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 Öppet brev till 
Nämnder och nämndledamöter i stadsbyggnads-, exploaterings- och trafiknämnden, Södermalms 
stadsdelsnämnd och kulturnämnden samt till Skönhetsrådet. Brevet skickas också till respektive 
förvaltning och för kännedom till Einar Mattsson Byggnads AB samt till nyhetsmedia i Stockholm. 
__________________________________________________________________________________ 

Hovings Malmgård på Södermalm från 1770-talet  
”Den sorgliga historien om ett tjugoårigt förfall” 

 
Hovings Malmgård ligger vid Danvikstull, vid Tegelviksgatan/Alsnögatan. Marken ägs av Stockholms 
stad och är upplåten med tomträtt till Einar Mattsson Byggnads AB. Både gällande detaljplan och 
tomträttsavtal skyddar byggnad och tomt, som har detaljplanebestämmelsen ”Kulturreservat”. Trots 
detta har förslag om att bygga bostäder på malmgårdstomten kommit fram under åren utan att 
definitivt avföras, vilket lett till en utdragen process där byggnad och tomt förfallit. Våren 2020 
förbereds återigen ett detaljplanearbete för ny bostadsbebyggelse, nu för äldreboende. 
 

Hovings Malmgård är av byggnadsminnesklass och i omedelbart behov av 
upprustning.  

 
Malmgårdens framtid har kommit in ett nytt akut läge då stadsbyggnads-

kontoret och Einar Mattsson, nu på våren 2020, för diskussioner om att utarbeta 
en ny detaljplan med nybebyggelse för äldreboende kopplat till upprustning av 
den befintliga malmgårdsbyggnaden. 

 
Stockholms stad uppmanas att respektera malmgårdens väldokumenterade 

kulturvärden och gällande detaljplan genom att definitivt säga nej till förslag om 
ny bebyggelse på tomten och att också tillse att byggnad och tomt rustas. 

 
Vi föreslår att Hovings Malmgård och dess tomt får en publik användning till 

glädje för de som bor i närområdet och i de drygt 1.200 nya lägenheterna som 
kommer att byggas vid Tegelviksgatan.  

 
Vi presenterar ett förslag om ett attraktivt gångstråk mellan Hammarby 

sjö/Hovings Malmgård och Mosebacke Torg – ”Fogelströms stråk” där Hovings 
Malmgård inlemmas i sitt historiska sammanhang   

 

                                                                                              

                   Hovings Malmgård mot Hammarby Sjö         Utsnitt ur gällande detaljplan från 1996 
                      Orangemarkerad tomt är ”Kulturreservat”
                      med Q-märkt byggnad 
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Hovings Malmgård är utsatt för fortgående förfall 

Hovings Malmgård på Södermalm har sedan årtionden stått och förfallit. Trots att den utpekats som 

Kulturreservat i den detaljplan som kommunfullmäktige antog 1996 och trots att tomträttsavtalet 

mellan staden och Einar Mattsson Byggnads AB föreskriver att byggnad och tomt ska ”vårdas och 

bibehållas i fullgott skick”. Stadsbyggnadskontoret har till och med tagit upp ett sk tillsynsärende 

med krav på upprustning. Malmgården har ett väldokumenterat stort kulturhistoriskt värde och 

byggnad och trädgård kan bli en värdefull tillgång för de boende på östra Södermalm, inte minst för 

kommande boende i de täta nya bostadskvarteren vid Tegelviksgatan som ersätter den tidigare 

bussdepån.  

Hög tid att staden respekterar gällande detaljplan 

Arbetsgruppen för Hovings Malmgård vill med detta öppna brev sprida kunskap om Hovings 

Malmgård och om den sorgliga pågående process, bland annat genom ekonomiskt grundade 

förväntningar om att bygga nya bostäder på kulturreservatet, som ligger bakom förfallet.  

Det är hög tid för staden att respektera sin egen detaljplan och för Einar Mattsson Byggnads AB att 

avskriva nya förslag om att bygga på tomten och att i stället rusta byggnad och tomt, som föreskrivs i 

tomträttsavtalet.  

Dokumentation bakom vårt öppna brev och våra framtidsinriktade förslag: 

 FAKTA OM HOVINGS MALMGÅRD OCH PROCESSEN BAKOM PÅGÅENDE FÖRFALL. 
Som bakgrund till vårt öppna brev ställer vi frågan – och gör en ansats till att besvara den - 
om hur det kan komma sig att byggnad och trädgård får stå och förfalla under årtionden 
trots att staden har beslutat om Kulturreservat och att staden äger marken samt att det 
erkänt seriösa företaget Einar Mattsson har tomträtten och äger byggnaden.  Bilaga 1 

 HOVINGS MALMGÅRD EN TILLGÅNG FÖR KOMMANDE GENERATIONER  
Vi redovisar malmgårdens värden och möjligheter.  Bilaga 2 

