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1 INLEDNING 

 BAKGRUND OCH OMFATTNING  
Bostadsrättsföreningen Stockholmshus 11 har 

sitt säte i Enskede, omedelbart väster om 

Gubbängens tunnelbanestation, och omfattar 

kvarteren Fyrkantsfilen, Sicklingen, 

Skruvtvinget, Spännknekten, Simshyveln och 

Falshyveln. Föreningens byggnadsbestånd 

innefattar 19 byggnader där några av 

huskropparna är sammanbyggda. De är uppförda 

under 1947-48, efter ritningar av Nils Hjelm, 

och består av bostadshus, gemensamhetslokaler 

och lokaler för uthyrning.  

Den här dokumentationen av kulturvärden i 

bostadsrättsföreningens fastigheter och 

omgivande markområde har sammanställts på 

uppdrag av föreningens styrelse. Avsikten är att handlingen skall fungera som stöd och 

bedömningsgrund i den långsiktiga fastighetsförvaltningen och ge ökad medvetenhet om 

byggnadernas kulturvärden och bidra till en stolthet för bostadsområdet bland de boende. Den 

skall även vara ett komplement till den framtagna Vård- och underhållsplan som löper till 

2023. 

UNDERLAG FÖR KULTURVÄRDESBEDÖMNINGAR 
Den här handlingen bygger huvudsakligen på egna iakttagelser på plats i kombination med 

äldre handlingar, artiklar och material som ställts till förfogande av bostadsrättsföreningen 

genom Peter Nylander.  

Byggnaderna har vid en första anblick bevarat den mycket tidstypiska, tämligen ursprunglig 

karaktär och utföranden. Vid en närmare undersökning kan man dock skönja tecken efter 

renoveringar och ombyggnader. Främst märks detta på t.ex nya balkonger, färgsättning av 

vissa ytor som källardörrar samt att några entréportar är bytta mot snarlika kopior liksom 

några ekdörrar till källare eller lokaler som ersatts av metalldörrar. 

Föreningen har intentionen att byggnadsbeståndet skall medverka till trivsel, välmående och 

livskvalitet för boende och besökare i området. Det vill man uppnå genom att bostadsområdet 

hålls i gott skick med fortsatt hög funktionalitet, god tillgänglighet, utan förändringar eller 

åtgärder som inverkar negativt på utvändiga arkitektoniska uttryck, gestaltningar eller 

bruksvärden. 

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stockholmshus 11 har genom åren låtit utarbeta 

handlingar för att säkerställa en god förvaltning och kontinuerligt underhåll av byggnaderna, 

på lång och kort sikt. ”Successivt underhåll görs med hänsyn till de höga kvaliteter som 

präglade material, färgsättning och utförande då husen byggdes” (direktcitat från föreningens 

hemsida).  

På 1990-talet renoverades och avfärgades fasaderna. Samtidigt renoverades även balkongerna 

m.m. Ett färgförslag har tagits fram av färgkonsult Gertrud Kull. Nyligen, (2006-2008) har 

färgförslag för utvändig målning av dörrar, socklar och källarfönster tagits fram av arkitekt 

Åke Svedmyr. Flera ommålningar av fasader, i samband med putslagningar, och källarfönster 

har utförts på senare tid utifrån deras förslag. 

Nyhetsbreven till medlemmarna innehåller anvisningar och råd för lägenhetsinnehavarnas 

enskilda förvaltning av sina borätter samt de gemensamma utrymmena. Där finns vanligtvis 

även ett avsnitt, kallat ”K-special” där man på lyfter fram och tydliggör invändiga 

inredningsdetaljer och utvändiga byggnadsdelar. På ett intresseväckande vis visar man på 



DOKUMENTATION AV KULTURVÄRDEN 

BRF STOCKHOLMSHUS 11, ENSKEDE, STOCKHOLM 

F:\Stockholmshus_11_Justerad_maj_2010_verPN.docx 5(46) 

deras arkitektoniska (och ekonomiska) värden och vilken betydelse dessa har och hur varsamt 

underhåll och bevarande av ursprungliga byggnadsdelar tillför upplevelsevärden som man inte 

tänker på eller tar för givna - i lägenheterna och i hela bostadsområdet. 

 

 

 
Knektvägen 4 och 6 en sommardag 1959. Observera balkongerna som har rundade sidor. Räcket ovanför den 
sinuskorrugerade plåten är i smide och själva plåten upplevs som lägre än dagens befintliga.   
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STADSMUSEETS KULTURHISTORISKA KLASSIFICERING 
Stockholms stadsmuseum ansvarar för att efterhand inventera, peka ut och definiera 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen används i det dagliga 

arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detaljplanering och 

bygglovprövning. Den är även ett stöd för fastighetsägare, den talar om vilken varsamhet som 

förväntas och krävs i förvaltningen av byggnaderna. 

För att göra en heltäckande kulturhistorisk klassificering av bebyggelsen har på stadens 

uppdrag inventerat Stockholms stadskärna och ytterområden. Klassificeringen för stadens 

centrala delar offentliggjordes och publicerades redan 1995. Kompletterande klassificeringen 

av delar av stadskärnans yngre bebyggelse gjordes 2007.  

Ett omfattande inventeringsarbete av ytterområdena påbörjades i september 2004. Byggnader 

uppförda före 1990 har inventerats i ytterstadens 97 stadsdelar och beräknas vara klart i slutet 

av 2009. 

Inventeringen har omfattat beskrivningar av byggnaderna på plats, arkivsökning och 

fotografering. Inventeringsunderlaget ligger till grund för den kulturhistoriska klassificeringen.  

Byggnaderna klassificeras i fyra kategorier med hänsyn till deras kulturhistoriska värde och 

redovisas med färgerna blått, grönt, gult och grått: 

Blått anger bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för 

byggnadsminnen i kulturminneslagen.  

Grönt betyder att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Gult avser en fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst 

kulturhistoriskt värde. 

Fastighet markerad med grått går inte att hänföra till någon av ovanstående kategorier. Det kan 

röra sig om yngre bebyggelse där man behöver längre tid från uppförandet för att kunna 

urskilja eller bedöma eventuella kulturhistoriska värden. 

Efterhand har stadsmuseet presenterat faktablad med vad man kommit fram till, ett för varje 

stadsdel. Materialet över Gubbängen presenterades i ett faktablad så sent som under 

sensommaren/hösten 2009 (Faktabladet för Gubbängen finns att ladda ner från Stadsmuseets 

webb under: http://www.stadsmuseum.stockholm.se/media/pdf/gubbangen_webb.pdf) 

 

Stockholms stadsmuseums karta med kulturhistorisk klassificering av bebyggelsen i Gubbängen (Beskuren). 
Stockholmshus 11:s område är inringat i svart. 
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Gubbängens bebyggelse inventerades av stadsmuseet 2005-2006 med efterföljande 

kulturhistoriska värdering och klassificering. Man kom vid värderingen fram till att 

byggnaderna inom kvarteret Fyrkantsfilen var av så hög kulturhistorisk betydelse att de 

klassificerades som gröna med motiveringen "Tjockhus" är som byggnadstyp ovanlig för det 

sena 1940-talet. Byggnaden bevarar trots vissa förändringar sin ursprungliga arkitektur. Det 

centrumnära huset är ett viktigt inslag i stadsbilden och har en välbevarad butiksvåning. 

 

Bilden visar föreningens båda höghus i kvarteret Fyrkantsfilen, som är det grönklassade området. (Fotograf: Hanna 
Jonsson) 

 

Övriga kvarter inom Stockholmshus 11 klassificerades som gula (= Fastighet/fastigheter med 

bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde) 

 

I stadsmuseets utvärdering nämns också områdets portar som utformats omsorgsfullt ”med 

utvecklad känsla för material och detaljer.” 
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Huvuddelen av bebyggelsen i Gubbängen utgörs av trevånings lamellhuslängor, försiktigt inpassade i den befintliga 
naturen. I bilden ovan ser ni kvarteret skruvtvinget. Bilden är tagen från Majrovägen. (Fotograf: Hanna Jonsson) 
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2 HISTORIK 

Plankarta över Stockholmshus 11, Enskede, godkänd av stadsfullmäktige den 19 juni 1944. 

BOSTADSPOLITIK I EFTERKRIGSTIDENS STOCKHOLM 
I kölvattnet efter andra världskrigets umbäranden förväntades en depression och 

lågkonjunktur, men i stället uppstod en oväntad och tämligen långvarig högkonjunktur. Detta 

medförde ett kraftigt tillväxttryck med bostadsbrist som följd, speciellt i storstäderna. I 

Stockholmsområdet var bostadsbristen mycket allvarlig; man avrådde till och med människor 

från att flytta till huvudstaden. De bostäder som till äventyrs fanns att få hade mycket 

otidsenlig standard – de var ofta för små, hade låg sanitär standard, dålig ventilation och 

förvaringsmöjligheter. 

