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Kasemattens	historia	
”Kasematt - ett rum av gjuten betong eller murverk, inte sällan insprängd i ett 
berg, som utgör skydd för en artilleripjäs och dess besättning.” säger 
Wikipedia. Hur kommer det sig att vår förening har fått ett sådant namn? Vi 
läser vidare: 

”Kasematt används även som namn för särskilda säkerhetsbyggnader för 
förvaring av explosiva varor, exempelvis sprängämnen. En udda användning är 
för förvaring av äldre spelfilmer på celluloidbas, som med tiden blivit mycket 
brandfarliga. En sådan finns i Filmstaden.” 

Där har vi förklaringen! De gamla filmerna var gjorda av celluloid – en form av 
nitrocellulosa – och förutom att de var brännbara i högsta grad så hade de 
också den obehagliga egenskapen att kunna självantända vid felaktig förvaring. 
Därför byggdes förrådsrum – kasematter – där filmen kunde lagras 
brandsäkert, under uppsikt och utan risk. En kasematt med fyra rum står 
fortfarande kvar i backen nedanför restaurang Backstugan. 

Filmstaden byggdes som en bas för svensk filmindustri mellan åren 1919 och 
1920 men vår förenings historia börjar långt senare, efter att 
filminspelningarna upphört sedan länge. Fastigheten byggdes för HSBs räkning 
av Skanska och de första medlemmarna flyttade in under 2003. Arkitekter var 
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB. 

En utförlig beskrivning av hela byggprojektet Filmstaden finns i en bok med 
samma namn, utgiven av arkitektkontoret. Boken kan köpas genom Svensk 
Byggtjänst förlag. ISBN 91-631-7108-3 

Föreningen består av en fastighet med 85 lägenheter i olika storlekar, från 
ettor till de stora takvåningarna med 5-6 rum. Dessutom har vi två lokaler som 
båda är uthyrda. Våra adresser är Ingrid Bergmans väg 3 – 23.  

Under huset finns ett garage med platser som kan hyras ut till våra 
medlemmar. Vi disponerar även ett antal platser i garaget tvärs över gatan från 
Ingrid Bergmans väg 3. Garageplatserna hyrs ut via Filmstadens 
Samfällighetsförening. Se www.gamlafilmstaden.se 

Läs mer om Filmstadens historia på länken: www.filmstadenskultur.se och 
besök gärna Filmstadens Kulturförening, som huserar i portvaktsstugan vid 
ingången till området. 


