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INLEDNING Bakgrund och syfte
Kulturmiljöanalysen utgör ett kunskapsun-
derlag som beskriver och ringar in viktiga 
aspekter av fastighetens förutsättning-
ar och kvaliteter utifrån ett historiskt 
kulturvärdesperspek tiv.  Arbetet utgör ett 
underlagsmaterial för kommande detalj-
planearbete som syftar till att med bereda 
plats för nya verksamheter och bostäder 
som skulle göra området i sin helhet mer 
attraktivt. 

Även om andra områden och en bredare 
historik kring malmgårdens tas upp görs 
inga avvägningar om vilka områden eller 
värden i området som är av störst vikt. Det 
lämnas till myndigheten att bedöma och 
besluta vilka värden som staden behöver 
tillföras och när.  Analysen  tar heller inte 
ställning till behov av ny bebyggelse.

Utredningsområde-avgränsning
Fastigheten Sommaren 10 avgränsas i söder 
och väster av Alsnögatan samt i norr av Te-
gelviksgatan. I öster avgränsas fastigheten 
av kontorsfastigheten Sommaren 11, även 
kallat Vita huset. Utredningsområdet om-
fattar även de mindre ytorna som inte ingår 
i fastigheten men som upplevelsemässigt 
ligger inom den geografiska avgränsningen.

Arbetssätt
Reichmann antikvarier AB har genomfört 
arbetet som beskrivet i företagets kvalitets-
manual och i förekommande fall även kom-
pletterat med diskussioner i arbetsgrupper 
med platsbesök och workshop. I detta fall 
har arbetet begränsats till två personer 
med extern kvalitetsgranskning.

Utgångspunkten för arbetet beskrivs i 
”Rapport från Riksantikvarieämbetet. 

Platt  form -  Kulturhistorisk värdering och 
urval. Grundläggande förhållningssätt för 
arbete med att definiera, värdera, priori-
tera och utveckla kulturarvet, 2015-01-19”. 
Sammanfattningsvis finns här tre huvudte-
man att följa och beskriva; Informations-
innehåll, Helhet och Relevans. 

Strukturen för arbetet följer även i avgö-
rande avseenden den som beskrivs i pu-
blikationen ”Kulturmiljöanalys, en väg-
ledning för användande av DIVE 2009”. 
Arbetet motsvarar momenten S1, S2 och S3 
enligt DIVE.

Arbetsmodell för analys av kul-
turhistoriskt värde
Som hjälpmedel för att identifiera de ovan-
stående perspektiven på förekommande 
kulturvärden i en miljö eller byggnad finns 
olika metoder utarbetade. Den mest an-

Danvikstull med omnejd från foto ca 1900. Hovings kvarn står fortfarande kvar på Danviksberget. 
Källa: Stockholms stadsmuseum

vända metoden utgörs av Riksantikvarieä-
mbetets metod formulerad i skriften “Kul-
turhistorisk värdering av bebyggelse”, Axel 
Unnerbäck, Uppsala 2002. 

Modellen bygger på en identifikationsfas 
som är uppdelad i s.k. dokumentvärden, 
d.v.s. historiska egenskaper, och upplevel-
sevärden, d.v.s. estetiskt och socialt en-
gagerande värden. Metoden är även kom-
pletterad med en del som redovisar s.k. 
bruksvärden. Här vägs även sociala aspek-
ter på byggnaden och miljön in. 

Dessa värden kompletteras sedan av be-
dömning av graden av äkthet (autentici-
tet), kvalitet, tydlighet (pedagogiskt värde) 
sällsynthet och representativitet.

Foto över Liljeholmens industriområde ca 1916. Den nyligen uppförda Glycerinfabriken skymmer 
delvis malmgården Källa: Liljeholmens stearinfabriks arkiv hos Centrum för näringslivshistoria. 
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Inledning
Sida: 5 (35)

Bedömningar av vad som är värdefullt kan i
olika grad förändras över tid, genom fram -
växten av nya kunskaper och synsätt. Vissa
värden kan emellertid vara mer beständiga
än andra. Kulturvärden kan på så sätt beva -
ras, omskapas, utvecklas och nybildas i takt
med samhällets utveckling och förändring.

