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Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2019.

Bilden visar affären på Odinsvägen 23 i det nu rivna Bankhuset. 
1977 var det inte en renodlad bokhandel utan hade ett utökat utbud med tidningar, rökvaror, 
tipsinlämning  m.m.

Läsekonsten i Sverige
Genom att undersöka de betyg som prästerna noterat i husförhörslängderna kan man konstatera att 
läskunnigheten i Sverige var hög redan vid mitten av 1700-talet: uppskattningsvis 70–90 procent av 
svenskarna kunde då läsa. Kring sekelskiftet 1800 hade andelen ökat till över 90 procent.

Kvinnor hade inte hand om sin egen eller sin familjs ekonomi på 1800-talet. Det kunde
dock ske att kvinnor fick en liten peng att spendera till att bli kund i en bokhandel, eller för att
låna böcker på lånebibliotek, eller för att gå på bokmarknader. Förutom dessa sätt att få
tillgång till böcker kunde de även låna böcker av sina makar.

Under 1900-talets första årtionden handlade arbetare sällan i bokhandeln
eftersom böcker var dyra. En roman kostade generellt runt 3-4 kr (vilket motsvarade en
dagslön). Förutom det höga priset ansågs bokhandeln som en snobbig och fin miljö vilket
kunde få vanligt folk att känna sig obekväma

Antal sommarbesökare på Dalarö vid sekelskiftet 1900 efterfrågade troligtvis böcker varvid den 
första bokhandeln öppnades på Dalarö i slutet av 1890-talet.

Bildkälla: Lantmäteriet .
(Ur -Skärgårdshamnar i fågelperspektiv - av Å Gehlin 1988).

Odinsvägen nr 23, 
Dalarö 2:105, 
kallas ”Bankhuset”
efter att Handels-
banken flyttade in 
1947.

Mer om huset 
finns att läsa om i 
DHF:s bildanalys 
nr 485 och 4347.

På bilden som är 
tagen utanför 
bokhandeln syns 
Yvonne Bjelke, hon 
är syster till Bernt 
Holmberg. 
Hon jobbade många 
år i bokhandeln. 



Fr.o.m. år 1905 fick folkbiblioteken statsanslag. Därigenom demokratiserades läsandet. Det som till 
att börja med hade varit ett privilegium för ett smalt borgerligt skikt spreds till andra samhällsgrupper.

Bokhandlare / bokförmedling på Dalarö framgår av nedanstående annonser:

1895 Boksamling / auktion.

Enligt DHF:s bildanalys nr 2506:
F. & G. Beijers förlag var ett bokförlag i 
Stockholm, verksamt mellan åren 1868 och 
1917.
Förlaget grundades av Frans Beijer och hans 
bror Gottfrid (1835-1870) som 1868 köpte 
Nils Magnus Lindhs bokförlag i Örebro och 
flyttade verksamheten till Stockholm.
Bolaget gick omkull år 1899, varvid Frans Beijer 
drog sig tillbaka, men förlaget rekonstruerades 
1900 och drevs vidare tills det 1917 införlivas i 
Albert Bonniers Förlag.
Vilket hus som var Föreningshuset i Dalarö vet 
vi inte.

Föreningshuset i Dalarö

1893 Göthes Bokhandel, Dalarö.
Från 1878 innehade bokhandlaren Isak 
Mauritz Göthe (1851–1918) en egen bok- och 
pappershandel på Drottninggatan i 
Stockholm. Han var ägare till en huvudbutik 
på Drottninggatan som byggdes ut med filialer 
på Dalarö och i Trosa. 
År 1918 övertog Hjalmar Hedengren 
bokhandeln, en av de anställda hos Göthes.

Göthes Bokhandel, 
Dalarö finns även med i 
en annons från 1922.

1897 Edward Wisth f. 1867. d.1928.
Wisths verksamhet var även inriktad mot 
pappershandel och musik vilket framgår av 
vidstående två bilder.
Edvard var även en duktig fotograf som 
bidragit med fina foton tagna på Dalarö.

Stockholms Dagblad 7 november 1895.



1900 Ingegerd Westenius.
f. 1860 d.1917.
Ingegerd var dotter till handlaren Fredrik 
Westenius som hade sin handelsbod vid 
Odinsvägen 5.
Om Ingegerd finns att läsa om i skriften 
”En Dalaröflickas memoarer”.

Tidningen Idun 
nr 29 1900.

Dagens Nyheter 
2 maj 1901.

Dagens Nyheter 
13 maj 1905.

1908 Fru Svensson f. 1860 d. 1917. 
Född Westenius, gift Svensson 1905.

1958 Siri Hagberg f. 1910. d. 1978.

DN 10 maj 1958.

1984 Ull-Britt Nordlöf f. 1930 d. 2017.
Ull-Britt flyttade sin verksamhet till 
Tegelhuset, Odinsvägen 18, ungefär 1981, då 
Barbro öppnade sin frisersalong i lokalerna i 
Bankhuset Odinsvägen 23.

DN 12 september 1984.

1924 Sofia Österberg f. 1873. d. 1961.
Sofia skrev 1946: Först hade jag 
tidningskontor där Dalaröbageriet är nu. 
Fru Svensson hade då bokhandeln men bara 
på sommaren. Hon började slarva; mannen 
störde henne; sedan började jag med 
bokhandel.

På många vykort finns 
Sofia Österbergs förlag
angivet. Här ett från 
1924.