De svåra bostadsförhållandena gjorde att den socialdemokratiska regeringen lade stora 

resurser på att åstadkomma goda bostäder och sociala villkor för alla innevånare. Ingen skulle 

längre behöva bo och leva under de misära förhållanden som fram till dess varit alltför vanlig 

för arbetarbefolkningen i städerna. Det ledde bland annat till en våg av rivningar i många av 

våra äldre stadskärnor, åtgärder som utan insikt i de rådande förhållandena blivit starkt 

ifrågasatt på ett rätt onyanserat sätt. 

År 1947 antogs en ny byggnadslag och byggnadsstadga som gav kommunerna ökade 

rättigheter och skyldigheter att styra utvecklingen och bostadsplaneringen. I Stockholm 
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tillsattes även en utredning för bostadsbyggandet som utmynnade i ett program till generalplan 

i form av en skrift - Det framtida Stockholm. I arbetet deltog bland andra förgrundsfigurer i 

stadsplanering som Erland von Hofsten och Sven Markelius.  

Influenser från England och Förenta staterna bidrog till att idén om grannskapsenheter fick allt 

större utrymme i efterkrigstidens översiktliga stadsplaner. Man ville att bostadsområdena 

skulle ha en lokal centrumbildning. Kring ett centralt torg förlades vanligen livsmedels- och 

specialbutiker, post, bank, restauranger och samlingslokaler för att underlätta och främja det 

kollektiva livet. För att förstärka gemensamhets- och grannskapstanken ingick ofta även 

skolor, idrottsanläggningar och minst en kyrka i stadsplaneringen. 

BOSTADSBYGGARNA 
De kommunala bostadsbolagen som bildats i Stockholm på 1930-talet kunde användas som 

instrument för att genomföra den önskade bostadspolitiken. Tillsammans med de kooperativa 

företagen som HSB och Riksbyggen blev de snabbt dominerande på bostadsmarknaden. De 

kommunala bolagen och de kooperativa stod för varsin tredjedel av efterkrigstidens 

bostadsbyggande medan delen privata bostadsbyggare, som tidigare varit dominerande, 

minskade kraftigt. 

Stora resurser satsades på utvecklingsarbete och forskning för att förbättra bostadsstandarden. 

Det gällde inte bara tankar om grannskapsenheter, man lade stor omsorg vid bebyggelsens 

inbördes förhållanden eller inordning i landskapet, med tydliga siktlinjer och vägnät samt 

planerade markområden för park, lek och rekreation. Omfattande undersökningar om 

bostadsvanor och trivselfaktorer låg till grund för planeringen, liksom för normering och 

standardisering av ljusinsläpp och exempelvis kökens utrustning och logistik samt för 

förvaringsutrymmen. Stor vikt lades även på materialval och omsorg vid utförandet; 

byggnaderna från tiden präglas genomgående av hög kvalitet i både formgivning, material och 

utrymme för hantverksskicklighet. Till skillnad mot i dag sågs från byggnadsindustrins sida 

detta då inte som något hinder eller krångel. Tvärtom möjliggjorde det en nödvändig 

modernisering och effektivisering av byggandet. 

GUBBÄNGENS TILLKOMST 
Staden köpte egendomen Gubbängen redan 1908, av lantbrukaren Albin Arvidsson. 

Lyckligtvis, kan man säga, dröjde det dock till en bra bit i på 1940-talet, efter andra 

världskriget, som planerna för stadsdelen tog form. Det var inte bara den redan nämnda 

utvecklingen och nya kunskaper om stadsplanering som var mer tidsenlig, både på kortare och 

längre sikt. Till stor del förde även andra världskrigets moderna krigföring och 

teknikutveckling, och dess oerhörda följder, med sig att ingenjörskonsten samt produktions- 

och försörjningssystemen kopplade till tillverkning och byggande gjorde stora 

”landvinningar”.  

Utbyggnaden av tunnelbanenätet var en förutsättning för blomstrande förorter som Gubbängen 

och det angränsande Hökarängen. Sträckan 

Johanneshov - Hökarängen beslutades 1941 

och invigdes 1950. Då hade bostadsbyggandet 

redan pågått några år, men själva 

centrumbebyggelsen påbörjades först därefter 

och Söderledskyrkan, ritad av Hans Borgström 

och Bengt Lindroos, stod inte färdig förrän 

1960.  

Stadsplanen för Gubbängen är från 1944 och 

signerad Ture Ryberg. Byggandet påbörjats 

1945-46 och inom några år hade i stort sätt hela 

stadsdelen bebyggts med bostäder.  Söderledskyrkan (Fotograf: Hanna Jonsson) 
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AB Familjebostäder byggde på skogsmarken i väster. Norr om Majrovägen uppförde 

Riksbyggen bostadsrättsföreningen Stockholmshus Nr 11. Ytterligare längre norrut och öster 

om centrum byggde fastighetsföreningar och privata byggherrar. I Gubbängen byggdes 

samtidigt även ett stort antal radhus enligt småstugebyråns program. 

 

 

Gubbängens centrum med olika affärer och det runda lilla torget blev till runt 1950 alltså några år efter att invånarna 
flyttat in. I bakgrunden syns biografen City, idag teater. Bilden från Stockholms stadsmuseum. 
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STOCKHOLMSHUS 11 – OMRÅDET OCH BYGGNADERNA 
Som Stockholms första tunnelbaneförort blev Gubbängen stilbildande. Bebyggelsen inom 

Stockholmshus 11 är på samma sätt till stora delar sinnebilden av ”Folkhemsbyggandet”. 

Byggnaderna, som uppfördes under 1947-1948, efter ritningar av Nils Hjelm, placerades i ett 

kuperat område med i dagen uppspringande hällar och bergknallar. Markområdet planerades 

efter en ritning av Jange Blomkvist, daterad 26 maj 1950.  

Byggnaderna utmed Sicklingsvägen (Hus 5-6, 10) och höghusen (Hus 1-2) under uppförande. Bilden från Stockholms 
stadsmuseum. 

 

Terrängen jämnades i vissa 

partier ut, utan att det naturnära 

intrycket gick förlorat. Området 

mellan husen belades med 

markbeläggning och plattor, vid 

entréer och längs gångstråk. 

Bergknallarna som slipats av 

inlandsisen tilläts bryta genom 

gräsbevuxna ytor, i vissa fall 

finns urberget kvar alldeles nära 

inpå byggnaderna.  

 

 

 

Bilden över innegården på kvarteret 
Spännknekten, visar hur bergknallarna 
blir en naturlig del i våra trädgårdar. 
(Fotograf: Hanna Jonsson) 
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Tillsammans med större gräsytor mellan huskropparna och ett uppvuxet trädbestånd av tall 

och björk, bidrar naturstensformationerna och de sparsamt anordnade, stenkantade rabatterna 

till ett väl avvägt samspel mellan det ianspråktagna landskapet och den stramt ordnade och 

tidstypiskt utformade bebyggelsen. Biltätheten var låg, men trafikseparering fanns ändå med i 

planeringen. Vägnätet som omgav bostadshusen skulle inte verka påträngande för de boende 

och anslutningar till centrum och de större vägarna styrdes avsiktligt till avskiljande 

huvudstråk mellan de olika bostadsområdena. Husen grupperades huvudsakligen så att de 

bildade skyddade gårdsrum, avskilda från biltrafiken.  

Byggnaderna som ingår i bostadsrättsföreningen Stockholmshus 11 kan ses som stilbildande 

för folkhemsbygget, byggnaderna visar upp en folkhemstypisk arkitektur med många 

utmärkande attribut. Huvudparten av byggnaderna är lamellhus av lättbetong, uppförda i tre 

plan plus källare, där bottenvåningarna endast utgör entré- och trapphall med ingångar till 

källare och förråd.  

 

Gården i kvarteret Skruvtvinget. Till vänster Hus 9, till höger Hus 6. Mellan dessa syns delar av det högre Hus 2, i 
kvarteret Fyrkantsfilen. De flacka tegeltaken och att varje byggnad har stramt utformade fasader med regelbunden 
fönstersättning som är typisk för tidens flerbostadshus. Balkongplaceringen, utdragen i sidled från fönstren över det 
släta fasadlivet skuggar inte underliggande fönster och är genialt och ger maximalt ljus till intill varande lägenheter, i 
samtliga plan. De mellanliggande gårdarna följer till stora delar naturens ursprungliga former. Tillsammans med 
gångar, gräsmattor, lekytor och gemensamma piskställningar inordnades bebyggelsen i de ”naturliga” omgivningarna 
för optimal trivsel samt för att nå upp till gemensamhetstanken. 
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Hus 1-3, omkring 1950.. Den stora skorsten revs på 80-talet. Föreningen hade då en egen värmeanläggning som 
ersattes då fjärrvärme drogs in. Bilden är ursprungligen ett vykort. ”Så här fint bor vi i Stockholm”. 