 ”FOGELSTRÖMS STRÅK” ETT PARK OCH KULTURSTRÅK MED HOVINGS MALMGÅRD 
Med ett idéförslag till ett sammanhängande park- och kulturstråk – ”Fogelströms Stråk” 

lyfter vi fram möjligheten att knyta ihop Hovings Malmgård med övriga äldre park- och 

kulturmiljöer på östra Södermalm och att skapa ett attraktivt promenadmål. Bilaga 3 

Arbetsgruppen för Hovings Malmgård 

Magdalena Nordenson, Helene Broms och Sven Lorentzi 
__________________________________________________________________________________ 
Helene Broms, utställningsproducent, är ättling till Lars Johan Hierta som grundade stearinfabriken. 
Magdalena Nordenson, journalist, är ättling till Lars Johan Hierta och bodde i Hovings malmgård som 
barn. Sven Lorentzi, kulturgeograf med mångårig erfarenhet av stadsutveckling och byggnadsvård. 
 
Kontakt:  
Magdalena Nordenson Ehrensvärdsgatan 2 112 35 Stockholm, tel: 0736 89 00 49, e-post: 
magdalenanordenson@gmail.com 
 
Arbetsgruppen för Hovings Malmgård har kontakter med hembygdsföreningar och värnare av 
Södermalms parkmiljöer, stadsdelsförvaltningen, stadsmuseum, skönhetsråd, m fl. 
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   Bilaga 1 till Öppet brev 2020-05-11 

 

 

HOVINGS MALMGÅRD 
OCH PROCESSEN BAKOM PÅGÅENDE FÖRFALL 

 
 

Några kortfattade fakta om Hovings Malmgårds status. 

Färgaren Carl Gustaf Hoving lät 1770 bygga Hovings Malmgård som en del i hans färgeriverksamhet. 
Lars Johan Hierta, den mångsysslande industrialisten och publicisten, som startade och drev 
Aftonbladet och som 1839 startade Liljeholmens stearinfabrik, bodde i malmgården 1842-1848. 
Stearinfabriken flyttades till området i mitten av 1800-talet. Ett helt brukssamhälle med industri och 
bostäder växte fram. Malmgården har ibland också kallats Hiertas Malmgård. 
 
Stockholms stad köpte hela industriområdet runt Hovings Malmgård 1969. Efter att stearinfabriken 
flyttat till Oskarshamn revs all bebyggelse utom Hovings Malmgård och arbetarbostadshuset ”Gröna 
Gården” som ligger mellan Hovings och Åsöberget. Gröna Gården är ”blåklassad” och ägs av AB 
Stadsholmen som rustat byggnaden vilken innehåller bostäder. 
 
Alla kulturhistoriska analyser gjorda av Stockholms Stadsmuseum, bebyggelseantikvariska konsulter, 

Skönhetsrådet, Länsstyrelsen m fl har klassat Hovings Malmgård som mycket kulturhistoriskt 

värdefull.  

Stockholms stad antog 1996 en detaljplan för kajområdet utmed Hammarby Sjö inklusive Hovings 
Malmgård där malmgårdstomten och byggnaden utmärktes som kulturreservat. 
 

                                      
 
Även analyser i samband med förarbetena för detaljplan för Kv. Persikan (tidigare bussdepån) och 

utredningar gjorda på beställning av Einar Mattsson slår fast de kulturhistoriska värdena.  

Kulturvärdet i Hovings Malmgård består i dess historiska roll som malmgård, som kvarvarande 

representant för platsens industriella historia och för dess del i sammanhanget med annan gammal 

Hovings Malmgård – fastigheten 
Sommaren 10 är orangemarkerad i 
utsnittet ur gällande detaljplan som 
antogs av KF 1996. Hela fastigheten är 
betecknad som ”Kulturreservat” och 
byggnaden har högsta kulturvärde.  
_______________________________ 
Hovings Malmgård – Gröna Gården – 
Åsöberget och Fåfängan – ett grönt 
stråk med historiskt samband 
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och värdefull bebyggelse i närheten. Värdet ligger i helheten, såväl byggnad som tomtmark/trädgård 

i nordväst och sydost.  

Fastigheten Sommaren 10 är upplåten med tomträtt av Stockholms stad till Einar Mattsson 
Byggnads AB som äger och ansvarar för byggnaden. Tomträttsavtalet slår fast att byggnaden är 
”kulturhistoriskt värdefull och att den ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö”. Vidare att den ska 
”av tomträttshavaren vårdas och bibehållas i ett fullgott skick som kan godtagas i tekniskt och 
antikvariskt hänseende”. 
 
