
 

 

 

Gå en sväng till Svenska Ungdomsringen för 

Bygdekultur/Svenska Folkdansringens  

lokaler genom tiderna. 

 

 

 

 

 
 

Timmermansorden, Eriksbergsgatan 17 (hus 1) T-bana Rådmansgatan, gå 600 m 

Ungdomsringens adress: expedition 1924-1926 

Orden grundades i början av 1761 av den svenske 

löjtnanten George Hindrich Barfod, som blev or-

dens förste generalguvernör, jämte några av hans 

officerskamrater under det pommerska fälttåget 

samt ett antal ledande stockholmsborgare, bl. a. 

hovgulddragaren Petter Widman . 

Den gamla huvudbyggnaden genomgick under 

1800-talet flera om- och tillbyggnader. Under 

1800-talet flyttade staden allt närmare Eriksberg, men området väster om Villasta-

den och Humlegården förblev länge obebyggt. Markköpet uppskattades inte i början 

av bröderna på grund av det då så avlägsna läget, men visade sig med tiden vara 

mycket framsynt. När området behövde exploateras av Stockholms stad styckades 

delar av det stora markinnehavet av till staden. Detta, tillsammans med stora donat-

ioner, blev grunden till Ordens betydande förmögenhet och gav även medel till byg-

gandet av det nuvarande Ordenshuset. 

1911 utlystes en arkitekttävling för en ny monumental ordensbyggnad som skulle 

bilda fond till Tegnérgatan. Tävlingen omfattade förutom själva huvudbyggnaden 

även förslag om byggnadssätt för de angränsande kvarteren. Realiserandet gick till 

Isak Gustaf Clason och bygget påbörjades 1914 men försenades i och med konjunk-

turen under och efter Första världskriget. Gustav V invigde det nuvarande Ordens-

huset 1923, men byggnadsarbetena blev inte klara förrän 1931. 

 

Vasa Real,  Karlbergsvägen 15 (hus 2) T-bana Odenplan 

Ungdomsringens expedition m.m. 1926-1957 

Detta blev Ungdomsringens verkliga tillhåll. 

Att organisationen fick vara här beror på 

Gustaf Carlsson, som var anställd på skolan. 

Rektorn var mycket intresserad av Ungdoms-

ringen och upplär såväl gymnastiksal för sam-

kväm som kontorslokal på tredje våningen i 

huvudbyggnaden. 

I kvarteret låg tidigare centrum för Bergianska 

trädgården. 1885 flyttades Bergianska trädgården till Frescati. I ett hörn av skolgår-

den finns fortfarande rester av den skolträdgård som man under realskoletiden må-



nade om bland annat för att det var en liten kvarvarande rest av trädgården.  

Vasa Real var 1926-1961 smeknamnet på Vasa Realskola, som var en statlig real-

skola.  

Sedan 1995 verkar en nybildad mellan- och högstadieskola i huset under namnet Vasa 

Real. I denna skola finns även ett högstadium med judisk profil. Detta högstadium är 

det enda i Stockholm med en sådan inriktning. Skolan räknade sina anor från 1659, då 

Jacobs trivialskola grundades och verkade på olika adresser inom Jakobs församling, 

senare som Jakobs lägre elementarläroverk och från 1905 som Jakobs realskola fram 

till 1926, då skolan flyttade in i nybyggda lokaler på Karlbergsvägen och fick namnet 

Vasa realskola.  

1962–1964 byggdes en flygel mot Dalagatan med ritsalar och elevmatsal.  

Skolgården avstyckades omkring 1980 för att bygga ett daghem, där tidigare realsko-

lans 60-metersbana och längdhoppsgrop fanns.  

 

Östra Järnvägsgatan 35 (hus 3) T-bana T-centralen, gå 500 m 

Ungdomringens expedition och förlag: 1957-1961 

En järnvägsbarack som hade använts av Europahjäl-

pen som började sin verksamhet i januari 1946. 

Stockholms distrikt köpte baracken 1950 och 1957 

flyttade riksorganisationen in i fem rum. Detta var 

möjligt efter att man tagit över rummen som hyrts 

av Lantarbetarförbundet.. Distriktet bodde kvar här 

till 1975, då baracken köptes av Folkdanslaget Fyr-

väpplingen och blev en del av deras sommarhus på 

en ö i Mälaren. 

På platsen för baracken står idag Clarion Hotel. 

 

Tjärhovsgatan 18 (hus4) T-bana Medborgarplatsen gå 300m 

Ungdomsringens eget hus 1961-1988 

1961 flyttade riksorganisation in med 

förlag i huset. Det var också ett hyreshus 

med andra boende.  Organisationen hade 

köpt hela huset från de pengar som man 

hade börjat samla in 1947 för att få ett 

eget Ungdomsringens hus. Förlaget låg på bottenvåningen till höger om ingången och 

till vänster hade man ett vaktmästeri. På våning tre hade en lägenhet avsatts för ex-

pedition. Senare tog man även en lägenhet på våning fyra i anspråk. 

1990 såldes huset till en privat intressent. 

Tjärhovsgatan var tidigare huvudgata österut från Götgatan, den sträckte sig tidigare 

ända bort mot Danvikstull, men ersattes av Folkungagatan. Namnet härrör från det 

tjärhov som fanns på 1600-talet vid den numera igenlagda Tegelviken, dagens ank-

ringsplats för Finlandsbåtarna. Ett tjärhov är en lokal där man arbetar med tjära. Vat-

tenhaltiga avsättningar från tjäran togs bort för sedan exporteras. 

 

Hornsbruksgatan 7-9 (hus 5), T-bana Hornstull 

Ungdomringens kontor samt kon-

tor för distrikt och Nordlek 1984-

1990. Förlaget låg kvar på Tjär-

hovsgatan 

Under denna period var riksorgani-

sationen som störst. Man hade nio 

anställda. 

Lokalerna var rena kontorslokaler och varje anställd hade ett eget rum. 

 

Torggatan 3, Stora Essingen (hus 6), Buss 1 

Folkdansringens adress sedan 1991 

För de pengar som man fick när man sålde hu-

set på Tjärhovsgatan kunde man nu köpa 

denna villa. Hit flyttade riksorganisationen,  

och Nordlek. Senare kom också Stockholms 

distrikt. Övervåningen hyrdes ut till en privat-

person som åtog sig också att vara fastighets-

skötare. Förlaget flyttades till Göteborg. 

Länge var värdshuset på öns södra sida den 

enda bebyggelsen.  Under 1800-talet uppodlades marken och en herrgård anlades,  

1907 började AB Stora Essingen att sälja tomter på. Ön fick broförbindelse med 

Stockholm 1923 och därmed började den verkliga bebyggelsen. De flesta gatunamn 

är från 1924.  Det fanns flera förslag på vad gatorna skulle heta , men de flesta blev 

ganska opersonliga som t.ex. Torggatan. Den utgår från Essinge torg, inte märkvär-

digare än så. 
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Karta för vandringen. Siffrorna 1-6 anger var husen ligger. 
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