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I början av 1900-talet hade Sverige kanske Europas säms-
ta bostadsstandard. Inflyttningen till städerna var stor och 
bostadsfrågan fick lösas av individen. Byggandet präglades 
av en avhumaniserad spekulation. Bristen på bostäder var en 
källa till ohälsa och en hämsko för utveckling. Vid slutet av 
samma århundrade är bostadsstandarden hög, både räknat till 
yta och till kvalitet. Det är en remarkabel resa. Parallellt med 
välfärdssamhället byggs våra hem. Samhällets engagemang och 
arkitekternas kompetens läggs på satsningar för att göra männi-
skans tillvaro dräglig. Bilden är långt ifrån endimensionell, men 
i grunden skapade 1900-talet en arkitektur som var fokuserad 
på människans vardag på ett sätt som inget annat århundrade 
har förmått. 

Årets tema för Restaureringskonst har varit 1900-talets bost-
adsarkitektur. Genom fem områden i Stockholm har vi följt 
utvecklingen från 1930-talets arbetarlägenheter i Aspudden 
genom Midsommarkransen, Hökarängen, Bredäng och fram till 
Norra Hammarbyhamnen, byggt i brytningstidens 1980-tal. 

Men på vilket sätt ansluter temat till det övergripande ämnet 
Restaurering – ett ämne som främst är förknippat med monu-
mentvård? Är inte bostaden en privat sfär där byten av kök och 
badrum snarare är att betrakta som upprustning? Att detaljer 
och kvaliteter är enkla eller repetitiva betyder inte att de är 
lättare att lyfta fram och ta tillvara. 1900-talets bostadsområden 
har lika många utmärkande egenskaper som annan byggd 
miljö. Hoten mot dem är dock kanske större, då de lätt slukas 
upp av mindre medvetna förtätningsprojekt eller underhållsåt-
gärder. Kursen har studerat stadsplanenivån – hur områdena är 
uppbyggda, vilken förändring de tål och hur kvaliteterna kan 
lyftas fram. Men vi har också gått in på den mindre skalan, som 
entré, balkong, kök. Det är utrymmen där nya krav på till exem-
pel tillgänglighet, sophantering eller ventilation ofta sätter spår. 

Förord
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Två saker har blivit tydliga: 
* I en tid då många efterfrågar variation i stadsbyggandet har 
vi hittat en rikedom av särdrag inom vart och ett av områdena. 
Vid dagens förtätningar finns ibland större fokus på att skapa 
omväxling inom respektive område än på att stärka befintlig 
karaktär, något som snarare minskar upplevelsen av det byggda 
kulturarvets värde. 
* Det är inte alltid avsaknaden av ekonomiska medel som 
försämrar lösningar i den byggda miljön. Inom restaurering 
nämns ofta begreppet ”de små stegens tyranni”, det vill säga hur 
okunskap eller slentrian sammantaget förminskar intrycket av 
något vi i grunden värderar högt. Här har vi resonerat kring god 
förvaltningsarkitektur, snarare än den arkitektur som skapas vid 
nybyggnad. 

Men hur bygger man upp, förmedlar och förvaltar sådan 
kunskap? Årets slutarbete vänder sig till de som intresserar sig 
för boendets närmiljö och agerar inom den; boende, planerare, 
förvaltare, ägare. Vi hoppas på att kunna bidra till ett ökat in-
tresse för kvaliteterna i 1900-talets byggande och för den 
historia dessa olika områden tillsammans förmår att berätta. 

På grund av bostadsbristen och den ökade segregation som 
präglar vårt samhälle, är det svårt att inte politisera årets ämne. 
Det går dock inte att vrida klockan tillbaka. 1900-talet hade sina 
egna förutsättningar. Men ett konstruktivt samhälle konstitueras 
av en gemensam strävan efter förbättring. Denna strävan är 
något vi kan ta med från bostadsbyggandet i Sverige mellan 
1930-talet och 1980-talet. Det är ett byggnadsarv som är värt 
att bevara och utveckla. Det är områden som i sina ambitioner, 
från helhet till detalj, rymmer en stor kunskap om hur bostaden 
präglar våra livsvillkor. 

Torun Hammar     Cecilia Sagrén 
Gästprofessor     Lektor
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STADSDEL SOM HETER DUGA  
Som näst sista station längs gröna tunnelbanelinjen ligger 
Hökarängen. Med undantag från några sentida tillägg, 
präglas stadsdelen av 40-och 50-talets ursprungliga bygg-
nadsbestånd. Vid torget, invid tunnelbanestationen, står 
ett åttavånings punkthus som markerar förortens kärna. 
Här finns lokaler och butiker. I en tidigare biograf ligger 
en större matbutik. Från torget utgår en svagt sluttande 
bilfri gågata med lägre bebyggelse och lokaler i markplan. 
Från centrum leder gång- och cykelvägar ut till de olika 
bostadsenklaverna.  

