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Sommaren 10, Södermalm 
Underlag för undersökning om betydande 
miljöpåverkan för Dp 2021-14709  

Synpunkter i sammanfattning 
Stadsutvecklingsenheten bedömer att förslaget inte kräver en MKB, 
men bedömer att planen inte samspelar med kulturmiljön och att 
förslaget därför bör avstyrkas med hänvisning till PBL 2 kap 6 §, 
gällande detaljplan Dp 91044 samt stadens eget förhållningssätt till 
bebyggelsen i ÖP och Riksintresset Stockholms innerstad med 
Djurgården samt att skyddet i detaljplanen därmed upphör. 

Påbörjat planarbete 
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för fastigheten 
Sommaren 10 på Södermalm i Stockholm, samt 
parkyta/impedimentyta i direkt anslutning vid korsningen 
Tegelviksgatan och Alsnögatan. Ansökan avser ett vårdboende med 
ca 90 platser och ca 30 lägenheter för trygghetsboende. Huset 
föreslås kopplas samman med vårdboendet via förbindelselänkar på 
västra gaveln och framsidan.  

Kunskapsläget 
När stormaktstiden föll på 1700-talet förändrades den sociala 
skiktningen när adelns betydelse gick tillbaka och borgarbeståndet 
började ta plats och sätta sin prägel på staden. På malmarna byggdes 
bland annat malmgårdar av förmögna stadsbor. 
 
Sommaren 10, också kallad Hovings malmgård, uppfördes 1770 av 
färgfabrikören Carl Gustaf Hoving som bodde på första våningen 
medan bottenvåningen inrymde rum för press och efterbehandling. 
Kläder och tyger torkades på vinden i huset. Arkitekt var Casper 
Christian Friese. 
 
Lars Johan Hierta förvärvade ett stort markområde mellan 
Hammarby sjö och Tjärhovsgatans dåvarande sträckning och 1841 
flyttade han sin fabrik Liljeholmens stearinfabrik från Liljeholmen 
till Hammarby.  
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1805 finns en karta som visar att det finns en trädgårdsanläggning 
nordväst om huset. Trädgården omges av bergshöjderna Åsöberget 
och Fåfängan vilket ger ett skyddat klimat. Lars Johan Hierta 
omvandlade trädgården till privat mark och använde huset som 
sommarbostad för sin familj. Trädgården är noggrant ordnad med 
symmetriska planteringar i den så kallade tyska stilen som var 
tidens högsta trädgårdsmode. När Hierta senare flyttade till 
Barnängens malmgård en bit bort blev Hovings malmgård 
tjänstebostäder för stearinfabrikens högre tjänstemän. 
 
Stearinfabriken drevs i huset ända till 1970-talet då alla 
industribyggnader och tjänstebostäder utom malmgården revs. 
 



 

 

 

 [Dokumenttyp] 
Dnr [Diarienummer] 

Sida 3 (7) 
 

Kulturförvaltningen 
Stadsutvecklingsenheten 
Box 8100 
163 08 Spånga 
Växel 08-508 319 00 
kultur@stockholm.se 
 
 

 
Hovings malmgård 1930-tal med fabriks- och bostadsbebyggelse. 
Foto: Oscar Bladh 1938, Liljeholmens stearinfabriks arkiv, 
Centrum för Näringslivshistoria. 
 
Kulturhistoriskt värde 
 
Översiktsplan Stockholm stad, riksintressen enligt miljöbalken 
-stadens förhållningssätt till tidig bebyggelse på malmarna 
”Bebyggelse som vittnar om den förindustriella tiden på malmarna 
är en viktig del av Stockholms identitet. Möjligheten att utläsa de 
äldre utbyggnadsepokerna och därmed förstå hur staden utvecklats 
över tid är utgångspunkten för stadsutvecklingen.  
 
Byggnader, gator, parker och platser som ingår i värdekärnorna har 
hög känslighet för förändringar. Det innebär i princip att byggnader 
ska bevaras, att påbyggnader inte är lämpligt och att förtätning inte 
är aktuellt. Med äldre byggnader avses här byggnader uppförda 
under perioden 1600-1860-tal.” 
 
Fastigheten är markerad med blått på Stadsmuseets kulturhistoriska 
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klassificeringskarta. Det betyder att fastigheten har ett synnerligen 
stort kulturhistoriskt värde. För blåmarkerade fastigheter kan PBL 
(Plan- och bygglagen) 8:e kap, 13, 14 och 17 §§ tillämpas, vilket 
innebär att bebyggelsen inte får förvanskas, att underhållet ska 
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens 
kulturhistoriska värden, att underhållet ska utföras så att de 
särskilda värdena bevaras, att ändringar ska utföras varsamt och 
med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt med tillvaratagande 
av byggnadens kulturhistoriska värden. 
 
Enligt PBL 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av god helhetsverkan. 

Riksintressen 
Sommaren 10 ingår i Riksintresset Stockholms innerstad med 
Djurgården och berör flera särdrag. 
 
Stadens årsringar 
Vita bergens småskaliga 1700-talsbebyggelse tillhör de äldsta av 
stadens årsringar som delvis avviker från den regelbundet planerade 
stenstaden från 1800-talet. Denna bebyggelsestruktur fortsatte även 
en bit in på 1900-talet och utgör dagens väg- och 
bebyggelsestruktur.  
 