Byggnaden är sedan flera år tomställd och i starkt förfall efter att använts för olika 
kontorsverksamheter. Byggnaden är i behov av grundförstärkning och total upprustning. Trädgården 
är ovårdad. Stadsbyggnadskontoret tog sommaren 2018 upp ett ”tillsynsärende” med krav på 
upprustning. 
 

(Det finns rikhaltigt med dokument som verifierar vår kortfattade 
redovisning. Kontakta oss gärna om du vill ta del av dem.) 

 

 

Varför respekteras inte detaljplanens och tomträttsavtalets bestämmelser? 

Detaljplan och tomträttsavtal är tydliga med vad som gäller för Hovings Malmgård. Trots dessa av 
staden givna förutsättningar förfaller malmgården. Hur kan detta förfall fortgå på Stockholms stads 
mark och med en erkänt seriös fastighetsägare som tomträttshavare? Varför har byggnad och tomt 
inte rustats? 

Vi försöker ge svaret på frågorna genom att beskriva händelseförloppet sedan 2000. Det har varit en 
tjugoårig process med propåer om att bygga nytt på tomten och med otydliga besked från 
Stockholms stad.  
 
Trots att detaljplanen och tomträttsavtalet är tydliga nog, har det, sedan man ingick tomträttsavtalet 
med staden, funnits en förväntan från Einar Mattssons sida att det skulle vara möjligt att bebygga 
tomten med nya bostäder. Staden har själv bidragit till/skapat denna förväntan genom en 
markanvisning för bostadsbyggande i samband med tomträttsupplåtelsen år 2000.  Einar Mattsson 
har kopplat en upprustning av byggnaden till att få ett besked från staden. Under tiden har 
malmgården förfallit.  

 
 
År 2000. Tomträttsupplåtelse – ansökan om markanvisning och beslut om markanvisning för ny 
bebyggelse i ett paket utan hänsyn till Kulturreservatet.  
Einar Mattssonkoncernen övertog tomträtten till fastigheten år 2000. I stort sett samtidigt ansökte 
bolaget om markanvisning för att bygga nya bostäder med 70-80 lägenheter på tomten. Trots en 
detaljplan, som innehöll bestämmelsen ”Kulturreservat som ej får bebyggas” och som antagits av 
kommunfullmäktige bara 3-4 år tidigare, beslutade dåvarande gatu- och fastighetsnämnden om 
markanvisning till Einar Mattsson för ny bostadsbyggelse.  
 
Anmärkningsvärt är att Gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande till nämnden inte informerade 
nämnden om att tomten är Kulturreservat i gällande detaljplan. Med sitt beslut gav nämnden Einar 
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Mattsson förväntningar om att få bygga på tomten, vilket sannolikt var en ekonomisk förutsättning 
för att Einar Mattsson skulle vilja ta över fastigheten och köpa byggnaden.  
 
 
År 2003. Stadsbyggnadskontoret avfärdar detaljplanearbete för bostadsbyggande med hänvisning 
till de väldokumenterade kulturhistoriska värdena. Stadsbyggnadsnämnden beslutade enligt 
kontorets förslag, men i ett särskilt uttalande uttryckte nämnden att: ”Under rådande 
omständigheter är det därför inte aktuellt att bebygga kv. Sommaren 10. Detta kan dock återigen tas 
upp till prövning när man ser hur området i närheten utvecklas.” 
 
Med uttalandet om att det kunde vara möjligt att återigen ta upp frågan om nybebyggelse till 
prövning, gav nämnden Einar Mattsson en förväntan om att nybebyggelse skulle kunna bli möjlig. 
Man avvaktar därför med upprustning av malmgården och åren går. Inte heller staden som 
markägare agerar för att få till stånd den upprustning av malmgården som tomträttsavtalet kräver.  
 
Augusti 2018 öppnar stadsbyggnadskontoret efter påstötning ett sk tillsynsärende för Hovings 
Malmgård. Här åläggs Einar Mattsson att rusta byggnaden.  
 
I Einar Mattssons svar i september 2018 på stadsbyggnadskontorets tillsynsärende är bolaget 
tydligt nog vad gäller ambitionen att bygga nytt på tomten: 

 
Idén om att flytta byggnaden har avförts och skyddsåtgärder för att förhindra fortsatt förfall har 
utförts som en följd av tillsynsärendet. Vissa förberedande projekteringsinsatser har också gjorts, 
som antikvariska undersökningar, förberedelser för grundförstärkning mm.  
 
Bolaget vidareutvecklar i sin skrivelse – se nedan - en positiv ambition för själva byggnaden samtidigt 
som man kopplar den till sin förväntan om att få bygga nytt på tomten. Sambandet med den 
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kommande nyproduktionen i kv Persikan är tydlig. (Einar Mattsson har en markanvisning och ska 
bygga bostäder i det kvarter som ligger närmast malmgården tvärs över Tegelviksgatan.) 
 