I Boverkets byggregler (BBR) används be -
greppet kulturvärden som en samlingsbe -
teckning för en byggnads byggnadstekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga,
konstnärliga och arkitektoniska värden”.

landen som råder idag. Denna bedömning
förutsätter kunskaper inom bland annat
arkeologi, historia, etnologi och kulturgeo -
gra .

Värdering ur ett estetiskt pers -
pektiv
Värdering ur ett estetiskt perspektiv gäl -
ler en bedömning av bland annat rumsliga,
visuella och akustiska egenskaper i den fy -
siska miljön. Värdering ur ett estetiskt per -
spektiv bygger på kunskaper inom bland
annat konstvetenskap och arkitektur.

Värdering ur ett socialt perspek -
tiv
Värdering ur ett socialt perspektiv innebär
att bedöma människors relationer till kul -
turmiljön – hur olika grupper av individer
använder, uppfattar och värdesätter ex -
empelvis bebyggelsen och landskapet. En
sådan bedömning kan ha sin utgångspunkt
ibland andra ekonomiska, sociologiska el -
ler psykologiska metoder.

De tre perspektiven är delvis överlappan -
de men till stora delar åtskilda. Exempelvis
kan socialhistoria och arkitekturhistoria
ingå som delar av det kulturhistoriska per -
spektivet på en bebyggelsemiljö. Samtidigt
kan bebyggelsemiljöns kulturhistoriska
bakgrund och innehåll påverka och delvis
förklara hur den upplevs och värderas idag
ur ett socialt eller ett estetiskt perspektiv.
En miljö som inte bedömts som värdefull
ur ett kulturhistoriskt perspektiv, kan ändå
värderas högt ur ett estetiskt och/eller ett
socialt perspektiv.

Kulturvärde - de nitioner och
förklaringar
Texten nedan är i sin helhet hämtad från
Boverkets hemsida, Kunskapsbanken 2018.

”Kulturvärde är en sammanfattande be -
nämning för vad som i den fysiska miljön
bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt,
estetiskt och socialt hänseende.

Begreppet kulturmiljö omfattar hela den av
människan påverkade fysiska miljön. Detta
betyder inte att allt i kulturmiljön har höga
kulturvärden. Kulturvärden kan i varieran -
de grad tillskrivas enskilda byggnader, an -
läggningar och lämningar såväl som hela
miljöer och stora landskapsavsnitt. Utöver
kulturvärden kan kulturmiljön represente -
ra en rad olika former av värden för skilda
o entliga och privata verksamhetsintres -
sen och medborgargrupper, exempelvis
biologiska eller ekonomiska värden.

Bebyggelsens och landskapets kulturvär -
den kan bedömas ur tre kompletterande
perspektiv - kulturhistoriskt, estetiskt och
socialt. Dessa perspektiv kan, var för sig
eller tillsammans, motivera olika åtgärder
för att tillvarata kulturvärdena i den kom -
munala planeringen.

Värdering ur ett kulturhistoriskt
perspektiv
Värdering ur ett kulturhistoriskt perspektiv
avser en bedömning av möjligheterna att
genom exempelvis bebyggelsen och land -
skapet utvinna och förmedla kunskaper om
olika skeenden och sammanhang och däri -
genom även förståelse av människors livs -
villkor, i skilda tider – inklusive de förhål -

KULTURHISTORISKA

ESTETISKA SOCIALA

KULTURVÄRDEN
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SAMMANFATTNING Historik
Hovings malmgård består idag av en 
kombinerad bostads- och industribygg-
nad uppförd 1770 samt omkringliggande 
grönytor där den nordvästra delen re-
presenterar malmgårdens ursprungliga 
trädgårdsanläggning och den sydöstra 
delen utgör resultatet av Stockholms 
stads iordningsställande efter rivning-
arna av Liljeholmens stearinfabrik på 
1970-talet. 