De två höghusen (Hus 1 och 2), kallas ofta ”högdelarna”,  är på motsvarande 

sätt accenter som bryter mot  lamellhusens symetriska uppbyggnad och 

inordning i en närmast geometrisk rätlinjighet. Höghusen uppfördes av betong 

i sju våningsplan med källare, men fick också invändiga gångar som även 

ansluter deras två entréer till varandra. Mellan de två större volymerna 

placerades områdets panncentral (Hus 3). Den är stilenligt uppförd i avvikande material – 

tegel – och volym – en våning, med källare.  

Samtliga bostadsbyggnadernas fasader är putsade och avfärgade i olika kulörer. Ursprungligen 

hade de enligt uppgift kalk- eller kalkcementputsade fasaderna traditionell kalkavfärgning. Vid 

senare renoveringar har fasaderna putsats om med kalkcementbruk och målats med 

akrylatfärg. Nuvarande färgsättning är utformad utifrån ett färgsättningsförslag som tagits 

fram av Gertrud Kull efter de färgrester som påträffades vid hennes undersökning av 

fasaderna. Taken är tegelavtäckta. Skorstenarna i rödtegel har synliga fogar och 

kompletterande plåtbeslagning på ovansidor och mot taktäckningen. 

De glasade entréportarna är i ek och nås från trappavsatser och trappor i natursten. Ett antal av 

de ursprungliga entrépartierna har bytts ut till nya i snarlikt utförande. Senare har flertalet 

entréportar kompletterats med skärmtak. Sådana var dock monterade redan från början men i 

en något smäckrare variant. De ursprungliga togs bort i samband med renoveringen i början av 

90-talet men snarlika monterades åter cirka 10 år senare.  

Bilderna visar skillnaderna på våra gamla och nya entréportar. (Fotograf: Hanna Jonsson) 
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Källardörrarna är i ek med vertikala, kantfasade panelbräder, vissa försedda med överljus. En 

del av källardörrarna är utbytta mot andra typer, i trä och i plåt. 

Alla byggnaderna är utmärkande för det sena 1940-talets arkitekturtankar på så sätt att ljusets 

betydelse fick en framträdande roll. Mycket vanligt för byggnadstiden är god 

dagsljusbelysning i såväl trapphus som lägenheter och lokaler. Lägenheterna planerades 

vanligen så att ljus skulle kunna komma in från flera väderstreck; genomgående eller som 

hörnlägenheter. Lägenheternas balkonger har väl genomtänkt placering, till största delen 

utdragna utmed fasadaxlarna. Därmed ges de boende möjlighet till extra friluftsutrymme i den 

egna bostaden samtidigt som det tillåter maximalt med dagsljus att strömma in i underliggande 

lägenheters vardagsrum. Bostäderna i övrigt präglas av den stora kunskap man fått genom 

systematisk forskning om hur en bra bostad skulle se ut. Alla lägenheter har inbyggda 

garderober och tunga massiva dörrar som placeras så att rummen med sina fina proportioner 

skall vara lättmöblerade. Köken är platsbyggda i mycket hög kvalitet som går att renovera. 

 

Gemensamhetstanken med grannskapsenheter förde även med sig att mindre butiker och 

gemensamhetslokaler (hobbylokaler) inrättades i bostadshusens bottenplan, som komplement 

till utbudet i stadsdelens centrum. I föreningens affärslokaler har det funnits mjölkaffär, 

konsumbutik, fiskaffär, post och konditori. Inga av dessa rörelser finns kvar, men flera av de 

ursprungliga lokalerna inrymmer numera andra affärsrörelser.  

De båda högdelarna (Hus 1-2) idag, med affärslokaler i bottenplanen ut mot Knektvägen, och den före detta 
panncentralen (Hus 3) som förenar högdelarna. 

När fjärvärme drogs in i byggnaderna blev panncentralen i Fyrkantsfilen 1 (Hus 3) överflödig. 

Byggnaden används numera som samlingslokal, tvättstuga och grovsoprum. Skorstenen revs 

1987.  

Under 1990-talets första del genomfördes omfattande renoveringsinsatser av balkonger, tak, 

badrum, vatten- och avloppsstammar och fasader. Sedan dess har underhållsarbeten utförts 

kontinuerligt. Entrédörrar har bytts ut eller renoverats, i trapphusen har säkerhetsdörrar 

monterats av vissa lägenhetsinnehavare. Fasader har underhållslagats och målats om, senast 

under sommaren 2009. 
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Genomtänkt formgivning och hantverksskicklighet präglar även husen invändigt. Det går att 

se i de optimalt dagsljusupplysta trapphusens välarbetade inredningsdetaljer och i 

lägenheternas dimensionering och utföranden. Välplanerade boytor som trots senare 

individuellt genomförda renoveringar huvudsakligen präglas av högkvalitativt utförande, 

omsorgsfulla materialval för tak, väggar, listverk och inredningsdetaljer som fönsterbänkar, 

räcken, trycken, spanjoletter med mera. 

 

     

Bilderna visar exempel på föreningens ljusa trapphus med välbevarade inredningsdetaljer. (Fotograf: Vänster 
PeterJoseph, Höger Hanna Jonsson) 
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3 ARKITEKT NILS HJELM 
Om arkitekten Nils Hjelm finns ingen annan information att finna än att han under åren 1932-

1945 tillsammans med Erik Wåhlin (1906-1984) drev ett arkitektkontor vid namn Wåhlin & 

Hjelm.  

Andra flerbostadshus signerade Wåhlin & Hjelm finns bland annat att beskåda i 

Tranebergsområdet, på Ödmårdsvägen 14 (Kv. Finnskogen 1), uppfört 1938 och på 

Ödmårdsvägen 12 (Kv. Ödmården 2), från 1940. 

I kvarteren Jolanger och Bjarmaland, Danderyds kommun, finns ett större sammanhängande 

område med tidig funktionalistisk villabebyggelse där flertalet är ritade av Erik Wåhlin och 

Nils Hjelm, vid 1930-talets mitt. De välbevarade villorna är uppförda med för tiden 

karaktäristiska rena, enkla funktionalistiska former. (Ur: Bratt, Peter & Källman, Rolf. 1985. 

Kulturminnesvårdsprogram för Danderyds kommun - Kulturhistoriskt värdefulla områden). 

1945 blev Erik Wåhlin chefsarkitekt på Svenska Riksbyggen. Man kan anta att deras 

samarbete fortsatte även därefter. De två närmaste åren var Nils Hjelm nämligen sysselsatt 

med att rita de 19 delvis sammanlänkade huskroppar som kom att bilda Svenska Riksbyggens 

Bostadsrättsförening Stockholmshus 11. 

 

 

Gubbängens centrum någon gång på 50-talet.  
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4 BYGGNADERNA 
 

 

 

Översiktsplan, från 1970. Byggnadsnumreringen som används i denna handling är de som även använts och används 
i andra sammanhang, här tydligare markerade med röda siffror. 
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GRUND 

Utförande 
1Byggnadernas betonggrunder är till övervägande delen slätputsade och målade ljust grå. 

Även om färgsättningen är snarlik förekommer variation i putsstruktur, från nästan helt slätt 

till grovt slammade och avfärgade i en grå kulör med viss kall blåton (NCS 2005-B20G, enligt 

arkitekten och färgkonsulten Åke Svedmyr). Svedmyr menar att denna kulör borde bytas ut 

mot en helmatt varmare grå, NCS S3502-Y, en kulör som skulle passa bättre ihop med 

fasadfärgerna. De horisontella gråmålade socklarna följer marknivåns variation och är ibland 

trappade, ibland helt horisontella; de har även stor variation i höjdsträckning. Särskilt märks 

detta på höghusen. Marknivån intill hus 1 och 2 sluttar mot söder vilket gör 

att lokalerna mot Knektvägen ligger i en våning souterrain. Här sträcker sig 

de gråmålade socklarna med sina i putsen ristade kvadrater över 

entrépartierna, medan långsidorna och de högläntare kortsidorna mot norr har 

grovt spritputsade grundsocklar.  

På vissa ställen bryts de släta, långsträckta socklarna upp av källarfönster. 

 

Hus 1. Notera den varierade sockelutformningen samt de ursprungliga, välbevarade fönsterpartierna kring det utbytta 
och inte särskilt estetiskt tilltalande entrépartiet i aluminium. Överljuset i entrén tyder på att man försökt anpassa 
partiet till omgivande fönster, men inte nått riktigt ända fram. Observera att denna sockelbeklädnad, som också 
förekommer på andra höghusgaveln, är övermålad. Under färgen döljs en beklädnadssten av betong, med synlig 
ballast, troligen ljust granitgrus.  
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Hus 17 med uppdragen och trappad sockelputs på östra gaveln. Den före detta fiskaffären har på senare tid fått två 
nya dörrar i samma stil som originalen, där dock den högra dörren på bilden fått ett enkelt brett dörrblad mot att 
tidigare ha varit dubbelt, liknande de vanliga entréportarna. Skyltfönstret har bevarats orört, i ursprungligt utförande. 