BJUDER PÅ INTRYCK  
Vi blir glada över att hälsa på i Hökarängen. För några 
av oss är det första gången, trots att vi alla bott länge i 
Stockholm. I centrum hittar vi såväl en colombiansk som 
en peruansk restaurang sida vid sida med ett välbesökt 
café med bakverk och gott kaffe. Därutöver två pizzerior 
och en sushirestaurang. Alla lokaler i centrum utmärker 
sig med med stilenliga neonljusskyltar. De “obligatoriska 
butikskedjorna” lyser med sin frånvaro.
Området upplevs, med sina hus och stora gårdar, för-
hållandevis lågt exploaterat. Gaturummen upplevs lum-
miga och tydligt avgränsade, kantade av 3-4 vånings hus 
med fasader av tegel eller puts. Inga stora parkeringsytor 

Hökarängen i dag
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som bryter av. Istället finns gatuparkering, trottoarer och 
förgårdsmark på båda sidor.  
Arkitekturen är i all sin enkelhet både intressant och 
omväxlande. 

TOBAKSOMRÅDET  
Tobaksområdet ligger ett par gator bort från Hökarängens 
centrum i sydvästlig riktning. Tobaksvägen är områdets 
huvudgata och korsas av gatorna, i nämnd ordning från 
norr till söder, Sjöskumsvägen, Cigarrvägen, Piprensar-
vägen och Munstyckegatan. Lägenheten som vi inventerat 
och dokumenterat ligger på Tobaksvägen 22, i kv. Cigarr-
lådan.  
Tobaksområdet kännetecknas av en välbevarad 40- 
50-tals arkitektur. Husen uppvisar en lågmäld variation i 
material och utformning av portar och fönster. Fasaderna 
är antingen putsade och avfärgade i jordiga kulörer med 
vertikala och horisontella indelningar/friser av slätputs, 
eller av slätmurat tegel. Putshusen fanns tidigare i en 
inverterad färgsättning, där friserna var mörkare och 
spritputsfälten ljusare (s20-21)
Byggnadshöjden har hustyperna gemensamt. Även 
material och utformning på fönster och balkonger åter-
kommer i de båda hustyperna. Bebyggelsen är varierad 
men väl sammanhållen.  Husen anpassar sig mjukt till 
naturen. 
Hela området, både hus och kvartersmark, förvaltas av 
Stockholmshem. 
I kv. Cigarrlådan ligger husen indragna från gatan, 
förgårdsmarken karaktäriseras av plattläggningar och 
plana gräsytor avskärmade med höga häckbuskage.
Till stor del orörd natur finns kvar inne i kvarterets gårds-
rum - växtligheten är så intensiv att man nätt och jämnt 
ser över till andra sidan, stora träd, berg i dagen och små 
stigar. En naturlig, icke tillrättalagd gårdsmiljö - ett 
paradis för ett barn.

Putsad fasad, Tobaksvägen 
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Sektion genom kv. Cigarrlådan  

Gården kv. Cigarrlådan
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BALKONGER 
1986 fick Stockholmshem bygglov för en 
renovering av husens balkongräcken. Man ersatte 
det tunna smidesräcket med sin infällda blomster-
låda med ett enklare av kraftig, strängpressad och 
popnitad aluminiumprofil. Räckesfyllningen av 
stående träplankor återkom, om än i förändrad 
skepnad. 

Renoverad balkong på Tobaksv.



16

ENTRéER
De indragna entréernas väggar är idag sprit-
putsade, troligen har de ursprungligen varit 
slätputsade, som husets balkongnischer. 
Entréernas portar är, antingen i orginal, eller likt 
orginalet, nytillverkade i klarlackad ek.

Uppställning entréportar

Orginalport märkt av tidens tand 
med utbytt handtag och låskista
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FÖNSTER 
2015 gjordes en renovering av samtliga fönster i kvarteret. 
Man lät byta ut det inre glaset mot ett s.k. Energiglas i 
dubbel isolerruta. Den inre bågen demonterades och 
anpassades till det nya glaset, medan det yttre glaset fick 
vara kvar i original efter omkittning. Fönsterbeslag i 
förkromat stål och fönsterbänkar av natursten är orginal.

