
Information till Dig som
äger ett kulturhistoriskt värdefullt

hus i ytterstaden

Gamla Enskede

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering
Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen används i det dagliga 
arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detalj-
planering och bygglovprövning.

Byggnaderna klassificeras i fyra kategorier med hänsyn till deras kultur-
historiska 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 ovan stående 
kategorier.
 
Streckad - Fastighet med bebyggelse uppförd 1990 eller senare och som 
ännu ej klassificerats eller obebyggd fastighet.

Plan och bygglagen, PBL
För synnerligen och särskilt kulturhistorisk värdefull bebyggelse, det vill säga 
blå- och grön markerade byggnader är 3 kap 12 § i (PBL) Plan- och bygglagen 
tillämplig. För all bebyggelse är 3 kap 10 § och 13 § tillämpliga. Denna lag-
stiftning är kopplad till Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering som finns 
redovisad för Gamla Enskede i detta faktablad.

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karak-
tärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805).

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av 
denna karaktär, får inte förvanskas. Lag (1994:852).

13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till 
byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt samt omgivningens karaktär. Byggnader som avses i 12 § skall under-
hållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852).
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Framsida uppifrån: Radhus från 1908, i kvarteret Inspektoren. Foto: Josefine Bolander, Stockholms stadsmuseum. 
Nedan: Gångstråk i Dalens bostadsområde. Foto: Josefine Bolander, Stockholms stadsmuseum.

Nynäsvägen kantas av flerbostadshus. Byggnaderna i 
kvarteret Framtiden 1 uppfördes 1915. Foto: Mauro 
Rongione, Stockholms stadsmuseum.

Villa av ”Holmbergs typ” från 1910, vid Stockrosvägen. 
Typen liknar Enskedestugan men är något större. Foto: 
Josefine Bolander, Stockholms stadsmuseum.

Det s.k. Svampområdet uppfördes i huvudsak under 
1930-talet med relativt enhetliga hus. Foto: Johan Stig-
holt, Stockholms stadsmuseum.
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Ett
 faktablad från

Kartans planbild och klassificering gällande 2008-03-06.

De tidiga butikerna var viktiga för stadsdelens 
funktion. Foto: Johan Stigholt, Stockholms 
stadsmuseum.
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Historia
År 1729 förenades gårdsbildningarna Lilla och Stora Enskede samt Bägersta 
under namnet Enskede. Det första säkra belägget för namnet är från 1409 då 
ænskidhom omtalas, 1443 skrivs namnet ændskedhe. Betydelsen av namnet 
Enskede är svårtolkat. Flera tolkningar finns men en tar fasta på gårdens läge 
på en bergsås. Efterledet -skede har just betydelsen landtunga eller åsrygg och 
förleden motsvarar trädnamnet en. Namnet Enskede skulle sålunda kunna 
tolkas som Enåsen.

Stadens köp av Enskede gårds ägor 1904 banade väg för ett framtida plan-
arbete inte bara i Gamla Enskede utan också i angränsande stadsdelar. Stads-
delen bildades 1934 genom att den dåvarande stadsdelen Enskede delades i 
Enskede Gård, Enskededalen, Enskedefältet, Gamla Enskede och Johanneshov.

Den för Stockholm första kommunalt planerade egnahemsbebyggelsen 
kunde uppföras så snart stadsplanen för nuvarande Gamla Enskede vunnit 
laga kraft 1908. I trakten närmast Margaretaparken byggdes mellan 1908 och 
1913 en stor mängd småhus, radhus och parhus. Från 1920-talet och framåt 
utökades bebyggelsen, 1925 planlades det s.k. Svampområdet med småstugor 
söder om Sockenvägen och på 1930-talet planlades kvarteren med hyreshus 
samt småstugeområdet väster om Plantskolevägen. Flerfamiljshusen utmed 
Nynäsvägen tillkom i etapper mellan 1920- och 1940-talet.

Öster om Gamla Dalarövägen invigdes 1895 Södra begravningsplatsen, 
sedermera benämnd Sandsborgskyrkogården. År 1912 utökades kyrkogården 
söder om Sockenvägen. På det nya området anlades Skogskyrkogården som 
invigdes 1920 men stod klar i sin helhet först 1940. Norr om Sandsborgskyr-
kogård uppfördes från 1975 Dalens bostadsområde och närsjukhus på mark 
som sedan 1911 hyst Dalens koloniområde.