 
 
 
Hösten 2018 tar Einar Mattsson genom ett arkitektkontor fram nya skisser till bostadsbebyggelse  
De nya skisserna är mer omfattande än förslaget från 2003 som stadsbyggnadskontoret avfärdade. 
Bolaget tar upp den nya skissen till diskussion med stadsbyggnadskontoret och 
exploateringskontoret. Nu innehåller bebyggelseskissen 8 – 10 våningar höga hus med 126 – 180 
bostäder, beroende av fördelningen på olika lägenhetsstorlekar, samt 400 kvm lokaler. 63 p-platser 
varav 58 i garage under bostadshus och gård redovisas, vilket betyder att stor delen av tomten blir 
underbyggd. Bebyggelseskissens volymer och höjder är klart inspirerade av den nya detaljplanen i kv 
Persikan. Bebyggelsen skulle i stort sett helt ta i anspråk malmgårdens tomt och genom sin höjd 
avskärma byggnaden. Den skulle innebära ett kraftfullt brott mot tanken med kulturreservatet och 
helt utplåna sambandet med Gröna Gården och parkstråket mot Åsöberget.  
 
I oktober 2019 – ett helt år senare - meddelar stadsbyggnadskontoret under hand att den skissade 
omfattningen på ny bebyggelse ej är aktuell för kontorets del. 
 
 
Läget våren 2020  
I slutet av 2019 och våren 2020 har Einar Mattsson fört nya diskussioner med staden där 
förutsättningarna för upprustning diskuterats. Staden skulle t ex kunna återta tomträtten och själv 
rusta fastigheten alternativt långtidsförhyra byggnaden efter att Einar Mattsson rustat den, som 
kompensation för att markanvisningen från 2000 inte kom till stånd. 
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Samtalen har dock resulterat i att Einar Mattsson i samråd med stadsbyggnadskontoret våren 2020 
förbereder en ansökan om detaljplaneändring för att kunna bygga nytt äldreboende och i samband 
med detta rusta malmgården.  Se utdrag ur skrivelse 2020-03-13 från Einar Mattsson till 
stadsbyggnadskontoret i samband med skriftväxling i tillsynsärendet (Här används begreppet 
”vårdboende”, men senare har EM sagt ”äldreboende”): 

 
 

En ansats till svar på frågan om varför Hovings Malmgård 
förfaller i stället för att rustas 

Grunden till 20 års förfall är att staden gjorde en markanvisning för nybebyggelse i strid mot en bara 
några år gammal detaljplan samtidigt som staden upplät Hovings Malmgård med tomträtt till Einar 
Mattsson. Dåvarande gatu- och fastighetskontoret ansåg, kan man anta, att man lyckats hitta ett sätt 
att få malmgården upprustad av Einar Mattsson genom att utlova en markanvisning för 
bostadsbyggande. Nämnden, som tog beslutet, informerades i utlåtandet inte om att malmgården 
var kulturreservat i den detaljplan som antagits av kommunfullmäktige bara några år dessförinnan.  
 
När stadsbyggnadsnämnden sedan avslog gatu- och fastighetsnämndens förslag om planarbete för 
nya bostäder stod Einar Mattsson som ägare till en kulturhistoriskt värdefull byggnad och en trädgård 
med behov av stora insatser, men utan den ”utlovade” nybyggnadsrätten. Den ena sidan av 
”bytesaffären” föll bort… 
 
Men stadsbyggnadsnämndens uttalande om ”ny prövning” av frågan, gav en öppning för att 
återkomma med nya bebyggelseförslag. Man bidar sin tid och under åren förfaller malmgården utan 
att staden som markägare agerar. 

 
Vad ”man” väntat på för att få ”ny prövning” är att planeringen av kv Persikan ska slutföras. 
Hovings Malmgård ligger nära Kv Persikans nya bostadskvarter där mer än 1.200 lägenheter ska 
byggas. Einar Mattsson har en markanvisning för bostadsbyggande tvärs över Tegelviksgatan från 
Hovings Malmgård. 
 
Från 2003 och fram till 2015 pågick planering för att kunna flytta bussdepån i kv Persikan och för att 
ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse i kvarteret. Den detaljplanen blev klar 2016 och vann 
laga kraft 2018.  
 
Nu vet vi hur bebyggelsen i Persikan blir. Under planeringsarbetet ökade antalet bostäder från 850 
lägenheter i programutredningen 2003 till 1.160 lägenheter enligt detaljplanebeskrivningen och är 
enligt uppgift i dagsläget uppe i ca 1.250 lägenheter. Ökningen har skett genom ökad täthet, högre 
bebyggelse och minskade lägenhetsstorlekar. Antalet lägenheter har sedan 2003 ökat med ca 50 
procent i en bebyggelse som stadsbyggnadskontoret i detaljplanebeskrivningen själv säger har en 
täthet som är en ”utmaning”.  
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Den givna slutsatsen och svaret på stadsbyggnadsnämndens uttalande för 17 år sedan gällande 
nybyggnad på malmgårdstomten - ”detta kan återigen tas upp till prövning när man ser hur området 
i närheten utvecklas” - är att ”prövningen” rimligen måste leda till slutsatsen att Hovings Malmgård 
inte ska bebyggas.  
 
