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Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2018.                                

Odinsvägen 26A, nuvarande Dalarö 4:5.
Tidigare jordboks nr var 111. Kvarteret Kina.
Det var här som läkaren Charles Emil Hagdahl bodde 1886 – 1897.

Fasaden mot sydost
efter ombyggnaden 
1884.

Villa Getkärret före 1884.
Huset fick namnet från det 
intilliggande kärret som finns med 
på karta från 1796.
Det brutna taket gjordes om till 
sadeltak 1984.

År 2016, fasaden mot Odinsvägen.

Bildanalysen omfattar 5 sidor.

Karta år 1893.

På denna karta finns inte 
verandan i sydväst.

Karta år 1879.



Ägare – Hyresgäster
Odinsvägen 26A,  Villa Getkärret
I hörnet Odinsvägen - Sveavägen, mittemot Dalarö skola.

1840 Det lär ha funnits en byggnad här, som första hus vid infarten mot Dalarö. 
1876 Byggs Villa Getkärret.
1879 Kartan från detta år visar att det fanns ett hus på platsen.
1870-talet Villa Getkärret drivs som pensionat
1876-84 Charles Emil Hagdahl arrenderar huset.
1879 Ägare var Carl Gustaf Berg.
1884 C.E. Hagdahl köper fastigheten av C.G. Berg.
1884-85 C.E. Hagdahl lät bygga om huset.
1901 Fastigheten ägs av C.E. Hagdahls dotter Amalia Wallenberg.
1908 Fastigheten ägs av stadsmäklaren Brandelius.
1914  Fastigheten ägs av Charles Robert Dickson.
1936 Fastigheten ägs av Ida Dickson.
1944 Haninge kommun köper fastigheten av Ida Dickson.

Kommunen byggde till mot nuvarande förskolan och huset reveterades.
I bottenvåningen, nuvarande förskolan, fanns apoteket Landskog.

1944-2017 Några av hyresgästerna under åren:

Filip Olsson som var klockare på Ornö, lärare, låtskrivare mm hyrde där till sin död 1977.
Även andra hyresgäster har bott i huset kortare eller längre perioder.
Här finns nu förskolan Ekan.
Här bor nu Ilona, Lars Roger och Kim Mathias Young Chan Väväng. 

Ombyggnad och förändringar 1884-85.
Huset som i slutet av 1800-talet var det första huset vid infarten mot 
Dalarö var rödmålat.
När C.E. Hagdahl köpte huset 1884 lät han brädfordra fasaderna som 
sedan målades gröna och han lät även uppföra en två våningar hög 
veranda i sydväst . Det brutna taket gjordes om till ett sadeltak.

Han anlade även en praktfull trädgård runt huset.



Charles Emil Hagdahl, 1809-1897, en man med många titlar.
Doktor, kokboksförfattare, botaniker, amatörkonstnär, museigrundare.

Doktor Hagdahl är knappast känd som framstående läkare. Hans rykte vilar på det 
faktum att han är författare till den berömda kokboken, ”Kok-Konsten som 
vetenskap och konst”. Den kom ut 1879 och blev omedelbart en succé. 
Heidenstam förklarade lyriskt att ”vad Gothe är för tyskarnas diktkonst är Hagdahl 
för vår kokkonst.” Kokboken är visserligen fylld av recept, men dess storhet ligger i 
att läsarna också kan glädjas åt kulturhistoriska utvikningar, synpunkter på 
matsmältningens betydelse och råd om hälsofrågor.

Men Hagdahl var inte bara kokboksgigant. Han var en intellektuell mångsysslare -
fattigläkare, utredare av fängelsevården i Europa, radikal lantbrukare, 
konstmecenat och inte minst, museigrundare.

● Han var son till lanträntmästaren Johan 
Hagdahl och Henrietta Wendtlandt.

● Hagdahl studerade medicin vid Uppsala 
universitet.

● 1832 var han karantänsläkare på Dalarö, juni-dec.
● Han arbetade från 1839 som läkare i 

Stockholm, han blev medicine doktor i 
Uppsala 1841.

● 1840-talet skrev han rapporter om förhållandena i 
fängelserna i Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrike, 
Belgien och England.

● 1847 blev han intendent för Djurgårdsbrunns 
kuranstalt.

● 1879 gav han ut ”Kok-Konsten som vetenskap och konst med särskildt afseende
på helsoläras och ekonomiens fordringar”. Den svenska kokkonstens mest 
klassiska arbete näst Wargska kokboken. Hagdahls kokbok innehåller inemot 
3.000 matrecept.

● Förutom sin villa Getkärret på Dalarö ägde han också fastigheter vid Hötorget i 
Stockholm.

● Han var även samlare av dyrbar konst, oljemålningar, gravyrer och statyer.
● Hagdahl ägde vid sin död en avsevärd förmögenhet och testamenterade sin 

omfattande konstsamling till Linköpings stad och lade därmed grunden till 
Linköpings stads museum för konst.

● Hagdahl var morfar till bröderna Jacob och Marcus Wallenberg.

Text ur Läkartidningen 2017.



Frimärke på temat mat utgivet  2002-08-29.

Först kom kokboken ut som häfte.

Bild ur Hagdahls Kok-Konsten.

Kok-Konsten har kommit 
ut i många upplagor och 
länder.

Han kallades för Hötorgskungen, där han under decennier bodde med utsikt över torgets 
salustånd och torgmadamer i huvudstaden. Han betraktade haren som de öppna fältens 
fyrbenta filosof. Han visste hur en grävling skulle tillagas och uppskattas.



En stilla stund i trädgården vid villa Getkärret i slutet av 1800-talet. 
Enligt artikel i DN 7 februari 1893 var den då 84 åriga C.E. Hagdahl vid god hälsa.

2017 – Ett hus som genomgått stora förändringar.

Fasad mot Sveavägen.Fasad mot Odinsvägen.

Fasad i sydväst, in mot gården.
Här fanns tidigare den inglasade 
verandan.