Bokhandlarna på Dalarö hade även andra uppdrag att utföra.
De var bl.a. mellanhand vid förmedling av inackorderingar av sommargäster, ordnade med 
boende och upplysningar om varmbadhuset i Fiskarhamnen och på 1920-talet till 1950-talet 
sköttes uthyrningen av badhytter i Schweizerdalen av bokhandeln.

Varmbadhuset i Fiskarhamnen.

Badhytterna i Schweizerdalen.



Följande sidor

Persondata använd vid bildanalys 482X
Ingår inte i utlägg på DHF´s hemsida.



Bokhandlare Isak Mauritz Göthe (1851–1918) 

köpte tomt 148 
av Anders Petter Berg den 5 juli 1883 för 800 kronor samt en årlig avgäld av 1 ½ kubikfot råg.   
Se köpekontrakt här: 
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=RE
G&nbOfImages=5&sd_base=lm01&sd_ktun=0001ctsa&mdat=20170620163901368044

Isak Mauritz Göthe
Född i Söderhamn 1851-12-02.
Bokhandelsbiträde i Sthlm 1871-1975, 
i England 1875-1876, i Leipzig 1876-
1877 o. i Göteborg 1877-1878. 
Innehavare av bok- o. pappershandel i 
Sthlm 1878.

År 2019



Från 1878 innehade den driftige bokhandlaren Isak Mauritz Göthe (1851–1918) en egen bok- och 
pappershandel på Drottninggatan i Stockholm. Han var ägare till en huvudbutik på Drottninggatan 
och som utbyggdes med flera filialer på Dalarö och i Trosa.
År 1897 öppnade filialen vid Stureplan. Läget vid Stureplan var ett bra affärsläge, där olika 
spårvagnar möttes, och det var nära till Kungliga biblioteket. På bara ett par kvarters avstånd låg 
distributionsföretaget Seelig & Co. Göthes filial var inte bara bokhandel, utan också pappershandel. 
Ända fram till 1960-talet förblev det en bok- och pappershandel, men då förändrades det. Med hjälp 
av stora rabatter övertog de allt större kunderna nystartade källarföretag. Hedengrens blev enbart 
bokhandel först efter att den nya pocketbokvågen krävde plats i butiken.
År 1918 övertog en av de anställda hos Göthes, Hjalmar Hedengren (1886-1937), bokhandeln på 
Stureplan. Han gav bokhandeln dess nuvarande namn. Affären gick bra. Hans många uppdrag som 
revisor tyder på att han måste ha haft ett gott ekonomiskt sinne. Hans kunnighet och vänliga 
sinnelag påtalas också i eftermälen i branschtidningarna. Då låg bokhandeln i nuvarande Restaurang 
Sturehofs lokaler, där den låg fram till 1935 då den flyttades den till andra sidan av samma hus. 
Ingången till affären låg med gaveln åt gatan och var belägen mellan skyltfönsterna, som var stora 
och släppte in ljus i lokalen. Hjalmar Hedengren drev butiken i 10 års tid tillsammans med sin hustru 
Elsa Edin (född 1889). Hjalmar Hedengren avled 1937 och efter makens död sålde hon affären 1938 
till Gunnar Stålfors. Elsa Hedengren stannade kvar som anställd till 1959, då hon var 70 år.
Gunnar Stålfors utvidgade butiken och i gatuplanet närmast gatan fanns svenska bokavdelningen, 
sedan pappersavdelningen och längst in den utländska avdelningen med böcker på engelska, tyska 
och franska.
På 1960- och 1970-talen låg utländska avdelningen en trappa upp. Bokhandeln låg i gatuplanet och 
därunder låg källaren med både lager och gamla böcker i travar. Då Bonniers Förlag hade 
ekonomiska problem 1972 avskedades personal och deras boklådor såldes. Butikerna erbjöds till 
anställda förlagsrepresentanter på fördelaktiga villkor. En av dem var bokhandlare Gunnar Kumlin 
(död 1985). Under många år i förlagets tjänst reste han runt i Sverige och besökte Hedengrens 
bokhandel. Gunnar Kumlin hade samma inställning som Gunnar Stålfors till hur en bokhandel skulle 
drivas. Gunnar Kumlin drev bokhandeln i 13 år. Några av Hedengrens konkurrenter i 
bokhandelsbranschen kring Stureplan var Sandbergs bokhandel, som låg runt hörnet vid 
Humlegårdsgatan, Nordiska Bokhandeln på Kungsgatan några kvarter upp från Stureplan och 
Biblioteksbokhandeln, som låg några kvarter in på Biblioteksgatan samt Fritzes kungliga 
hovbokhandel.
På 1970-talet hade Sverige nyligen blivit av med de fasta priserna på böcker och alla förväntade sig 
att även Hedengrens skulle följa trenden. Bokförlagen trodde på en nyetablering av nya boklådor. 
Men utvecklingen tog en annan väg och till slut fanns bara Hedengrens kvar kring Stureplan.
Då en ombyggnad av Hedengrens bokhandel genomfördes i slutet av 1980-talet, då Stureplan skulle 
återfå rollen av samlingsplats och knutpunkt, tillbringade bokhandeln i tidigare Nordiska 
Bokhandelns lokaler på Kungsgatan under ombyggnadstiden. Den nya Sturegallerian invigdes den 15 
mars 1989. Efter invigningen i Sturegallerian ökade den utländska bokavdelningens försäljning. Den 5 
mars 1997, då Hedengrens bokhandel fyllde 100 år, utnämnde tidningen Expressen Hedengrens till 
Sveriges bästa bokhandel alla kategorier.



Hedengrens skyltfönster under bokrean 2009





Wisth

Detta måste vara en far till Gustav Edvard 
George Wisth som brann inne på Dalarö






