blev 
Kungsgatan. De-
ras första barn 
föddes där men 
flickan lämnades 
bort direkt efter 
födseln och dog 
strax därefter. 
Paret bodde se-
dan på tre olika 
platser på Öster-
malm: Humle-
gårdsgatan 14-16, 

Östermalmsgatan 23 (nuvarande 63) och 
Storgatan 11. 

EFTER EN LÅNG exil, Strindberg bodde ut-
omlands perioder av 1880- och 90-talen, 
var han 1899 tillbaka på Östermalm och 
ett möblerat rum på Narvavägen. Stads-

delen var då helt förändrad och borta 
var de flesta trähusen. Strandvägen med 
sina vackra hus och stora våningar stod 
klar för att ta emot författaren på hans 
morgonpromenader.

Strindberg blev inte långvarig i rum-
met på Narvavägen. Efter bara ett par 
månader flyttade han till Banérgatan 31 
och två rum på nedre botten. Där stan-
nade han inte heller så länge. I maj 1901 
gifte han sig med skådespelerskan Harriet 
Bosse och de båda flyttade in i en stor vå-
ning vid Karlaplan i hörnet Narvavägen/
Karlavägen. Huset var då nybyggt och den 
vackra, slottsliknande fastigheten med 
sin tegelfasad skulle Strindberg komma 
att kalla Röda huset. 

LÄGENHETEN LÅG HÖGT upp och utsikten 
var milsvid över Ladugårdsgärdet ef-
tersom den norra delen av Karlavägen 
ännu inte var bebyggd. Huset används 
som inspirationskälla i flera av Strind-
bergs verk, bland annat i Ensam. Han 
berättar så här om sin granne i våning-
en under: ”Han har en stor röd rusan-
de galning till hund, som kommer skäl-
lande i trappan. Ägaren synes betrakta 
huset som sitt och oss andra som in-
brottstjuvar och låter därför bevaka 
trapporna av detta monster ti l l 
gårdvar.” Andra grannar verkar ha varit 
behagligare: ”Vägg om vägg med mig i 
ett annat hus bor en sångerska som 
sjunger för mig mycket vackert, och 
hon har en väninna som kommer och 
spelar Beethoven för mig; det är mina 
bästa grannar…”

Strindbergs betyg på grannarna
■ ■ Banérgatan, Grevgatan, Humlegårdsgatan, 
Karlavägen, Narvavägen, Storgatan, Östermalms-
gatan… Dessa gator har något gemensamt förut-
om att de ligger på Östermalm: August Strindberg 
har bott på dem alla. Under en stor del av sitt vux-
na liv i Stockholm bodde författaren i stadsdelen. 

Text: Lena Karlsson

Narvavägen och Karlavägen är några av de adresser som 
föll Strindberg i smaken när han skulle flytta.
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Han har en stor 
röd rusande  

galning till hund, som 
kommer skällande i 
trappan. Ägaren synes 
betrakta huset som sitt 
och oss andra som in-
brottstjuvar och låter 
därför bevaka trappor-
na av detta monster.”
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