 

 

  
Kulturvärden 

Efter de genomförda fasadrenoveringarna är det svårt att säga om de har kvar sina ursprungliga 

inbördes varierade putsade ytstrukturer och färgsättningar. Äldre bildmaterial ger vissa indikationer 

på att nyansskillnader kan ha förekommit; byggnader med ljusa fasadliv kan möjligtvis ha haft 

mörkare socklar än de intilliggande husen med mörkare fasader (se bild sidan 27). De avgränsade, 

putsade grundsocklarna har hur som helst tydliga och otvivelaktiga kulturvärden som 

betydelsefulla geometriskt och volymmässigt välavvägda beståndsdelar i byggnadernas 

sparsmakade arkitektoniska uttryck. 
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FASADER OCH MURVERK 
Husen har till övervägande delen, putsade lättbetongstommar som från början, enligt uppgift, 

var putsade med kalkbruk och kalkavfärgade i varierade kulörer.  

Fasaderna uppvisar inga allvarliga sättningsskador eller brister i konstruktionerna, vilket 

stödjer uppgifterna om det omsorgsfulla byggandet. Skadade putsskikt och avfärgningar på 

fasader har åtgärdats kontinuerligt de senaste åren. Senast sommaren 2009 gjordes därför ett 

flertal putslagningar med efterföljande sprutmålningar av fasader och socklar(fabrikat från Sto 

). Ytbehandlingen har utförts med något varierande metoder, men flertalet fasader har 

tämligen jämnt kvastade putsytor med KC-bruk som sprutavfärgats med akrylatbaserad färg 

(fabrikat Snöland första delen av 1990-talet). Generellt synes lagningarna vara väl utförda och 

de färgavvikelser som trots allt kan uppträda är inte iögonfallande.  

Det rödfärgade Hus 4 är beläget utmed Majrovägen som löper vidare mot 

Gubbängens tunnelbanestation och lilla centrumbildning. Möjligen är det 

närheten till tunnelbanan som är orsak till att den östra gaveln försetts med 

tilläggsisolering, något som ingen av övriga byggnader i området har.  

 

Hus 4 beläget utmed Majrovägen. Gaveln mot tunnelbanan är tilläggsisolerad. (Fotograf: Hanna Jonsson) 

 

Nuvarande färgsättning är satt efter en plan som Gertrud Kull tog fram i samband med fasad- 

och balkongrenoveringar, under första delen av 1990-talet. Förslaget grundades sannolikt på 

underliggande kalkfärgsspår som kunde påvisas. Hur väl dessa stämmer med nuvarande 

färgställningar och nyanser, utförda med akrylatfärg är inte helt klarlagt. Enligt Åke Svedmyr 

är en del av färgerna som använts inte helt överstämmande med de som fanns då husen 

byggdes, varför skillnader i kulörer sannolikt förekommer. 
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Det ljust avfärgade Hus 8 (till vänster) och det röda Hus 7 (till höger). Längst till höger skymtar Hus 6, med ytterligare 
ett snäpp ljusare gul-beige nyans. 

 

 

 

  

Kulturvärden 

Fasaderna bevarar sannolikt inga ursprungliga kalkputsskikt eller avfärgade ytor. Det är även 

osäkert om nuvarande färgsättning och putsstrukturer stämmer överens med de ursprungliga. 

Sådana till synes små förändringar av fasaderna innebär ändå alltid en påverkan på byggnader från 

denna tid, som har en så sparsam uppsättning detaljer och dekorelement i sin arkitektur.  

Hus 12, Bordsvägen 39-47, är den längsta av byggnaderna och är höjdindelad i tre etapper. Dess 

ljusa färgsättning gör att nivåindelningen får en mjukare, subtilare betoning. Samma dämpade 

uttryck, i en för området något särskiljande arkitektur, har Hus 19, Bordsvägen 50-52, vilket består 

av två mindresammanlänkade huskroppar , med förskjutning i sidled och med samma färgsättning 

som Hus 12. 

Inte heller har några störande muröppningar eller de alltför vanligt förekommande, regelmässiga 

tilläggsisoleringarna tillkommit vilket sammantaget bidrar till att fasaderna ändå signalerar 

autenticitet med byggnadernas ursprungliga utföranden. Här spelar naturligtvis även sådant som 

byggnadernas inbördes placeringar, tak, dörr- och fönsterpartier, trappor och räcken samt 

omgivande markytor och vägnät etcetera avgörande roller, viktiga bebyggelseelement vilka 

närmare beskrivs efter detta. 

Den gamla mjölkaffären som fanns vid norra gaveln på Hus 10 är ombyggd till bostad. Det 

upphöjda entrépartiet har vid ombyggnad till bostad ändrats och försetts med ett hopplock av 

träpanel och aluminiumfönster med mera vilket påverkar arkitekturen negativt. Dessa delar och 

sockelns beklädnad med mera bör ändras för en bättre anpassning till byggnadens karaktär.  

Föreningens byggnadsbestånd kan överlag dock sägas ha bevarat en mycket ursprunglig prägel. 

Trots att ursprungliga funktioner i de cirka 60 lokalerna i flera fall ersatts av annan verksamhet 

eller försvunnit, så är deras exteriöra ursprungsutseende i de flesta fall fortfarande nästan helt 

intakta. 
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Hus 10 med det ursprungliga dörr- och fönsterpartiet i ek och trappan och avsatsen i natursten. Notera att 
balkongerna då hade mörkare färgsättning än idag. Även fönstren stod mörkare mot fasaden än de gör idag.  
Bilden är tagen innan inflyttning, butikslokalen är ännu tom och ser svårtillgänglig ut. Foto: Brf Stockholmshus 11:s 
arkiv 

Hus 10 idag, med förvanskat dörr- och fönsterparti och instängd avsats på gaveln samt ljusare balkongsidor och 
räcken utmed husets långsida. Observera också att fönsterbågar och karmar nu är vitmålade.  
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Hus 10 med det ursprungliga dörr och fönsterpartiet på den norra gaveln. Fönsterbågarnas färg avviker signifikant i en 
mörkare nyans jämfört med fasaden. Hus 13 ses i bakgrunden, här har fönstren en ljusare kulör. 

 

 

Vy över Kvarteret Spännknekten, med det långsträckta, trappade Hus 12 i bildens mitt. Foto: Brf Stockholmshus 11:s 
arkiv.
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Tak  

Taken är huvudsakligen tegeltäckta med betongtegel vilket las i början av 90-talet i samband 

med den större renovering som då genomfördes. I original var taket täckt av lertegel från 

Vittinge. Hus 3, den gamla panncentralen mellan höghusdelarna, är avtäckt med falsad 

bandplåt. De ursprungliga takplacerade piskplatser i Hus 1 och 2 har på senare tid tagits bort, 

öppningen i takfallet har därefter byggts igen och övertäckts med 

tegeltäckning. Detta syns utifrån som en avvikande kulör beroende på att 

pannorna helt enkelt inte blivit lika smutsiga som de 

som legat längre. Över ett flertal entréer har man 

monterat sekundära skärmtak, täckta med plåt. Tidigare 

fanns skärmtak med liknande men smäckrare konstruktion. Dessa togs 

bort vid storrenoveringen på 90-talet, men som ersattes med nuvarande 

konstruktionen, cirka 10 år senare. 

På taken finns oputsade skorstenar, i rödtegel med vita fogar. 

Skorstenarna har avtäckning och beslagning mot taken av rödlackad 

plåt. Den avvecklade panncentralens höga skorsten revs 1987.  

På taken finns även smide i form av snörasskydd och långsträckta 

inspektionsramper med gallerdurk som tillkom eller kompletterades vid 

de omfattande renoveringarna i början av 1990-talet, då även den 

nuvarande tegelavtäckningen lades om. Samtidigt byttes plåtdetaljer 

som hängrännor, stuprör, vindskivor och skorstensbeslagningar i hela 

området. Plåtdetaljer på taket är generellt rödmålade; hängrännor, 

vindskivor och stuprör är mörkare bruna, vilket tar sig väl ut mot både 

röda och ljusbeige fasader. Idag finns ramper och snörasskydd som färgats in i rött vilket hade 

de blivit mindre iögonfallande. 

 

Vy över taken på byggnaderna i de västra delarna av Stockholmshus 11. Foto: Brf Stockholmshus 11:s arkiv 

Bilden visar de 
mörkbruna stuprören. 
mot den ljusa fasaden. 
(Fotograf: Hanna 
Jonsson) 
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Vy över området från en högre centrumbyggnad, öster av Stockholmshus 11. Fotot troligen från 1950 Notera de rena, 
ouppbrutna takfallen på de långsträckta huskropparna och den ena av piskterrasserna som kan skönjas på Hus2. När 
man förstorar bilden kan man bland annat skönja att det var skillnader i fönsterkulörer – hus med ljus fasadfärg ser ut 
att ha mörkare fönsterbågar jämfört med husen med mörkare fasadfärg. Foto: Brf Stockholmshus 11:s arkiv 

 

  

Kulturvärden 

Tegeltaken är omlagda med tvåkupigt betongtegel vilket inte riktigt ger samma utseende som 

originalet. Skorstenarna samt beslagning och övriga plåtdetaljer är renoverade.  