Den ursprungliga ägaren, färgaren Carl 
Gustaf Hoving, lät uppföra byggnaden 
som kombinerad bostad och del av fär-
geriverksamheten. Anläggningen avviker 
därför från den traditionella uppfatt-
ningen för malmgårdar där sommarvis-
telser och odlingar står som ledord. 

Den industriella anknytningen förstärks 
i och med Lars Johan Hiertas etablering 
av Liljeholmens Stearinfabrik på platsen 
under tidigt 1840-tal. Hierta bodde även 
här under en kortare period medan stea-
rinfabrikens verksamhet blev kvar fram 
till 1971. 

Den representativa bostadskaraktä-
ren med tillhörande park mot nordväst 
bibehölls under hela den industriella 
verksamhetsperioden. Uterummet mot 
sydost har genom åren haft vissa plan-
terade ytor men har kontinuerligt haft 
bebyggelse nära inpå huvudbyggnaden. 
På fotografier kan man här se en gårds-
plan med grusade eller stenlagda ytor. 

Vattenlinjen flyttades och en ny lastkaj 
tillkom under 1900-talets första hälft. En 
flygelbyggnad (1788) och en tillbyggnad 
på sydvästra gaveln (1854) samt en stör-
re industrilokal för glycerintillverkning 
(1800-tal) revs på 1970-talet. 

Kulturvärde 
Kulturvärdet i Hovings malmgård be-
står i dess historiska roll som malmgård 
och som kvarvarande representant för 
platsens industriella historia. Här utgör 
parkytan nordväst om byggnaden en his-
toriskt betydelsefull del av miljön samt 
även kopplingen till arbetarbostaden 
Gröna gården i norr. Anläggningens vat-
tennära läge har präglats av industriella 
faktorer med bebyggelse tätt intill. Dess 
representativa sida har historiskt varit 
vänd mot nordväst.

Byggnadshistoriska värden finns knutna 
till 1770-talsbyggnadens konstruktion 
och bevarade byggnadsdelar såsom golv, 
stuckaturer och snickerier (foder, pane-
ler och dörrar). Det finns även historiska 
värden knutna till trädgården där växt-
material som överlevt från  äldre skeden 
förmedlar kunskap.

Estetiska värden finns knutna till bygg-
nadens representativa 1700-talskaraktär 
primärt vid dess nordvästra fasad och 
parkrum. De autentiska 1700-talsrum-
men förmedlar även tydliga estetiska 
värden.

Nuläge
Hovings malmgård utgör idag en tom-
ställd kontorsbyggnad i två plan med 
delvis underbyggd källare med sätt-
ningsskador och vildvuxen parkanlägg-
ning.  Mot nordväst finns rester av en 
fruktträdgård samt en äldre ek med stat-
ligt skydd. Mot sydost finns parkytan till-
kommen på 1970-talet för den nya kon-
torsverksamheten med parkering och 
öppna grönytor.  

Kontorshuset ”Vita huset” tillkom på 
1980-talet och präglar till stora delar 
närmiljön. Proportionerna och arkitek-
turen är väsensskilda från malmgårdens 
1700-talskaraktär. Den geografiska när-
heten förstärker dess påverkan. Mellan 
fastigheterna finns en flitigt utnyttjad 
gång- och cykelväg.

Vattenkontakten poängteras i detaljpla-
nen från 1995 som en värdefull egenskap. 
Här finns en identifierad siktlinje men 
kajens vegetation och terrassering utgör 
en egen enhet relaterad till just kajen, 
utan koppling till malmgården.

Det öppna gröna stråket mot nordväst 
knyter samman Hovings malmgård med 
den ursprungliga arbetarbostadsbygg-
naden för Liljeholmens stearinfabrik 
”Gröna gården” från 1854. Här finns be-
tydelsefulla historiska band där närheten 
mellan byggnaderna är av betydelse till-
sammans med det gröna rummet.

Flytt av byggnaden - 
konsekvensanalys
En flytt av byggnaden skulle medföra 
att byggnadens historiska sammanhang 
med bevarad park och arbetarbostaden 
Gröna gården påverkas.