Tidig bebyggelse på malmarna, Vita bergen 
Under 1700-talet uppstod i Vita bergen en utkantsbebyggelse för 
arbetare i närliggande fabriker och hamnar. Den småskaliga 
bebyggelsen speglar olika befolkningsgruppers levnadsvillkor i den 
äldre staden. 
 
• Bevarade rester av det äldsta gatunätet på Södermalm. 
• Den förindustriella stadens spridning av verksamheter och sociala 
skiktning i boendet.  
• Områden med stenhus från 1600-, 1700- och första delen av 1800-
talet, både för aristokratin, den nya klassen av rika borgare och för 
ett lägre borgerligt skikt - stads-palats, malmgårdar, borgargårdar 
samt även äldre parker och inslag av grönska. 
• De lägre samhällsklassernas småskaliga trähus i stadens dåvarande 
ytterkanter och otillgängliga delar.  
• Parkanläggningar och grönska, innerstadens koloniträdgårdar.  
• Sjöfarts-, handels- och industristaden. Hamnanläggningar från 
skilda tider och byggnader som hör ihop med flottan och sjöfarten.  
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• Industrimiljöer som speglar Stockholms betydelse som 
industristad alltsedan 1600-talet, bland annat Barnängen, Kungliga 
Myntet, Ludvigsberg, Almgrens sidenväveri och de många 
bryggerierna.  
• Andra Stockholmska särdrag som anpassningen till naturen, 
fronten mot vattenrummen och Stockholms inlopp, både från 
Saltsjön och Mälaren.  
• Vyerna från viktiga utsiktspunkter, blickfång, kontakten med 
vattnet.  
• De tydligt avläsbara “årsringarna” i stadsväxten. Stenstadens 
tydliga yttre gräns. Stadssiluetten med den begränsade hushöjden 
där i stort sett bara kyrktornen och offentliga byggnader tillåtits höja 
sig över mängden.  
• Byggnader och miljöer med anknytning till konstnärliga verk och 
historiska personer. 

Detaljplan 91044 kv Mandeln (laga kraft 1996-08-22) 
Byggnaden är skyddad med Q i detaljplanen, kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och kulturreservat. 
 

 

 

Antikvarisk bedömning av projektets påverkan på 
kulturmiljön 
Stadsutvecklingsenheten bedömer att förslaget inte kräver en MKB 
men Stadsutvecklingsenhetens åsikt är ändå att förslaget att 
bebygga trädgården i kulturreservatet Hovings malmgård i kvarteret 
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Sommaren 10 från 1770 är ett respektlöst förslag ur kulturhistorisk 
synvinkel. 
 
Hovings malmgård och trädgård utmärker sig bland stadens 
malmgårdar. Ingen annan malmgård har så mycket av trädgården 
bevarad. Ingen annan malmgård omsluts helt av äldre 
trädgårdsanläggning. Närmast jämförbar är troligen Kristinehovs 
malmgård som har delar av den äldre trädgården bevarad, men inte i 
den omfattning som vid Hovings. Hovings trädgård har visserligen 
genomgått förändringar genom åren men delar av den äldre 
strukturen finns kvar och flera äldre parkträd är bevarade. 
 
Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull, både genom 
att den är markerad som blå på klassificeringskartan och genom 
skydd i detaljplanen. Syftet med planen är uttryckligen att bevara 
kulturmiljön med både malmgård och trädgård i en större kontext 
med närheten till vattnet, Gröna huset som är den första 
arbetarbostaden och Barnängens industrier. 
 
Riksintressets värdekärnor pekar vidare på byggnadens 
kulturhistoriska värde som bevarad malmgård från den tidiga 
industrialiseringsfasen och som berättar historien om staden och ger 
området stark identitet. Staden har därmed vid flera tillfällen tagit 
ställning till det höga kulturhistoriska värdet av byggnaden. 
Stadsutvecklingsenheten bedömer att ett förslag som innebär att 
vidbygga malmgården med förbindelsegångar innebär en 
förvanskning av byggnadens kulturhistoriska värde som solitär.  
 
Den bebyggelsen som tidigare har funnits på platsen var intimt 
förknippad med den ursprungliga verksamheten och kulturmiljön på 
platsen. Den enda resten från dåtidens industrimiljö och 
levnadsvillkor är idag huvudbyggnaden och den ska enligt 
stadsutvecklingsenheten upplevas som en solitär med omgivande 
trädgårdar. 
 
Stadsutvecklingsenheten bedömer att det är omöjligt att bebygga 
fastigheten ytterligare utan att skada de höga kulturhistoriska 
värdena som platsen och byggnaden förmedlar. Hovings malmgård 
ligger fritt mot Hammarbykanalen och utgör än idag ett fondmotiv 
från Hammarby sjöstad och Danvikstull som en utsparad 
kulturmiljö. Det är viktigt för både inblickar och utblickar från 
vattenrummet att både Barnängen och Hovings malmgård kan 
upplevas från vattenrummet som en sammanhållen kulturmiljö 
starkt förankrad i det gamla Södermalms historia och karaktär som 
tidig industrimiljö. 
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Stadsutvecklingsenheten avstyrker därför förslaget med hänvisning 
till PBL 2 kap 6 §, gällande detaljplan Dp 91044 samt stadens eget 
förhållningssätt till bebyggelsen i ÖP och Riksintresset Stockholms 
innerstad med Djurgården samt att skyddet i detaljplanen därmed 
upphör. 
 
 

 
Ulrika Wallin              Ida Holsner 
Enhetschef  Antikvarie 
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