Taken har till största del hållits fria från missprydande ventilationshuvar och paraboler, master och 

andra installationer vilket bidrar till att byggnadernas i övrigt lugna och värdiga yttre formspråk 

upprätthålls.  

Den före detta panncentralens förlorade skorsten gör dess ursprungliga funktion svårtolkad, men 

inverkar i övrigt inte negativt på bebyggelsens samlade kulturvärden. 
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ENTRÉER OCH PORTAR 
Arkitekt Nils Hjelm var noga med att visa respekt för det kuperade landskapet. Samtidigt höll 

han fast vid tanken om behärskad symmetri och lugn i arkitekturen. Detta gör att ingångarna 

ligger i varierade nivåer; i ena ändan ligger entrén på vissa ställen i gatuplan, i andra änden av 

huskroppen finns sex-sju trappsteg upp i fasaden. Vissa trappor har sidoställts, utmed fasaden; 

andra är raka (se nedan). I andra fall har nivåskillnaderna lösts med att trapphuset har ingång 

från svagt upphöjda naturstensavsatser. Byggnaderna upplevs därför som naturligt, väl 

inordnade i det ianspråktagna landskapet och den genomtänkta bebyggelsemiljön.  

Hjelm lät det tidstrogna, sparsmakade arkitektoniska uttrycket få en något påtagligare betoning 

exteriört, i och kring entrépartierna. Entréportar är utförda i ek, huvudsakligen med 

fasettskurna stavlister, och glasade. Samma utformning har även, i förekommande fall, 

sidostyckena som finns både med och utan glasning.  

Ett antal av de ursprungliga entrépartierna är på senare tid utbytta mot nya. Samtliga har 

utförande som är rätt lika originalen, dock i något grövre utformning, utan att riktigt nå upp till 

ursprungens stil- och hantverksmässiga känsla för proportioner och detaljer.  

Originalportarna har vanligen kvar ursprunglig beslagning, med trycken, gångjärn och 

dörrstängare. Dörrstängarna är främst från Jernbolaget i Eskilstuna. Det egentliga 

företagsnamnet var Eskilstuna Jernmanufakturaktiebolag, grundat 1811, som förutom 

byggnadssmide även tillverkade hushållsartiklar, bestick och vågar, jakt- och fiskeredskap 

med mycket mera. I början av 1960-talet blev Jernbolaget uppköpt av Bahco och flyttade till 

Enköping. Enstaka dörrstängare är av annan typ och levererade av Ragnar Frunck Järnaffär på 

S:t Eriksgatan (nuvarande Bastuspecialisten, belägen i Bromma). 

Entréernas välhuggna avsatser och trappor i granit har ursprungliga smidesräcken och infällda 

skrapgaller bevarade i ursprungligt skick. 

 

Entréer till Hus 13, Kistvägen 15-17. 

 
T v: Bevarat entréparti, välbalanserat finsnickeri i ek, med 
tegelomfattning och vacker naturstenstrappa, av den raka 
typen, med för området karaktäristiska räcken och 
skrapgaller i smide. 
 
Ovan: Detalj av insida port till Hus 13, Kistvägen 17. Det 
bevarade entrépartiet har förutom bevarat beslag och 
handtag även ursprunglig dörrstängare. 
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Högdelarnas större och betydligt högre huskroppar krävde även tydligare betoning i de få 

arkitektoniska stiluttrycken. Portarnas tegelomfattningar är här bredare än de gängse 

utförandena i området. De glasade ekpartierna är också i större dimensioner. Tillsammans med 

vindfångens väggbeklädnad av tegel ges det glasade utökat spelrum i förhållande till 

trädetaljerna. Samspelet mellan fasadytor, entréer, fönsterställningar och balkonger samt de 

flacka valmade sadeltaken ger de utmärkande högdelarnas huskroppar förhållandevis lätta, 

slanka och balanserade uttryck i omgivningen.  

Entréerna till Hus 2 är höglänt placerade och nås via praktfulla stentrappor, omgärdade av 

kraftfulla naturstensformationer och välbalanserad samverkan med planteringar. 

 

Den långsträckta naturstenstrappan med smidesräcken som leder upp till den bevarade ursprungliga entrén till Hus 2, 
Sicklingsvägen 5, omgiven av planteringar i full sommarprakt. Innanför porten skymtar ett likadant, ursprungligt 
innerdörrparti. Vid nästa renovering bör källardörren, till höger, om möjligt renskrapas och klarlackas för att återställa 
fasadens ursprungliga uttryckssätt. På samma sätt bör en eventuell justering av fönsterkulören övervägas. 
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Entréer till butiker och lokaler 
På samma sätt som trapphusens entréer präglas av välavvägd samverkan mellan form och 

funktion utfördes entréer till butiker och lokaler i smakfullt sparsmakade utföranden. 

 

Kring de mönsterslipade fönsterglasen på före detta Lundmarks konditori hittar man det ursprungliga entrépartiet i ek. 
Själva entrédörren är dock nytillverkad men mycket lika originalet. (Fotograf: Hanna Jonsson) 

 

 Det bästa exemplet på det finns idag att se vid före 

detta Lundmark konditori, Hus 2, där det ursprungliga 

entrépartiet i ek, med mönsterslipade fönsterglas 

fortfarande finns kvar i ursprungligt skick. Detsamma 

gäller i hög grad butiksentré och skyltfönster i Hus 8, 

längs med Bordsvägen. Här är butiksentréerna indragna 

i fasadliv och nås via enkla naturstenstrappor. Exempel 

på god anpassning vid renovering av butiksentré finns 

att beskåda vid den före detta fiskaffären, Hus 17 (se 

bild i tidigare avsnitt). Exempel på mindre lyckade 

anpassningar förekommer även, till exempel vid den 

gamla köttaffären, Hus 1 och den före detta 

mjölkaffären, Hus 10, (se bilder i tidigare avsnitt). 
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Källarentréer 
Inom föreningen finns cirka 50 entréer till källarutrymmen och förråd, flertalet har fortfarande 

de ursprungliga panelklädda dörrbladen, i ek, i behåll. Dörrarna finns i flera utföranden; med 

och utan fönster i dörrblad eller överljus och med eller utan galler, glasade med normal valsad 

glasruta, alternativt hamrat eller nätarmerat glas, etcetera. De hade dock samma typ av panel. 

Slitage och åverkan (eller risk för åverkan vid inbrottsförsök) med mera har medfört att flera 

källardörrar renoverats med ny avvikande paneltyp eller bytts ut till nya i stål. Ibland har inte 

anpassningen till ursprungligt utförande lyckats så väl. De har allt som oftast även brunmålats, 

i stället för att rengöras, slipas och lackfernissas. Det har lett till att en flora av förändrade 

ursprungsdörrar och nya typer av källardörr förekommer inom området.  

 

Exempel på att till synes små ingrepp kan ge en källardörr förändrad karaktär, före och efter ombyggnad. Dörren har 
panelats om med lister av gran eller furu med synliga kvistar istället för att välja ek som dörren är tillverkad av. Båda 
glaspartierna har satts igen. Den ursprungligen fernissade dörren har målats in i en brun laserande färg. Notera de 
bevarade ursprungliga detaljerna som sparkplåt, brevinkast och andra områdestypiska attribut som lamparmatur med 
gatunummer, skrapgaller och räcken i smide samt markbeläggning och murar i natursten. Lampan med nummer 
fanns förr vid över alla entréportar men nu är just detta exemplar det enda kvarvarande!  Foto: Peter Nylander, 

 

Övriga dörrar 
I området finns ett stort antal ytterligare dörrar och luckor, till soprum, förråd och 

källarutrymmen, flertalet är gjorda i plåt. 
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F d panncentral 
På Hus 3, den före detta panncentralen finns fortfarande ursprungliga portar, där eldningskol 

kördes in och ner i källarvåningen, kvar (se bilden nedan). Portarna har klätts med ny panel 

som överensstämmer med övrig dörrpanel i området, men har kvar ursprungliga smidesbeslag. 

De flankeras av två nyare aluminiumdörrar i liknande, men inte tillräckligt lika utförande som 

de ursprungliga (eller varandra). Två av fönstren på framsidan, och flera på baksidan, har 

murats igen.  

Den före detta panncentralen/gemensamma tvättstugan. På bilden nedan syns texten ”PANNCENTRALEN” i fasaden, 
över den utbytta entréporten 



DOKUMENTATION AV KULTURVÄRDEN 

BRF STOCKHOLMSHUS 11, ENSKEDE, STOCKHOLM 

F:\Stockholmshus_11_Justerad_maj_2010_verPN.docx 32(46) 

Garageportar 
Garageutrymmen finns i ett mindre antal av byggnaderna och är förlagda i källarplanet. Vissa 

av garageportarna är, liksom entréportarna, utbytta eller har fått ny panelinklädning. 

