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Hotell Royal, det äldsta 
hotellet i Göteborg 
som ännu är i bruk och 

ett av de få kvarvarande små 
hotellen, ligger i samma hus 
på Drottninggatan i centrala 
Göteborg sedan det byggdes 1850. 

Det är ett exempel på 
en varsamt renoverad 
hotellmiljö där många 

originaldetaljer bevarats. 
Foajén med det vackert 
mönstrade stengolvet, det 
konstnärligt målade glastaket 
och marmortrappan med det 
handsmidda räcket i jugendstil är 
några exempel. Under alla år och 
genom alla ägarbyten har hotellet 
behållit sin småskaliga, intima 
karaktär.

Familjen Oddestad, som 
driver hotellet sedan trettio 
år tillbaka har visat prov på 

starkt engagemang och en tydlig 
ambition att genom ett konsekvent 
och uthålligt agerande bevara ett 
kulturarv åt göteborgarna.

Juryns motivering



PRISET
Skulpturen är speciellt gjord för Otterhällans kulturprista-
gare. Konstnären Herman Fogelin föddes 1947 och stud-
erade under fyra år på Konstindustriskolan i Göteborg.
Han är representerad på bland annat nationalmuseum i 
Stockholm, Röhsska museèt i Göteborg, Kalmar konstmu-
seum och Arkivet för Svensk formgivning.
Herman Fogelin har utfört många utsmyckningsuppdrag
genom åren bland annat för Sahlgrenska sjukhuset, Dal-
heimers Hus, Lundby kyrka och Lundbytunneln i Göte-
borg.  

Snickarmästare C A Sundbeck lät uppföra 
hotellet 1850 efter ritningar av byggmästare 
P J Rapp. Vid den tiden började området 
kring Vallgraven och 
Stora Nygatan att 
bebyggas. Hotellet var 
det första stenhuset i 
kvarteret. Ett litet fort 
en s.k. kassematt låg 
precis där hotellet nu 
står och dess mur bildar 
fortfarande stöd till 
trappan mot gatan. För 
de resanden som hade 
hästar och åkdon fanns 
stall och vagnsbod att 
tillgå på stället.

Sju år senare såldes hotellet till handlanden 
C G Granberg, som 1860 gav hotellet namnet 
Royal. Näste ägare blev Johan Holmbladh, 

som köpte fastigheten 1876. Vid sidan 
av hotellet drev han också ett hyrverk. 
Holmbladh lät senare bygga Hotell Kung 

Karl, som tyvärr revs för 
bara några år sedan.

1918 sålde Holmbladh 
hotellet, som sedan bytte 
ägare några gånger innan 
Ehrling Oddestad med 
systrarna Hanna och 
Martha övertog rörelsen 
1980. Systrarna, som 
allmänt kallades för 
”tanterna”, arbetade 
som värdinnor och 
lade grunden till den 

hemtrevliga atmosfär som hotellet alltjämt 
är välkänt för. 1993 lämnade systrarna över 
hotellet till sina brorsbarn och idag är det 
brorsonen Markus som driver hotellet vidare.

Hotell Royal



Juryns ordförande har ordet…

För fjärde året i rad delades Kulturminnesföreningen 
Otterhällans kulturpris ut. Det tillkom på initiativ av vår 
vice ordförande Jan Filipsson. Priset skall ges till någon 
person, förening eller organisation, som gjort något utöver 
det vanliga för att rädda, vårda eller sprida kunskap om 
kulturhistoriskt viktiga hus och miljöer i Göteborg
Juryn bestod liksom tidigare år av Jan Filipsson och 
undertecknad från styrelsen, Fleur Priwin Palmé 
ordförande i Göteborgs konstförening och Gunnar 
Dahlström Stadsmuseets före detta chef. Det behövdes 
inte något längre sammanträde för att komma fram till att 
Markus Oddestad ägare av Hotell Royal skulle bli 2011 års 
pristagare.
  
Traditionsenligt delades priset ut den 12 maj, som är 
Gustav II Adolfs, drottningens fars födelsedag. Solen sken, 
flaggan var hissad i topp och det var idel glada miner när 
alla samlades i trädgården för att delta i den högtidliga 
prisceremonin. När alla fått ett glas med bubblande dryck i handen hälsade jag i egenskap av juryns 
ordförande alla välkomna, i synnerhet Markus Oddestad, hans familj, syster, föräldrar och medarbetare. När 
jag läst upp juryns motivering och överlämnat diplom och pris, en skulptur av Herman Fogelin, höjde alla 
sina glas och skålade och hurrade för Markus och familjen Oddestad. Fleur överlämnade en stor blombukett 
och sedan bjöds alla att komma in och fortsätta festen inne i värmen. 

Där var det uppdukat en kall byffé med alla sorters läckerheter. Alla lät sig väl smaka och njöt av den 
trevliga samvaron. Ingmar H Mannerstierna kåserade medryckande om Drottning Kristina och husets 
historia för de intresserade gästerna. Fleur berättade gripande om hur hon som litet flyktingbarn kom från 
Danmark till Sverige och tillsammans med sin familj blev väl mottagna och fick bo på Hotell Royal. Till 
sist tackade Markus Oddestad för priset och höll ett fantastiskt tal, som ingen av oss som var där någonsin 
glömmer. 

Margita Björklund

TÅRTKALAS PÅ JAKTSLOTTET

I HÖST FYLLER VÅR FÖRENING 
40 ÅR OCH DET VILL VI FIRA!
ALLA MEDLEMMAR ÄR 
VÄLKOMNA TILL JAKTSLOTTET 
SÖNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 
MELLAN KLOCKAN 13-15 
VI BJUDER PÅ ETT GLAS 
BUBBEL, TÅRTA OCH KAFFE
VARMT VÄLKOMNA
STYRELSEN
För att kunna planera måste vi veta 
hur många som kommer. 
Anmäl dig till Inger Rignell 0732- 
67 04 34 eller 
Lisa Björklund 0708-88 22 33 
senast den 31 augusti.



VIMMELBILDER