Vertikalsnitt (skala 1:10)

Horisontalsnitt (skala 1:10)
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TRAPPHUS  
Dagens kulörval och sätt att måla är inte 
ursprungligt. Uppgift på hur trapphusen såg 
ut från början har vi inte hittat. Det är troligt 
att väggarna i trapphuset varit målade i en 
och samma kulör och då i en förhållandevis 
ljus sådan. Dagens motiv med bröstning och 
bård i avvikande kulör känns främmande. 

Sektion trapphus (skala 1:100) Sektion entréhall (skala 1:100)

Trapphusplan (skala 1:100)

Detalj trappsteg
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LÄGENHETEN
Lägenheten är en genomgående tvåa om 56 kvm. 
Kök och sovrum ligger mot gatan. Badrum och 
vardagsrum med utgång till balkong vetter mot 
gården. Från lägenhetens hall nås alla rum. Köket 
är separerat från vardagsrummet. Tappvatten-
kranar och vitvaror har ersatts med modernare. I 
övrigt är den ursprungliga köks- 
garderobsinredningen intakt.

Lägenhetsplan (skala 1:100)
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FRÅN TORP TILL FÖRSTAD
Hökarängen finns omnämnt första gången i en urkund 
från år 1715, som ett torp underställt Bo Jonsson Grips´ 
Farsta gård. Namnet kommer sig av att en hökare, 
handlare, från staden ägt eller bebott torpet. 
Hökarängen gård, uppfört i början av 1700-talet, var ett 
s.k. frälsetorp som bla tillhört den kända stockholms-
släkten Pauli, är beläget vid Drevvikens nordvästra strand 
öster om nuvarande väg 73. 
Kring sekelskiftet 1900 börjar Stockholms närområden 
tas i anspråk för bebyggelse allt eftersom befolkningen 
ökar och staden växer. Två grosshandlare, med kopplingar 
till Stockholms första spårvägsbolag och Nynäsbanan, 
köper upp Farsta (inklusive Hökarängen) med angrän-
sande mark och bildar 1901 AB Södertörns villastad. Man 
styckar mark och uppför ett antal större villor vid sjön 
Magelungen. Försäljningen går dock trögt. 
Som ett led i Stockholms expansion inköps 1908 
Gubbängen/Hökarängen av Stockholms Stad. 

GUBBÄNGSTÄVLINGEN
1939 beslutar Fastighetsnämnden i samråd med stadens 
tomträttskassa att anordna en tävling för området söder 
om Tallkrogens småhusområde. Tävlingen genomförs 
etappvis år 1940 under namnet Gubbängstävlingen.  

Historik
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Gubbängstävlingen (över). Skiss av David Helldén gågatan med punkthuset (under)
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Första etappen är generell och handlar om hus- och lägen-
hetstyper. Etapp två är mer konkret i och med att södra 
Gubbängen - dagens Hökarängen, och norra Gubbängen 
väljs för den planerade stadsutvecklingen. Den planerade 
tunnelbanan till Hökarängen ger området ett strategiskt 
läge. Två förstapris delas ut, ett till arkitekt Tage William 
Olsson och det andra till arkitekt Gunnar Lindman.  
Projektet ligger därefter i träda i 2-3 år varefter 
Stockholms hem, på rekommendation av dåvarande stads-
byggnadsdirektör Sven Markelius, anlitar David Helldén 
som arkitekt för Hökarängen (Helldén hade tidigare på 
uppdrag av staden och Markelius gjort ”bra ifrån sig” vid 
planeringen av Stockholms sk Cityplan). När Helldén tar 
sig an uppgiften finns redan ett förslag till stadsplan fram-
tagen av Stockholms stad i samarbete med en av första-
pristagarna, Gunnar Lindman. 
Stadsplaneförslaget för Hökarängen var uppdelat i flera 
enklaver -grannskapsenheter. Tanken om grannskaps-
enheterna introducerades efter engelska förebilder (new 
towns) dvs. att enheterna skulle innehålla såväl bostäder 
som kultur och samhällsservice. ( Dock ingick inte 
arbetsplatser, detta förverkligas senare vid genomförandet 
av Vällingby i slutet av 50-talet i och med den så kallade 
ABC-staden.)  
Grannskapen i Hökarängen gavs namn så som 
Tobaksområdet, Hauptvägsområdet, Veckodagsområdet, 
Skönstaholm med flera och utformades som tydligt av-
skilda enklaver, omgivna av grön- och parkstråk. 
Bebyggelsen utgjordes av lamellhus om tre till fyra 
våningar, ett punkthus som markerade centrum och rad-
husområde/småstugeområde. 
Just Tobaksområdet utvecklas och ritas mellan 1946-49, 
bebyggs mellan 1949-52 (Hökarängen centrum står klart 
1952). Förebild till Hökarängen är Ekensbergsområdet, 
ritat av Helldén några år tidigare. Ekensberg har många 
element som återkommer i Hökarängen. 