Inom de nya bostadskvarteren finns nästan ingen parkmark, utom ett smalt gångstråk från 
Tegelviksgatan till Barnängsgatan. Därmed har behovet av Hovings Malmgård som ett grönt 
kulturreservat ökat. Den gröna tomt som kulturreservatet Hovings Malmgård erbjuder, har genom 
utökningen av persikanprojektet, blivit än mer angelägen att behålla som en tillgång för de nya 
invånarna i Persikans nya kvarter och för grönstrukturen på östra Södermalm. Malmgårdens byggnad 
kan bli värdefull och tillgänglig med öppna verksamheter, som Einar Mattson beskriver i sin skrivelse 
till stadsbyggnadskontoret hösten 2018. 
 

                   
 
Slutsatsen för Hovings Malmgård är given:  
 
Staden måste ta sitt ansvar och skrinlägga alla idéer om nybebyggelse på Hovings Malmgård och ta 
de beslut som krävs för att en upprustning ska komma igång. Det är staden, som för tjugo år sedan 
genom en markanvisning, skapade de felaktiga förväntningarna om nybebyggelse. Tycker staden att 
man behöver kompensera Einar Mattsson för de brustna förväntningarna, så får det ske på annat 
sätt än genom ny bebyggelse på tomten.  
 
En ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra bostadsbyggande på kulturreservatet, skulle 
dessutom innebära en lång och svår detaljplaneprocess med ytterligare år av förfall.  
 
Arbetsgruppens ståndpunkt är att staden tydligt markerar att gällande detaljplan ska följas, att 
byggnad och tomt ska rustas och att nybyggnadsförslag avvisas. Vi uppmanar Stockholms stad och 
Einar Mattsson att respektera Hovings Malmgårds kulturvärden. 

 Ta ansvar för och respektera den av kommunfullmäktige antagna detaljplanen från 1996 och 
tomträttsavtalet från 2000 

 Respektera Hovings Malmgårds väldokumenterade kulturhistoriska värden 
 Avför alla idéer om nya byggnader på tomten som i strid mot detaljplanen under tjugo år lagt 

en död hand över fastigheten och som lett till att byggnad och tomt förfaller 
 Fatta de beslut som behövs för att rädda Hovings Malmgård från fortsatt förfall 

 Påbörja och genomför snarast en antikvariskt korrekt upprustning av 1770-talsbyggnaden 

 Restaurera trädgården på ömse sidor om byggnaden och gör den allmänt tillgänglig 

 

 
 

Hovings Malmgård med sin gröna 

tomt, som kan bli en tillgång för alla 

boende. 

Den nya bebyggelsen med 1.250 

lägenheter i tidigare kv Persikan med 

sitt smala parkstråk mellan 

Tegelviksgatan och Barnängsgatan 
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Bilaga 2 till Öppet brev 2020-05-11 
 

HOVINGS MALMGÅRD 
EN TILLGÅNG FÖR KOMMANDE GENERATIONER 

 
 
Hovings Malmgård har under århundradena haft flera användningar, som arbetslokaler, kontor, 
bostad mm.  
 
På Einar Mattssons beställning genomförde Reichman Antikvarier i november 2018 en 

kulturmiljöutredning för Hovings Malmgård som sakkunnigutlåtande inför projektering av 

upprustning.  (Bilder nedan är offentligt material – här hämtade ur Reichman Antikvariers utredning.) 

       

I Reichman Antikvariers utredning analyseras och beskrivs kulturvärdet: 

- Kulturvärdet i Hovings Malmgård består i dess historiska roll som malmgård och som 

kvarvarande representant för platsens industriella historia.  

- Med detta måste förstås såväl byggnad som tomtmark/trädgård i nordväst och sydost.  

- Den yta som i detaljplan lagts ut som parkmark ingår i värdebedömningen 
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Reichman Antikvarier analyserar och understryker vikten av sambanden mellan Hovings 

Malmgård och kajen respektive det historiska sambandet med Gröna Gården. Tillsammans 

berättar malmgården och Gröna Gården om den svunna industriella epoken. 

Särskilt betydelsefullt är det gröna och öppna sambandet från kajen över Tegelviksgatan, via 

Gröna Gården och upp mot Åsöberget.  

      

Tillsammans med Gröna Gården på andra sidan Tegelviksvägen är Hovings Malmgård den enda 
kvarvarande bebyggelsen från industriepoken som avslutades med att Liljeholmens Stearinfabrik 
flyttade till Oskarshamn 1970.  
 