Originalportar finns dock kvar i stor utsträckning. De undersökta ursprungliga dörrbladen är 

generellt i mycket gott skick, flera har fortfarande de ursprungliga nätarmerade glasrutorna 

och beslagningarna in situ. Vid eventuella åtgärder bör överensstämmanden till ursprungliga 

utföranden eftersträvas i så hög grad som möjligt. Den gröna färgsättningen är ett medvetet val 

som gjorts tillsammans med färgkonsult Åke Svedmyr. Tidigare var portarna målade i en brun 

kulör, från början var de sannolikt fernissade. 

 

 

Rad med bevarade, ursprungliga garageportar i kvarteret Spännknekten, Hus 10, Sicklingevägen 2-10 
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Entré mot Majrovägen med utbytt dörrparti och nytt skärmtak som tillägg till en i övrigt mycket väl bevarad 
ursprunglighet. Luckan till sopbehållaren är i förhållandevis gott skick, med nyligen övermålat klotter. En ”nolltolerans”, 
det vill säga omedelbar återställande genom avlägsning eller övermålning är det som bör gälla för klotter och annan 
skadegörelse, denna styggelse i vårt så kallade moderna samhälle som, tyvärr, dagligen får en att tvivla på 
människan som planetens högst stående art.   

Kulturvärden 

Till stor glädje för bebyggelsemiljöns helhetsintryck - och bidragande till höga kulturvärden - finns 

fortfarande större delen av de ursprungliga entrépartierna till trapphus, lokaler och 

källareutrymmen samt garageportar kvar, flertalet välbevarade i mer eller mindre ursprungsskick. 

De är var och en och tillsammans mycket viktiga komponenter för förståelsen av arkitektens tankar 

om att med små gester skapa ett välkomnande mottagande, med naturstenstrappor, välgjorda 

snickeri- och smidesdetaljer i nätta utföranden. Dörrar och trapphus med väl tilltagna ljusinsläpp 

förstärker dessa tankar. 

Istället för regelmässiga utbyten av entrédörrar bör restaurering av de befintliga, ursprungsdörrarna, 

fortsättningsvis övervägas. Dessa är generellt i så bra skick att de går att restaurera och justera till 

god funktion. Detta gäller i lika hög grad för källardörrarna och garageportar. De bör så långt som 

möjligt restaureras. Utbytta dörrar bör ha samma utförande som de ursprungliga. Avsteg vad gäller 

material, utförande eller kvalitet bör i möjligaste mån undvikas. 

Den ursprungliga butiksdörren i Hus 1, och dess sidostycke, har olyckligtvis bytts ut mot nya i 

aluminium, men går att återställa. Ett återskapat dörrparti i ek skulle kunna förses med infällda 

brytjärn för att i nödvändig grad försvåra inbrott och missprydande brytmärken.  

Även i lågdelen av tegel, Hus 3, har entrépartier, med överljus och öppningsbara, glasade 

sidostycken, bytts mot nya i aluminium. I huvudfasaden, mot söder, är en (tvättstugan) av de två 

nya dörrpartierna i aluminium i dimensioner och utförande väl anpassade för att efterlikna de 

ursprungliga i trä, medan den andra (Panncentralen) är mindre lyckad. Ändringarna har, på samma 

sätt som på Hus 1, medfört viss påverkan på den lätta, luftiga 1940-tals tegel- och träarkitekturen. 

Avvikelsen i form, dimensionering och materiellt utförande av huskroppen gör att dessa 

entrépartier inte upplevs lika störande som butiksdörren i Hus 1, men en återgång till 

ursprunglighet är naturligtvis att föredra vid nästa underhållsomgång för att återupprätta den 

avvikande tegelfasaden med dessa viktiga karaktärselement. 

Även plåtdörrar till källare, soprum och förråd är små viktiga detaljer i helheten. Här är det lika 

betydelsefullt att inte regelmässigt byta ut vid periodiskt underhåll, utan att restaurering, med 

färgsättning i linje med ursprungliga utföranden, bör vara det självklara förstaalternativet. 
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FÖNSTER 
Som nämnts är snickerierna av utmärkt hantverks- och materialkvalitet. Detta gäller inte minst 

därför att de ursprungliga, inåtgående lägenhets- och trapphusfönster finns bevarade i nästan 

samtliga byggnader. Här märks särskilt väl att byggnaderna uppfördes innan slavisk 

rationalitet kom att prägla bostadsbyggandet. Man kan se att det lagts omsorg bakom 

tillverkningen av varje fönster. De tidstypiskt eleganta fönsterbågarna har ett luftigt formspråk 

som är känsligt för brister i material och utförande. Detta ställer höga krav på virkeskvalitet 

och noggrannhet vid sammanfogning av karmar och bågar och beslagning. Fönstren bevarar 

även ursprungliga fönsterbleck. De tidstypiska originalspanjoletterna är av god kvalitet och 

bör även fortsättningsvis vårdas ömt därför att de tillför så mycket till byggnadernas 

arkitektur. Fönsterglasen är valsade vilket positivt bidrar till att ge fasaden ett annat liv, 

mindre ”sterilt” än moderna planglas. 

 

De bevarade, större fönsterpartierna till de tidigare butikslokalerna är också i mycket bra 

skick, etsade glas till Lundmarks konditori är ännu intakta i tre av fyra fönsterlufter. I den före 

detta konditorilokalen finns även, vid skyltfönstrets exponeringsutrymme, sargen med skenor 

till skjutluckor av glas bevarad. Även övriga ursprungliga butiksfönster är mycket väl 

bevarade, (se bild i tidigare avsnitt). Likaså kan framhållas att ett av skyltfönstren mot 

Bordsvägen, i den gamla Konsumlokalen på Bordsvägen 49, har kvar en särskild metalltätning 

mot glaset som gjorde det möjligt att ha vatten rinnande på glaset. Detta var vanligt för att 

stänga ut solvärmen och kyla lokalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljer från fönster i området 

Kulturvärden 

Att fönstren är vägen till husens själ är ett ordstäv med oomtvistad sanningshalt. Det framgår i alla 

fall mycket tydligt inom Stockholmshus 11, där de knappt märks av som särskilda byggnadsdelar 

överhuvudtaget eftersom de så väl balanserar övriga fasadelement som portar och balkonger. 

Originalfönstren är generellt mycket väl underhållna och i utmärkt form. Idag är fönstren 

huvudsakligen vitmålade i samma nyans, de av ek är vanligen fernissade. Källarfönstren och 

gallren övergår vid pågående ommålning till att få en ljusgrå kulör (ca 2502-Y) som enligt 

färgundersökningar kan vara ursprunglig. Om detta gäller för samtliga områdets källarfönster är 

inte helt klarlagt. Inför kommande underhållsperioder bör möjligen eventuella variationer i kulörer 

och ljushet i äldre färgskikt utredas ytterligare för att ligga närmare ursprungliga utföranden som 

antagligen gick i flera olika kulörer, med varierad ljushet. De valsade glasen bidrar positivt till 

helhetsmiljön som lätt kan förstöras vid ogenomtänkta byten av glas. Om mer energieffektiva glas 

skall användas bör man endast byta innerglaset, inte det yttre. Det finns väl fungerande alternativ, 

till exempelvis 3 millimeters energiglas. De valsade innerglas som byts sparas inom förenings 

lokaler för att framöver kunna användas som ersättningsglas för skadade ytterglas. 
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Övre bilden föreställer 
Bordsvägen, omkring 
1952. Det är mycket lätt 
att känna igen sig 2009, 
undre bilden. De synliga 
skillnaderna är små; 
förutom att buskar och 
träd växt till sig har 
gatlyktor och trafikskyltar 
(och bilar) tillkommit.  

Om man tittar riktigt nära 
ser man att fasaderna 
hade en mer ”levande” 
kalkputs, att 
takavtäckningen var 
annorlunda och att 
balkongplåtarna idag är 
någon decimeter högre 
och vitmålade. Observera 
även att Bordsvägen 43-
47 ser ut att inte ha ljust 
målade balkonger utan 
en mörkare nyans. 
Kanske valde arkitekten 
detta avvikande färgval 
för att få mer variation i 
den långsträckta 
huslängan. 
Övre foto: Brf 
Stockholmshus 11: s 
arkiv 

BALKONGER, BURSPRÅK OCH SMIDE 
Lika viktiga för ett sammanhållet formspråk som huskropparnas form, volymer och 

förhållande mellan fasad, tak, dörrar och fönster är de enskilda eller återkommande detaljer 

som ansluter mot byggnaderna, som balkonger, burspråk, fönstergaller, räcken, armaturer, 

skyltar, etcetera. Det gäller även för tekniska installationer i omgivningen samt anläggningar 

som bänkar, piskställningars och lekplatsernas placering och utrustning med mera. Om de har 

dåligt anpassat formspråk eller olämpliga placeringar kan den annars genomtänkta helheten 

påverkas negativt, i större eller mindre omfattning. 