Grannskapen i Hökarängen
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FÖRORTERNAS FÖREGÅNGARE  
Hökarängen, planerat och byggt 1946-1954, är ett typ-
exempel på en tidig tunnelbaneförort utanför Stockholm. 
Stadsdelen blir mönsterbildande för hur nya stadsdelar 
utformas på 50- och tidiga 60-talet. 
Hökarängen utgör också ett bra exempel på 40-talets så 
kallade grannskapsplanering. 
Här kombinerades internationella planerings- och 
arkitekturideal med de svenska folkhemstankarna.  
Motiven kom bland annat från politiskt håll. Den  
rådande idén var att dessa grannskap skulle stärka ge-
menskapen och främja det demokratiska samhället.  
Samtidens mest framstående arkitekter och konstnärer 
stod bakom planeringen. Arkitekt David Helldén 
ritade såväl centrum som flera av kvarteren /grannskapen. 
Utöver honom kan nämnas stadsbyggnadsdirektör Sven 
Markelius och stadsträdgårdsmästare Holger Blom.  

CENTRUM  
Hökarängens centrum var det första i Sverige som plane-
rades trafikseparerat med en bilfri gågata och kom att bli 
mönsterbildande på nationell nivå. Kring gågatan finns 
fortfarande småskaliga butikslokaler. Centrumet har kvar 
en levande och bibehållen miljö - trots konkurrens från 
stora närliggande centrumanläggningar.  

Kulturhistorisk värdering 

Teckenförklaring situationsplan:

Situationsplan, centrala Hökarängen (skala 1:5000)



Situationsplan, centrala Hökarängen (skala 1:5000)
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Den välgestaltade och välbevarade centrum anlägg-
ningen, tidstypiskt markerat med ett punkthus, visar till-
sammans med den bilfria butiksgatan, på stora samhälls- 
och stadsplaneringshistoriska värden. Markbeläggning, 
murar, torgets fontän och välproportionerade butiks-
fronter i ek finns kvar. Neonskyltar, nytillverkade i tids-
typisk stil, är ett exempel på hur man från fastighetsägar-
håll vill utveckla centrum. Centrumets värde består av att 
det fredats från större förändringar över tid.

HÖKARÄNGEN – EN BEVARAD HELHET  
Idag är Hökarängen en väl bibehållen stadsdel med stark 
identitet. Bebyggelsen har en sammanhållen, låg skala och 
är ordnad med förgårdsmark längs lummiga smala gator. 
Det ursprungliga landskapet går att skönja både inom och 
mellan bostadsenklaverna.  
Det stora arkitekturhistoriska värdet ligger i stadsdelens 
helhet, där varje hus spelar roll för upplevelsen. Den 
homogena bostadsbebyggelsen med sin förgårdsmark 
ger väl definerade gaturum - ett både samlat och varierat 
uttryck. Husen ansluter hänsynsfullt mot terrängen och 
mellan dem finns generösa innergårdar med berg i dagen, 
blandskog, naturstensterrasseringar, grusade gångar etc. 

TOBAKSOMRÅDET – DEL AV EN HELHET  
Tobaksområdet byggt 1949-1952, utgör en representativ 
grannskapsenhet i Hökarängen. Området består av ett 
antal lamellhuskvarter med hus i 3-4 våningar - en bland-
ning av tidstypiska spritputsade fasader med 
karaktäristiska fältindelningar eller hus med “slät” tegel-
fasad. Trots att den ursprungligt varierade spritputsens 
färgsättning har förenklats, är fasaderna i stor 
utsträckning intakta.  
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Gågatan med punkthuset i fonden (ovan). Zick-zack huset, Kv Sjöskumspipan (under)
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TOBAKSVÄGEN 22  
Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem har ägt 
och förvaltat husen i Hökarängen sedan byggnadsåret 
Byggnaderna har bevarat sin ursprungliga utseende trots 
vissa förändringar såsom utbytta balkongräcken, ändrad 
putsfärgsättning och energibesparande fönsteråtgärder. På 
gamla bilder kan man även se att de ursprungliga räckena 
har haft en ”inbyggd” blomsterlåda, (likt den man kan se 
på “sicksack-huset”) Bostadshusens välproportionerade, 
och i tre storleksvarianter återkommande, 
träfönster - med ytterglaset kittat i båge - har föredömligt 
renoverats av fastighetsägaren. Flera av fönstren i huset 
har låga fönsterbröstningar vilket var ovanligt för tiden. 
Tanken var, enligt arkitekten, att även hunden skulle ges 
en möjlighet att kunna titta ut genom fönstret. Entré-
portarna, som även de finns i tre olika varianter, är på-
verkade av tidens tand. De är okänsligt kompletterade 
med låskistor och draghandtag, men har ändå kvar 
mycket av sin ursprungskaraktär. De flesta av lägen-
heterna har fortfarande kvar stora delar av den ur-
sprungliga fasta inredningen. All förvaring, som garde-
rober och köksinredning är inbyggd och håller hög kva-
lité. Skåpsinredning/lådor är utförda i massivt trä. 
Listverk och foder inne i lägenheterna är tidstypiskt pro-
filerat, gerat, platsmålat och med dold infäst – ett exempel 
på ett gott 50-talshantverk.  