Gröna Gården innehöll ursprungligen bostäder för arbetare vid fabrikerna. I dag innehåller 
byggnaden upprustade bostäder och ägs av kommunägda AB Stadsholmen, som äger och förvaltar 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse.  
 
Efter att Stockholms stad köpt mark och byggnader revs övrig bebyggelse och gav först plats för det 
sk Vita Huset mot Danviksbron, som byggdes för det dåvarande kommunala bolaget HIBY AB med 
lokaler för hantverk och småindustri. I dag innehåller huset olika verksamheter, bland annat en skola. 
 
Senare tillkom bostäder utmed Norra Hammarbyhamnen och vid Hammarbykanalen. 
 
 

 
Gröna Gården 
 
 
 
 
Hovings Malmgård 
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Hovings Malmgård kan med publika verksamheter bli en tillgång i staden  
 
Stockholm har en tradition av att ta tillvara och i nya former och ofta för publik verksamhet nyttja de 
malmgårdar och andra historiska märkesbyggnader som i nya tider blivit inlemmade i Södermalms 
framväxande bebyggelse. Hovings Malmgård skulle kunna få en motsvarande funktion i det allt mer 
tätbebyggda östra Södermalm. Einar Mattsson har också uttryckt en sådan ambition att göra 
malmgården tillgänglig för fler och göra platsen till en ”destination som skapar attraktion och stadsliv 
till platsen”. Café och restaurang med uteservering i söderläge mot Hammarby sjö kan vara ett 
exempel.  
 
På andra våningen i Hovings Malmgård finns en paradlägenhet som beboddes av dåvarande chefen 
för Liljeholmens stearinfabrik, direktör Harald Nordenson med familj, ända till flytten av fabriken. I 
privat ägo finns en dokumentation av det omfattande umgänge med framstående statsmän, 
företagsledare och kulturpersonligheter som här förekom vid middagar och informella möten under 
mitten av 1900-talet.  
 
Lägenheten är helt möjlig att restaurera och skulle kunna användas som en museilokal där 
dokumentationen av ett spännande och intensivt politiskt-kulturellt umgänge görs tillgängligt 
tillsammans med utställningsverksamhet som baseras på områdets 200-åriga industrihistoria. 
 

 

 
 
 
 



 

                
Arbetsgruppen för Hovings Malmgård   2020-05-11 

 

12 
 

 
Malmgårdens tomt behövs som grönt område och kan rustas och göras tillgänglig för allmänheten 
  

  
 
 

                     
utformningar. Den omges av murar och slänter mot omgivande parkmark. Tomten bör restaureras 
med utgångspunkt från historiska förebilder och inventering av befintligt växtmaterial.  
 
Tomten kan göras allmänt tillgänglig som en del av parkstrukturen i området och då bli en träffpunkt 
för de boende i närliggande kvarter. Tillsammans med övriga parker har också det gröna betydelse 
för klimat, spridningsvägar för arter, fåglar och insekter.   
 
Den sydostliga delen mot Hammarby Sjö har en parkeringsplats, häckar och gräsmattor som 
tillkommit efter den industriella epoken. Här finns goda möjligheter att knyta ihop tomten med 
kajens promenadstråk och t ex anlägga en servering i skönt söderläge.  
 
Tillsammans med olika offentliga verksamheter i byggnaden kan en öppen tomt med goda kontakter 
med omgivningen, bidra till utveckling av en levande stadsdel. Tomten kan bli en tillgänglig grön 
lunga med de ekotjänster som natur och växtlighet på Hovings Malmgård bidrar med.   
 
Nybyggnad av bostäder skulle spoliera de gröna sambanden, hårdgöra stora delar och stänga tomten 
för allmänheten. 
 
 
 
 
     

 

Malmgårdens byggnad står ungefär i mitten av 

tomten. Den nordvästra delen har i dag karaktären 

av tämligen vildvuxen park och används av barn 

från skolan i det intilliggande kontorshuset. Det 

mest värdefulla trädet är en skogsek, som är särskilt 

värdefull enligt Naturvårdsverket genom sin 

storlek. All växtlighet behöver gallras och skötas. 

Genom tiderna har denna tomtdel haft olika  
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Bilaga 3 till Öppet brev 2020-05-11 
 

”FOGELSTRÖMS STRÅK”, ETT PARK- OCH KULTURSTRÅK 
MED HOVINGS MALMGÅRD 

 
 

 
 
 
Parkplaneringen för Södermalm har inspirerat oss i ”Arbetsgruppen för Hovings Malmgård” att 
vidareutveckla den av stadsdelsnämnden godkända parkplanens promenadstråk utmed östra 
Södermalms bergsformationer och kulturmiljöer.  Ett promenadstråk synliggör de gröna och 
industrihistoriska sambanden som tas fram i bland annat Reichman Arkitekters kulturmiljöutredning. 
 