De ursprungliga smidesdetaljerna inom bostadsrättsföreningens område, som räcken och 

fönstergaller med mera, är väl genomtänkta i sina utformningar, volymer och placeringar och 

av samma höga hantverksmässiga kvalitet som övriga ursprungliga byggnadsdelar. Det finns 

dock några tillägg, främst trappräcken invid portarna, som inte är gjorda med samma finess 

som originalsmidet. 

Balkonger 
De cirka 380 balkongerna inom föreningen har, sedan 1990-talsrenoveringen, vita plåtskärmar 

i fint sinuskorrugerat utförande och aluminiumfärgade räcken. Betongstommarna är ofärgade. 

De ursprungliga balkongernas räcken hade mer rundade hörn och är av 

smide. På äldre bilder kan man skönja att åtminstone vissa räckena från 

början även var målade i en mörkare kulör som avvek från plåten som 

löper runt balkongens sidor. Det verkar även som att det fanns ett par 

olika färgställningar på plåtfronterna, Hus 10 och 12 till exempel, 

verkar delvis ha haft balkonger i mörkare kulör. 
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De nya balkongerna är i utförande som inte direkt medför någon negativ påverkan på 

bebyggelsens kulturvärden. De nya balkongerna kan möjligen vara något djupare än originalet 

och tillsammans med att de äldre hade runda hörn samt ser något lägre ut erhålles ett något 

smäckrare totalintryck i ursprungsutförandet. Även om det nya utförandet inte exakt 

överensstämmer med originalet går de ihop väl med arkitekturen i övrigt. Den geniala 

balkongplaceringen, utdragen i sidled från fönstren över det släta fasadlivet, skuggar inte 

underliggande fönster och ger maximalt ljus till varje lägenhet, i samtliga plan.  

 

Balkonger längs bordsvägen 45-55 (Fotograf: Hanna Jonsson) 
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Burspråk 
Ursprungliga burspråk för exponerings- och skyltändamål av produkter finns bevarade på 

fasaderna till Hus 8 och 10. Båda är av smal ribbpanel (karosseripanel), lackade eller 

fernissade och i mycket gott skick med bevarade beslag. 

 

 

Ett av de ursprungliga burspråk som finns bevarade inom området; detta är från den före detta mjölkaffären i Hus 10, 
invid porten till Sicklingsvägen 2. Notera de ursprungliga beslagen och hur väl panelen stått emot tidens tand. 
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Fönstergaller 
Flera av fönstren till källarutrymmen med mera bevarar dessutom ursprungliga järngaller, i för 

området mycket karaktäristiskt ”bikakecellform”, som finns i flera snarlika men ändå 

varierade utföranden, eller i form av enkla, horisontella stänger. Flera typer av sentida 

fönstergaller förekommer. Ett program för utbyte av sentida fönstergaller bör tas fram. Byten 

kan med fördel utföras vid den stundande renoveringen och ommålningen av fönstren.  

 

 

 

 

  

Övre: Bevarade fönsterpartier i ek och 

områdestypiska fönstergaller i Hus 2, 

mot Knektvägen. Dessa är också lätta 

att demontera och konstruerade så att 

målningsunderhåll går enkelt.  

Nedre: Inte snyggt. Ursprungsgaller 

på bilden ovan kan med fördel 

användas som förlagor vid 

kompletteringar och utbyten av 

sentida dito, som förekommer i flera 

mer eller mindre missprydande 

utföranden. Just denna typ försvårar 

dessutom underhåll av fönsterbåge 

och karm.  
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Räcken, ledstänger, galler, etc 
Under entréer och portar, och inte minst under den senare trapphusbeskrivningen, finns flera 

exempel på områdets utsökta, ursprungliga smidesdetaljer. Piskställningar och diverse räcken 

med mera är viktiga i helhetstanken om det goda, välkomnande, funktionella grannskapet. 

Vissa räckena och även skrapgaller framför entréerna behöver riktas och rengöras från rost och 

rostskydds- och ytbehandlas men är i övrigt kvar i mycket bra originalskick sedan tillkomsten.  

 

    

Vänster r: Pisk- och vädringsställning, inringad av smidesräcken och uppvuxna buskar, som fortfarande används.  
Höger: Ny inhägnad för källsorteringskärl. Om platsen är den optimala och förväntas användas för syftet under längre 
tid bör brädkonstruktion bytas ut mot en smidesanordning som rimmar bättre med områdets övergripande gestaltning. 

 

 

 

  

Kulturvärden 

Burspråken och det bevarade ursprungliga smidet håller hög stil- hantverksmässig kvalitet och är 

viktiga detaljer för områdets sammansatta helhet vilket bidrar till deras mycket höga kulturvärden. 

Balkongerna har vid renoveringen anpassats väl till fasaderna i övrigt, något som absolut inte är en 

självklarhet vid den typen av omfattande åtgärder. Även mindre brister i anpassning kan få 

förödande konsekvenser för helheten i så här sparsmakad arkitektur, något som till största del 

undvikits, men bland annat märks i senare tillkomna fönstergaller och räcken i ”fel” material. 
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TRAPPHUS 
Invändigt är de arkitektoniska kvalitéer som Nils Hjelm eftersträvade, i noggrannhet med 

utförande och materialsammansättning kanske som tydligast. Trapphusen upplevs, i 

dimensioner och rymd, som luftiga, öppna och välkomnande tack vare omsorgsfullhet i 

materialval och sammansättning, utformning av inredning med detaljer och färgsättning. 

Entrégolv, vilplan och trapplopp är belagda med marmor av kolmårdstyp liksom 

fönsterbänkar. Ytskikten, väggarna och taken, har generellt troligen bara renoverats en gång 

sedan tillkomsten. De är vanligen i ljust beige eller grå kulörer med välbalanserade inslag av 

svart och vit flingfärg. Som accent har våningsplanen fondvägg i starkare kulörer – rött, grönt 

och i undantagsfall även blått – företrädesvis med flingfärg, alltid i två kulörer, svart och vitt. 

Trapploppens mitt- och skyddsräcken är utförda i tunt rund- och plattsmide, med överliggare 

av lackad björk. Ledstänger som ansluter mot mitträckena är i samma utförande som dessa, 

med plattjärnet utdraget till en ”anfangsläpp”. Övriga ledstänger är av rundsvarvad björk.  

Flertalet trapphus har samma dimension och utformning, där en mindre entréhall leder rakt 

upp i ett U-format trapplopp, flertalet har raka trappor, med nästan lika vanligt är svängda, 

rundade trapplopp. I vissa entréer finns även nergång med trappa till källarutrymmen eller dörr 

till cykelförråd. 

 

 

Del av trapphuset i Hus 18, Bordsvägen 54 som visar prov på de kännetecken som går igen i hela området; 
kolmårdsmarmor på golven, ljusa väggar med flingfärger och fondvägg i accentuerande kulör, ursprunglig 
lägenhetsdörr med senare brevinkast, smidesräcke i rund- och plattjärn med överliggare i björk samt rundsvarvad 
handledare i samma träslag. 
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Indragna trapplopp 
I några byggnader skiljer sig trapphusen från de övriga. I Hus 6 är trapphallarna längre, mer 

indragna i huskroppen och rymligare samtidigt som trapploppen till första våningsplan är 

öppnare. Invid trappanlöpet står en enkel pelare, färgsatt i samma accentkulör som 

våningsplanens fonder.  

 

Det indragna trapphuset i Hus 6: Dess stilrena arkitektur, rymd och fönstersättningen möjliggör frikostig tillgång på 
naturligt ljus. 

 

Även i Hus 11, Knektvägen 3-5, är trapploppen förlagda längre in i 

huskroppen, utmed byggnadens norra långsida, längst från entréerna. Från 

entrédörren leder här en rak korridor in till den svängda trappan. I entrén och 

utmed korridorens väggar löper en sockel av ljust bruna, rektangulära klinker. 

 

Ursprungliga trappregister, med AVISO bokstäver, med vidhängande anslagstavlor finns i 

flertalet trapphus. De är placerade i trapphallen 

innanför entrén, alternativt på fondvägg, en trappa 

upp på första våningsplanet. I originalutförande hade 

dessa en brunfärgad del för själva namnlistan och en 

enkel softboard skiva (typ Treetex) för anslagstavlan. 

Dessa finns kvar i fyra trappuppgångar. I övriga 40 

uppgångar i låghusen är bakgrunden blå för de båda 

ytorna. Sannolikt är detta gjort senare. I samtliga fall 

är dock själva ramen i ek med två glasade luckor 

bevarad. Senare tillägg är hänglås. 
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Höghusen 
Naturligtvis skiljer sig även höghusens trapphus från de övriga. Det större slitaget har bidragit 

till att åtminstone ytterligare en renovering varit nödvändig i Hus 1 och 2. Höghusens trapphus 

bär en tydlig prägel av sent 1900-tal, med pastellig färgsättning och svampade ytor.  