KÄRNVÄRDEN  
•	 Det sociala innehållet - planerat utifrån ideér om 

grannskap enligt engelsk förebild  
•	 En sammanhållen och välbevarad stadsdelsmiljö från 

femtiotalet – i detalj och helhet  
•	 Arkitektur och offentlig konst med hög verkshöjd  
•	 Det byggda Hökarängen – en nationell förebild och 

prototyp för byggandet av Stockholms tunnelbanestad

Trapphus Tobaksområdet
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GRADVISA FÖRÄNDRINGAR
Schemat på nästa sida syftar till att kategorisera möjliga 
förändringsåtgärder i Hökarängen och i vilken ut-
sträckning de skulle påverka områdets atmosfär och 
välbevarade 50-tals karaktär. Åtgärderna är rang- 
ordnade i en fallande ordning där blå färg markerar 
stor påverkan, grön och gul mindre och grå minst. 
Fylld (mer) respektive öppen (mindre) pil inom res-
pektive färg är en ytterligare gradering.

Förändringar och förvanskningar i en byggnad sker 
inte över en natt utan snarare som en ”små stegens 
tyranni”.

•	 Bredbandsledningar monteras utanpå väggar  
i trapphus.

•	 Kodlåsdosor, beslag och brytbleck sätts upp på  
entréportar för att öka säkerheten.

•	 Trädörrar till lägenheter ersätts av ståldörrar för 
att uppfylla nya brand -och säkerhetskrav.

•	 Ursprungliga armaturer i trapphus och på fasad 
byts ut istället för att repareras.

Känslighetsanalys

Entrén till Tobaksvägen 22 i sitt 
nuvarande skick.

Förslag på varsam restaurering av 
entré med ny puts, lysrörs-
armatur och markbeläggning av 
sten.



HÖKARÄNGEN
                  En bevarad helhet

ENERGI
- Fönster
- Tilläggsisolering

SERVICE
- Sophämtning
- Postutdelning

UNDERHÅLL
- Kontinuerlig el. punktvis
- Skötselplan & budget
- Underhåll av vegitation

NORMER/SÄKERHET
- Tillgänglighet & barnsäkerhet
- Beslagning, kodlås, inbrottsskydd
- Belysning
- Säkerhetsdörrar

YTTRE YTSKIKT
- Putskulörer
- Balkonger
- Takbeläggning 

INRE YTSKIKT
- Trapphus

FÖRÄNDRINGSÅTGÄRDER
- Kök & badrum
- Nya ytskikt
- Gemensamhetslokaler

HUSETS INFRASTRUKTUR
- Bredband
- El kanalisation
- VVS stammar (stambyte)
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BILDKÄLLOR

Bilder och ritningar har, om ej annat anges, fotograferats eller tecknats 
av bokens författare. Följande har hämtats från andra källor:

s. 11: Illustration med underlag från Stockholms Stadsbyggnadskontors 
ritningsarkiv  
s. 20-21:  Minnesbild tagna vid besök i ArkDes forskarsal.
s. 23: Byggmästaren nummer 10 1943
s. 23: Skiss av David Helldén, gågatan med punkthuset. Minnesbild 
tagna vid besök i ArkDes forskarsal.
s. 26-27:  Hökarängens centrums kök. Minnesbild tagna vid besök i 
ArkDes forskarsal.
s. 29: Karta baserad på underlag från Stadsbyggnadskontoret, 
Stockholm Stad, 2018-05-08
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