 

 



 

                
Arbetsgruppen för Hovings Malmgård   2020-05-11 

 

14 
 

Stråket går i allt väsentligt utmed befintliga gator och parkvägar och kan märkas ut och förses med 
information utan stora investeringar. Vi visar översiktligt hur stråket kan dras fram mellan Hovings 
Malmgård och ända fram till Mosebacke Torg.  
 
Med ett sammanhängande parkstråk från Hammarby Sjö och Hovings Malmgård via Åsöberget – 
Erstaklippan - Stigberget - Katarinaberget till Mosebacke skapas ett spännande sammanhang som ger 
Hovings Malmgård en ny roll i offentligheten.  Det synliggör stadsdelens historia och 
bebyggelseutveckling för kommande generationer och kan bli ett utflyktsmål för stockholmare och 
turister. 
 

 
 

 
Stråkets östra del går mellan Åsöbergets kulturreservat vid Lotsgatan till kulturreservatet Hovings 
Malmgård och Hammarby Sjö.  
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”Fogelströms stråk” går genom en rik kulturmiljö och speglar Södermalms sociala utveckling, 
innehåller bebyggelse från olika epoker och påminner om den svunna industriella historien.  
 
Flanören erbjuds fantastiska utblickar över Stockholm och Saltsjön, dessutom grönska och viloplatser 
genom miljöer som bildar fond till Per Anders Fogelströms romaner.  
 
Den östra delen av stråket binder ihop Åsöbergets kulturreservat vid Lotsgatan med Hovings 
Malmgård och Hammarby Sjö via Kvastmakartrappan och Gröna Gården. Stråket går i huvudsak på 
befintliga gångvägar, med ny passage vid Gröna Gården. Från Gröna Gården till Hovings Malmgård 
passeras Tegelviksgatan på ett generöst och fotgängaranpassat ”grönt övergångsställe”, som 
naturligt knyter ihop malmgårdens trädgårdar med helheten.  
 
Vi vill med idéskissen till ”Fogelströms stråk” inspirera till en ny attraktion som lyfter fram östra 

Södermalms historia och kulturhistoriska arv. Med ett tydliggörande av stråket från Mosebacke Torg 

till Hammarby Sjö erbjuds stockholmare, södermalmsbor och turister ett alternativ för promenad och 

utflykt i en grön miljö med utblickar över Stockholm.  

 

Vi i Arbetsgruppen för Hovings Malmgård deltar gärna i vidareutveckling av Fogelströms stråk 
och Hovings Malmgård som en öppen och tillgänglig miljö på östra Södermalm 

 

Hovings Malmgård och dess trädgård har möjlighet att bli ett grönt tillskott för de närboende. Med 
”Fogelströms stråk” knyts malmgården ihop med andra bevarade äldre miljöer i ”stenstadens kant”.    
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Hovings malmgård och Fogelströms roman ”Mina drömmars stad” – se nästa sida! 

 

 

8 

Malmgårdens nordvästra trädgård kan 

bli en aktiv del av ”Fogelströms stråk” 

och en tillgång för de närboende. 

Den sydöstra trädgården 

vänder sig mot vattnet och 

kan bli en cafépark 
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Avslutningsvis en inspirationstext om livet vid Liljeholmens stearinfabrik - Hovings malmgård 

 

Fogelströms stråk  

Liljeholmens stearinfabrik vid Hovings malmgård 

En sensommarkväll år 1860 kommer 15-årige Henning Nilsson, huvudpersonen i Fogelströms 
roman ”Mina drömmars stad”, vandrande in till staden för att söka arbete. Sitt första jobb får 
han på Liljeholmens stearinfabrik som låg här, intill Hovings malmgård. 

Han slår följe med ett litet sällskap från Dalarna. Tyrs Olle, en av masarna, ”föreslog att 
Henning skulle följa med dem morgonen därpå. Kanske han också kunde få något arbete på 
stearinfabriken vid Danviks tull och krokar, där arbetssäsongen började nu.”  

När fabriken öppnar anmäler de sig i portvaktsstugan, passerar in på gården och stiger in på 
kontoret i huvudbyggnaden. Henning får arbete som hjälppojke i de stora nybyggen som 
fabrikens grundare Lars Johan Hierta planerar. Henning och hans nya vänner flyttar in i två 
vindsrum i ett stenhus där fabrikens arbetare får bo.  

Fogelström berättar om arbetets gång vid stearinfabriken: 

”Från vindskupans fönster såg Henning ut över gården och den plats där man börjat röja 

undan för de nya fabrikslokalerna. Han hade fått sin första fasta punkt i staden. Och kring 

och över honom, i väggar och trappuppgångar, i plank och skjul, i madrass och filt – överallt 

fanns den feta, kväljande stanken av stearin. 