Trapphuset i Hus 1, med den långsträckta trapphallen som leder till hissen och förenar de båda entréerna. Här syns 
ursprungliga trappan med sitt vackra smidesräcke samt handledare och rundsvarvad ledstång i björk. 

 

Många lägenhetsinnehavare har bytt 

lägenhetsdörren mot dörr av säkerhetstyp.  

Belysningen i Hus 1-2 är inte optimal; den 

är uppdelad i för många grupper och tänder 

för långsamt vilket ger ett ovälkommet 

mottagande till dessa punkthus, med 

indragna trapphus, till skillnad från 

låghusen där tillgång till naturligt 

dagsljuset gör belysningsfrågan mindre 

känslig. Armaturerna är av senare snitt, 

men av en enkel typ som ändå smälter väl 

in i en återskapad 40-50-talsinredning. 

I höghusen är de ursprungliga 

trappregistren borttagna och ersätta med en 

enklare variant i aluminium.  

Del av tämligen mörklagd, inre trapphall i Hus 1 med 
bevarat glasat dörrparti. 
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Kulturvärden 

Trapphusen håller generellt den mycket höga hantverks- och stilmässiga kvalitet som präglar 

området i övrigt. Lågdelarna upplevs sammantaget som välkomnande - ända från trapphusens 

utvändiga entrépartier med naturstenstrappor och välarbetade entréer i ek, till ljusa luftiga 

trapplopp i kolmårdsmarmor med konstfärdiga smidesdetaljer och lägenhetsdörrar i ekfaner. En 

skiftande flora av utbytta lägenhetsdörrar, som till någon del förtar helhetsintrycket, förekommer. 

Lägenhetsdörrar har bytts ut mot säkerhetsdörrar. Det har bidragit till att det nu är stor variation på 

dörrskyltar och brevinkast vilket inverkar negativt på trapphusens i övrigt så välbalanserade helhet. 

Även om höghusens trapphus är renoverade på senare tid finns byggnadsdelar med samma 

ursprungliga prägel som i låghusen att beskåda. Till exempel finns välarbetade entrépartier, med 

vindfång, i ek. Även i den inre trapphallen återfinns glasade dörrpartier i ek. Golv och trapplopp är 

belagda med sten av kolmårdstyp och räckena är av samma välavvägda form- och 

materialsammansättning som i områdets övriga byggnader . 

Hissarna i högdelarna har fått uppgradering i skyltar och maskineri, men endast en större 

renovering av ytskikten i hissarna tycks ha utförts. Hisskorgarna är sedan sent 1960-tal eller tidigt 

1970-tal invändigt klädda med beige Perstorpsskivor med mönstret ”Virrvarr”, designat av prins 

Sigvard Bernadotte, 1961. Lister är av lackad ek och aluminium. Möjligen är delar av färgsättning 

och ytskikt på dörrpartierna ursprunglig. Ursprungligen var hissen invändigt helt klädd i trä. 

Sannolikt fanér. 

Skrapmattor med bättre anpassning till de försänkta ramarna, och trapphusens i övrigt 

sammanhållna gestaltningar, skulle förhöja helhetsintrycket. 

Trappregistrens och anslagstavlornas filt- och gummimattor är i många fall ursprungliga. De som är 

placerade invid entréportarna mot söder är då kraftigt blekta och skulle med fördel bytas ut mot nya 

i samma utföranden. 
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5 GÅRDSMILJÖER 
Som inledningsvis beskrevs ger hela bebyggelsemiljön ett balanserat och tryggt intryck av 

förort med inslag av stad och naturtrogna omgivningar. Detta uttryck uppnådde Jange 

Blomkvist genom en lyhörd växelverkan mellan huskropparna och de varligt iordningsställda, 

naturrealistiska gårds- och gatumarksomgivningarna. Gångstråk, gräsmattor och planteringar 

samverkar med inslag av det kala urberget som av trädgårdsarkitekten bevarats och tillåtits 

bryta fram här och var i den svagt kuperade terrängen. Att gångstråken, grönområden, och 

rabatter på många håll är kantade av huggen natursten förstärker det uttrycket, tillsammans 

med mycket genomtänkta placeringar och dimensioneringar av smidet i räcken, piskställningar 

och lekplatser etcetera. De lägre garageinfarterna avgränsas mot högre belägen terräng av 

platshuggen granit. Där höjdskillnaden är betydande är avsatserna krönta med enkla 

smidesräcken i rundjärn. Dessa stenmurar är än idag generellt mycket välhållna. 

Växtlighet 
Växtligheten är riklig och mångfasetterad. Uppväxta tallar, björkar och andra lövträd 

förstärker närvaron av naturkänsla för de boende och besökare till fastigheterna, något som 

återkommer på flera platser i området. Löv- och barrträd i varierade åldrar och växtsätt är väl 

inrättade på gårdar, längs vägar och gångstråk. Välskötta planteringar med en rik och varierad 

flora, såsom vårens lökblomster, forsythia, flera sorters spirea, slånbär, flera sorters rosor 

(även julrosor), lavendel, etcetera, ger en boendemiljö som upplevs som behaglig och 

grönskande året om. 

           

Bilder på föreningens vackra och omväxlande trädgårdar.(Fotograf: Hanna Jonsson) 

Utsmyckning 
På innergården mellan Hus 6-9 finns en bronsskulptur, från 1951 av Olof Thorvald Ohlsson 

(1903-1982), föreställande två lekande barn, ”Lenah och Crister”, som står på en granitsockel. 

Ohlsson var en flitigt anlitad konstnär för 

offentlig utsmyckning under 1950-, 60- och 

70-talen, men var verksam nästan ända fram 

till sin bortgång. Hans verk, vanligen i granit 

och/eller brons, finns bland annat i 

Hjorthagen, Tensta, Västertorp och 

Blackeberg. Olof Thorvald Ohlssons konst 

finns även på mer publika platser som 

Tessinparken, Kungsträdgården och Solliden 

på Öland och flera verk är utställda på 

Nationalmuseum. 

 

Bilden till höger: Skulpturen “Lenah och Crister” av Olof 
Thorvald Ohlsson 
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Belysning 
Området lyses huvudsakligen upp med gatubelysning och lamparmaturer i anslutning till 

entréerna. Ett fåtal stolparmaturer finns utmed de mer trafikerade gångstråken. Armaturerna 

vid entréerna har bytts ut sedan husens tillkomst. De ursprungliga hade trekantiga, 

skarpvinkliga kupor med metallramar och gatunumren i tjocka siffror på glaskupan. En av 

dessa kupor finns kvar (se bild ovan, under ”Källardörrar”). De nuvarande entréarmaturerna, 

med opalvita plastkupor i plast, kompletterar gatubelysningen och har ljuspunkter med stor 

spridning på ljuskäglan. Möjligen kan även mindre brukade gångstråk över de större öppna 

ytorna belysas ytterligare med belysningsstolpar för att bidra till en ombonad och trygg 

boendemiljö även efter mörkrets inbrott. Vid källarentréer sitter traditionella uthus- och 

källarmaturer med nedåtriktade, runda opalvita kupor som ger ett mycket tidstypiskt intryck. 

Möjligen är vissa sedan byggnadernas tillkomst. 

Lamparmaturer vid portar i föreningen (Fotograf: Hanna Jonsson) 

 

 

 

Kulturvärden 

Ursprungliga murar och avgränsningar mot lekplatser, piskplatser med smidesdetaljer, planteringar 

och gångstråk har tillsammans med bänkar, och kanske lite väl sparsam belysning, inordnats med 

kringgärdande landskapselement och växtbestånd till smakfull och rogivande utomhusmiljöer. 

Balansen i området mellan löv- och barrträd och buskvegetation och rabatter är idag närmast 

fulländad. En tydlig avsiktsplan med en bestämd linje för områdesgestaltning med 

ersättningsförslag bör finnas och uppdateras vid behov. 

Närheten till centrumbildningen, vägnätet och tunnelbanan upplevs inte på något sätt som vare sig 

påträngande eller perifer. 

Upplevelsevärdet och helhetsintrycket av området upprätthålls genom kontinuerlig översyn med: 

 Kantskärning av gräs mot gångstråk 

 Rensning av ogräs mellan markplattor, stenmurar och -läggning, vilka även behöver justeras 

 Justering och stadgning av kantsten mot, rabatter, gångstråk, lekplatser och piskplatser 

 Riktning, rengöring och ommålning av smidesräcken i parkområdet och vid entréerna 

 En dokumenterad ”nolltolerans” mot klotter och vandalism (klotter saneras omedelbart och 

skador på byggnader och anläggningar lagas och färdigställas skyndsamt). 
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Maj 2010: Kompletterad med bilder samt förändrad layout av Hanna Jonsson 