Byggnadshistoriska värden knutna till 
ursprungliga rum och byggnadsdelar 
från 1700-talet bedöms få permanenta 
skador eller helt förstöras.
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FÖRUTSÄTTNINGAR Översiktsplan
GÄLLANDE PLANER

För den aktuella fastigheten gäller DP 910 
44, Detaljplan för del av kv Mandeln mm 
(del av Hammarby Sjöstad) inom stadsdelen 
Södermalm och Södra Hammarbyhamnen i 
Stockholm, laga kraft 17 augusti 1995. 

Kulturskydd Q och q2
Hovings malmgård pekas i denna ut som 
kulturreservat (Q) med bestämmelsen q2 
som lyder: 

• Byggnaden får inte rivas ej heller till sin ex-
teriör förändras/förvanskas. 

• Åtgärder får inte vidtagas som medför än-
dring av ursprunglig stomme eller ändring 
av äldre planlösning och äldre fast inred-
ning. 

• Byggnaden skall underhållas så att den inte 
förfaller. Vård och underhållsarbeten skall 
utföras med traditionella material och 
metoder så att det kulturhistoriska värdet 
inte minskar.

 Utsnitt ur gällande detaljplanekarta från 1995.
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• De lägre samhällsklassernas småskali-
ga trähus i stadens dåvarande ytterkan-
ter och otillgängliga delar.

• Parkanläggningar och grönska, inner-
stadens koloniträdgårdar.

• Sjöfarts-, handels- och industristaden. 
Hamnanläggningar från skilda tider och 
byggnader som hör ihop med flottan 
och sjöfarten.

• Industrimiljöer som speglar Stock-
holms betydelse som industristad 
alltsedan 1600-talet, bland annat Bar-
nängen, Kungliga Myntet, Ludvigsberg, 
Almgrens sidenväveri och de många 
bryggerierna.

   Områden som är av riksintresse för na-
turvården, kulturmiljövården eller frilufts-
livet skall skyddas mot åtgärder som avses 
i första stycket.

För riksintresset har motiv utarbetats av 
Riksantikvarierämbetet samt en beskriv-
ning av dess uttryck. Riksintresset Stock-
holms innerstad med Djurgården har föl-
jande motivering: 

Storstadsmiljö, präglad av funktionen som 
landets politiska och administrativa centrum 
sedan medeltiden och de mycket speciella 
topografiska och kommunikationsmässiga 
förutsättningarna för handel, samfärdsel och 
försvar. Utvecklingen inom stadsplane- och 
byggnadskonsten har fått särskilt tydliga 
uttryck med alla epoker från medeltiden till 
nutid väl representerade. Residensstad, dom-
kyrko- och universitetsstad samt viktig sjö-
farts- och industristad. (Stiftsstad, Skolstad).

Uttryck för riksintresset (utvalda uttryck 
av särskilt intresse för stadsdelen kring 
Hovings malmgård):

• Bevarade rester av det äldsta gatunätet på 
Södermalm.

• Den förindustriella stadens spridning av 
verksamheter och sociala skiktning i boen-
det. 

• Områden med stenhus från 1600-, 1700- 
och första delen av 1800-talet, både för aris-
tokratin, den nya klassen av rika borgare 
och för ett lägre borgerligt skikt - stads-pa-
lats, malmgårdar, borgargårdar samt även 
äldre parker och inslag av grönska. 

Lagrum

MILJÖBALKEN

Miljöbalken (1988:808)
Den aktuella fastigheten är en del av ett 
riksintresse för kulturmiljövården, Stock-
holms innerstad med Djurgården. Strax in-
till ligger en av riksintressets värdekärnor 
Åsöberget. Att ett område pekats ut som 
riksintresse innebär att det bedöms ha så 
stora kulturhistoriska värden att det är av 
vikt för hela landet. I det kommunala ar-
betet med samhällsplanering skall dessa 
värden prioriteras. Om en åtgärd innebär 
påtaglig skada på de värden som ligger till 
grund för utpekandet är den enligt Miljö-
balken inte tillåtlig. Även om skadan inte 
kan anses som påtaglig bör extra hänsyn 
visas. 