Den doften hängde fast vid allt under hans första tid i staden, den skulle alltid vara 

förknippad med minnet av hans ungdomsdrömmars stad. 

 

Överallt bolmade den feta röken ut. Ångorna stod täta kring karen med kokande talg och olja. 

I kvarnen hade Henning burit mjölsäckar. Här rullade han tunnorna med palmolja och faten 

med talg och kärror med ved till de alltid hungrande pannorna.  

Tyrs Olle arbetade som tidigare år vid destilleringen medan de två flickorna var 

sysselsatta med glanskning och paketering av ljusen. Nu höll fabriken närmare fyrtiotalet 

arbetare i sin tjänst och mer än hälften av dem hörde till säsongsarbetarna. Till dalfolket, dit 

Henning också räknades, så sörlänning han var. 

 / … / ”Hennings arbete som ”hjälpgosse” förde honom in överallt. Han tittade genom 

dörren till det trånga rummet där vekfläterskorna satt vid sina maskiner och spindlarna 

snurrade tre trådar av trettiotvåans blekta bomullsgarn till veke. Han var hos Olle på 

bottenvåningen och såg hur fettsyrorna pumpades in i pannorna och efter destilleringen sjönk 

ner i rörspiraler som var placerade i vatten. Och i stöpningen där stearinet hälldes i formar, 

en form för varje ljus och tio formar i en ”bricka”. Eller ute på blekaltanen där ljusen skulle 

utsättas för sol och luft under några dagar. Men helst höll han nog till i salen där ljusen 

polerades i glanskmaskinen och paketerades i blå papper som hölls ihop av gula etiketter.” 

/… / 
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”Dagarna gick, löven gulnade, solen sken allt blekare över Hammarby sjös vatten. I regniga 

oktoberdagar växte diset och tätnade röken över fabriken, vällde fram och fyllde hela 

dalgången mellan Klippans och Fåfängans höjder. Ibland kunde han höra de sinnessjuka 

skrika från dårhuset intill Saltsjön, en natt vaknade han av ylanden: fabrikens hund hade 

vädrat varg. Vildmarken var nära, husen vid sjön bara ett sista uppflammande av stad innan 

storskogar och mörker tog vid på allvar.” 

 

Henning bosätter sig på Åsöberget där han bor med sin Lotten och barnen, tillsammans med 

vännerna Tummen och Matilda. Han får då och då påhugg vid stearinfabrikens nybygge tills 

fabriken står färdigbyggd. Trakterna kring Hammarby sjö blir deras hembygd. Härnere vid 

Hammarby sjö badar Henning, Lotten och deras vänner, har picknick med matsäck, de tar en 

kullbåt till Sickla och åker kälke om vintrarna. 

 

När Henning till slut ligger döende i lungsoten får han besök en vecka före jul.  

 

”Det var Kerstin från stearinfabriken som kom och hon hade ett vitt ljus med sig. Han hade 

inte räknat med att de skulle få råd att köpa något julljus och gladdes över gåvan, för barnens 

skull.” Hennings dotter Emelie sätter ljuset försiktigt i en stake – ”ett så vackert och vitt ljus, 

glänsande. Han mindes hallen med glanskmaskinen, blekaltanen, rummet där flickorna stått 

och packat in ljus. Så länge sedan, så avlägset. /… / Ljuset glänste från byrån, otänt, men 

ändå skimrande. De skulle ha ett lysande ljus också detta år. Men vad skulle de ha mer?” 

 

Henning stiger upp, han måste arbeta, försörja de sina. Men han är för sjuk och förs hem till 

stugan på Sopgränd, där han dör. När Lotten ”omsider tvingat sig själv att förstå att inga 

böner hjälpte, då tände hon det vita ljuset som inte funnits i rummet när hon gått på 

morgonen. ” 

 

Fogelström låter stearinfabriken och stearinljuset omsluta Hennings liv i denna första roman i 

hans älskade ”Stad-serie”. Hovings malmgård är på så sätt en viktig del av ett Fogelströms 

stråk. Nämnas kan också att staden beslutat att gator i det kommande nybygget i kv Persikan 

ska döpas efter personer i ”Mina drömmars stad”. 

 

Lars Johan Hierta som i romanen anställer Henning som ”hjälpgosse” vid fabriken, bodde om 

somrarna med sin familj i malmgården, den enda byggnad som är kvar sedan stearinfabrikens 

tid. Malmgården var tjänstebostad för Liljeholmens stearinfabriks chef ända fram till 

fabrikens flytt ut från Stockholm 1970.  

 

Per Anders Fogelström har i sin roman odödliggjort livet vid stearinfabriken. Han var en av  

de mest aktiva i kampen för att stoppa rivningen av fabriken i början av 1970-talet, och han 

stred tillsammans med många andra för att malmgården skulle bevaras som en hemgård för 

Sofiaborna.  