Bebyggelsens karaktär
Gamla Enskede är en varierad stadsdel som präglas av rik grönska och 
egnahemsbebyggelse i form av friliggande villor, parhus och ett mindre 
antal radhus. Byggnaderna är uppförda i etapper, huvudsakligen mellan 
1908 och 1940. I utkanten av småhusbebyggelsen reser sig hyreshus i tre 
våningar, likt en skärm mot trafiken på Nynäsvägen. Inom stadsdelen lig-
ger Sandsborgskyrkogård och den på UNESCOS världsarvslista upptagna 
Skogskyrkogården samt det modernare Dalenområdet med bostadsbebyg-
gelse och sjukhus.

Trädgårdsstad

Termen trädgårdsstad eller Garden City myntades 1902 av den brittiska stads-
planeraren Ebenezer Howard som ville skapa självständiga och självförvaltade 
städer som skulle vara fria från markspekulation och klassmässig segregation. 
En krans av trädgårdsstäder skulle formas kring de traditionella storstäderna. 
Tankegångarna bakom trädgårdsstäderna, en socialpolitisk idé om drägligare 
boendealternativ för industriarbetare i de överfyllda städerna, hade föresprå-
kats ända sedan slutet av 1700-talet.

Trädgårdsstaden var avsedd att kombinera stadskänsla med lantlighet, och 
kännetecknas av en måttlig täthet, låga hus samt traditionella, trädplanterade 
gator, torg och öppna platser. Den egna ”täppan” för frukt och grönsaks-
odling utgör en viktig del av trädgårdsstadens idé och bidrar starkt till det 
grönskande intrycket.

Utbyggnaden av Stockholms trädgårdsstäder påbörjades i Gamla Enskede 
1908. Etableringen var direkt beroende av spårvagnsnätets utbyggnad från 
innerstaden och Enskedelinjen öppnades 1909. Husen uppfördes i trä, grup-
perade i tydliga mönster, ofta tätare kring små torg eller centrumbildningar. 
Hus och gator anpassades till terrängen med sammanhållna gaturum och 
friliggande hus i grönska med bevarade träd.

Bebyggelsen

1908 års stadsplan utformades av Per Olof Hallman, vars arbeten kännetecknas 
av stora grönytor och en terränganpassad planering med smala mjukt krökta 
gator och lummiga trädgårdar, allt i österrikaren Camillo Sittes anda. Planen 
omfattar markområdet mellan nuvarande Nynäsvägen-Enskedevägen-Plant-
skolevägen-Sockenvägen. Bebyggelsen reglerades noga i tomträttskontrakt. 
Boningshuset måste ligga minst tre meter från gatulinjen och vara högst två 
våningar högt förutom källare och vind. Tremetersgränsen möjliggjorde att 
förgården kunde planteras vilket gav gaturummen ett lummigt intryck.

De båda bolagen AB Stockholms Trädgårdsstäder och AB Hem på landet 
skrev kontrakt med staden om att bebygga ca 100 tomter. Staden själv be-
byggde ett stort antal tomter genom Stockholms stads småstugebyrå, men den 
största andelen tomter gick till självbyggare. Egnahemsbyggaren kunde välja 
mellan 12 olika typritningar, i efterhand kompletterade med ytterligare sex. 
Ekonomisk hjälp, med lån på upp till 80 procent av byggnadsvärdet, kunde 
man få genom det nyinrättade kreditinstitutet AB Stockholms Tomträttskassa. 
Arkitekterna hämtade inspiration från nationella förebilder. Ett populärt typhus 
blev den sedermera så kallade Enskedestugan, en liten rödmålad stuga i Carl 
Larsson-anda, med brant takfall och dekorativa detaljer. Exteriören, med lig-
gande fasspontpanel, hade ritats av arkitekten Axel H Forsberg. Bostadshusens 
ursprungliga fasadmaterial var oftast trä men även stenhus och reveterade trähus 
uppfördes. På dessa avfärgades putsen främst i ljusa toner, de flesta i gult.

Gamla Enskede blev en liten stad i staden, området försågs tidigt med all slags 
service. Vid Handelsvägen byggdes 1909 ett stort affärs- och bostadshus och i 
hörnet av Krokvägen och Stora Gungans väg uppfördes Konsumtionsförening-
ens butik. Stadsdelen hade t.o.m. sin egen tidning.

Efter krigsårens uppehåll fortsatte utbyggnaden i områdets utkanter. Längs 
Sockenvägen och i nordost vid Enskedevägen byggdes villor. Det s.k. Svamp-
området söder om Sockenvägen stadsplanelades 1925. Tillsammans med områ-
det utmed Plantskolevägen och Hemmansvägen uppfördes fram till 1940 drygt 
150 enfamiljshus efter typhusritningar av Edvin Engström. Det blev enkla, 
funktionella hus med regelstomme och stående locklistpanel målade i ljusa fär-
ger. Med hyreshusen utmed Nynäsvägen stod Gamla Enskede färdigbyggt 1945.

Dalen

En stor del av Dalens koloniområde avröjdes och brändes 1968 och gav plats åt 
bostäder samt ett mindre sjukhus. År 1982 stod hela området färdigt och inflyt-
tat. Ambitionerna var höga för att undvika den kritik som riktats mot rekor-
dårens förortsbebyggelse. Området bebyggdes med tätt placerade, individuellt 
utformade och färgsatta hus i fyra våningar. Tanken var att skapa en stadsmässig 
miljö vilken kompenserats av stora, öppna och grönskande innergårdar.

Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
I Gamla Enskede finns ett område som är utpekat som särskilt kulturhistoriskt 
värdefullt i översiktsplanen för Stockholm. Inom området skall stor hänsyn tas 
till såväl helhetsmiljöns som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde. 
Området inbegriper småhusbebyggelsen väster om Nynäsvägen samt kvarte-
ren Stora Gungan, Framtiden och Nutiden öster om Nynäsvägen. Området 
som utgör Per Olof Hallmans ursprungliga stadsplan för Gamla Enskede, 
”Stadsplaneområde nr 1” - Stockholms första trädgårdsstad, är dessutom 
utpekat som ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Även den av 
Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz utformade Skogskyrkogården, som 
utgör en unik helhetsskapelse där landskap och byggnader samverkar till en 
sakral miljö av allra yppersta klass, är utpekat som riksintresse samt är sedan 
1994 upptaget på UNESCOS världsarvslista som ett för världen omistligt 
kulturarv. Anläggningen är sedan 1996 skyddad enligt 4:e kapitlet i lagen 

Den storskaliga bebyggelsen vid Valla gärde utgör en övergång från den tidigare hantverksmässigt präglade byggna-
tionen till industriell prefabricerad produktion. Foto,?? , Stocjholm stadsmuseum.

Dokumentationsenheten
Box 15025, 104 65 Stockholm
Tel. 08-508 31 600
www.stadsmuseum.stockholm.se

Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt  
värdefull byggnad bör man beakta följande:
•   Att större till- och påbyggnader undviks.

•   Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggs-

isoleringar undviks.

•   Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster, portar, balkonger, 

fasad utsmyckningar m.m. bibehålls.

•   Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls.

•   Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är 

anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik.

•   Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt 

värdefull inredning bevaras.

•   Att tidstypisk markplanering och växtlighet bevaras.

Stockholms stadsmuseum ger gärna råd
För information och tips om byggnadsvård och förhållningssätt vid underhåll 

och restaurering av kulturhist oriskt värdefull bebyggelse besök gärna Stads-

museets byggnadsvårdswebb: www.stadsmuseum.stockholm.se/byggnadsvard.  

Ni kan även gå in på www.stockholmskallan.se, besöka museets forskarsal 

Faktarummet eller kontakta Stockholms  stadsmuseum.

(1988:950) om kulturminnen m.m.
Förutom dessa områden finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggna-

der och områden värda att nämnas. De tydligt engelskinspirerade radhusen i 
kvarteren Inspektoren och Lantbrukaren vid Margaretavägen var de enda av 
de många planerade radhusen som kom att uppföras. De synnerligen kul-
turhistoriskt värdefulla byggnaderna har bl.a. stort byggnadshistoriskt och 
arkitektoniskt värde. Av villabebyggelsen bör speciellt nämnas fastigheterna 
Höbärgningen 2, Slåttern 5 och Stataren 6 vilka är representativa för den 
första trädgårdsstadens egnahemsbebyggelse. De välbevarade byggnaderna har 
arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska värden vilka förstärks av ur-
sprungliga detaljer såsom panel, fönsterluckor, hörndekorationer m.m. Bygg-
naderna har miljöskapande värden då de utgör viktiga inslag i gatubilden. 
Det av Cyrillus Johansson välgestaltade bostadsområdet i kvarteret Framtiden 
1, från 1915, karaktäriseras av omsorgsfullt utformade detaljer, gedigna mate-
rialval och symmetri.

Enskede kyrka från 1915, i kvarteret Enskede Gård 4:1, skyddas enligt 4:e 
kapitlet i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.