Förändringar som påverkar riksintressanta 
värden bedöms utifrån dess grad av påver-
kan. Även förändringar som görs utanför 
riksintressets geografiska avgränsning kan 
bedömas påverka riksintresset. Länsstyrel-
sen är tillsynsmyndighet för riksintressen.

Riksintressen regleras i miljöbalkens tredje 
kapitel:

3. kap. 6 § Mark- och vattenområden samt 
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras natur-
värden eller kulturvärden eller med hänsyn 
till friluftslivet skall så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grön-
områden i tätorter och i närheten av tätor-
ter skall särskilt beaktas.

• Andra Stockholmska särdrag som anpass-
ningen till naturen, fronten mot vatten-
rummen och Stockholms inlopp, både från 
Saltsjön och Mälaren.

• Vyerna från viktiga utsiktspunkter, blick-
fång, kontakten med vattnet.

• De tydligt avläsbara “årsringarna” i stads-
växten. Stenstadens tydliga yttre gräns. 
Stadssiluetten med den begränsade hus-
höjden där i stort sett bara kyrktornen och 
offentliga byggnader tillåtits höja sig över 
mängden.

• Byggnader och miljöer med anknytning 
till konstnärliga verk och historiska perso-
ner.

Flygfoto över Hovings malmgård med omkringliggande kvarter. Foto: Oscar Bladh 1938. Källa: 
Liljeholmens stearinfabriks arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 
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Förutsättningar
Sida: 9 (35)

60m 40 20 0

Stockholms stad 2018-08-30 Skala 1:1000

Hovings malmgård

Gröna gården

Danvikens elstation

SL:s bussdepå

Vita huset

Klassi ceringskartan med några av de intilliggande byggnaderna utmärkta.

PBL

I plan- och bygglagens andra kapitel anges
att planläggning ska ske med hänsyn till
förhållandena på platsen:

2 kap. 3 §
Planläggning enligt denna lag ska med hän -
syn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala
och regionala förhållanden främja

1. en ändamålsenlig struktur och en este -
tiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö
som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisk tillväxt och en ef -
fektiv konkurrens, och

5. bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet.

2 kap. 6 §
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och
vid åtgärder avseende byggnader som inte
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse
och byggnadsverk utformas och placeras
på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till;

1. stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av
en god helhetsverkan, Då planområdet
ligger inom en kulturhistoriskt värdefull
miljö bedöms plan- och bygglagens förbud
mot förvanskning vara tillämpbart:

8 kap. 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga

enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 7 §,

2. tomter i de avseenden som omfattas
av skyddsbestämmelser i en detaljplan el -
ler i områdesbestämmelser,

3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING

Vid bedömning av bygglov och åtgärder
enligt Plan- och bygglagen har Stockholms
stad antagit en klassi ceringskarta med ku -
lörmarkeringar för byggnader av olika kul -
turhistoriskt värde. Klassi ceringen som
utförs av Stockholms stadsmuseum är ett
kunskapsunderlag utan rättsligt bindande
verkan om de inte införs i detaljplan.

Den aktuella fastigheten Sommaren 10 är
klassi cerad ”blå”, vilket innebär byggnad
med ”synnerligen högt kulturhistoriskt
värde”.

I dess närhet nns även en grönklassad
byggnad, d v s en byggnad som är särskilt
kulturhistoriskt värdefull”. Strax nordväst
om Sommaren 10 nns den s k Gröna går -
den, uppförd som arbetarbostäder till Lil -
jeholmens stearinfabrik, vilken också är
blåklassad.

För kulturhistoriskt värdefulla byggnader
(d.v.s. blå- och grönklassade byggnader)
ska Plan- och bygglagens förbud mot för -
vanskning och de generella paragraferna
om varsamhet och anpassat underhåll til l -
lämpas.
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Hovings malmgård 
Kv Sommaren 10

Kulturmiljöutredning
Historik

Reichmann Antikvarier AB Sida: 10 (35)

HISTORIK Östra Södermalm vid Danvikstull
Östra Södermalm var länge ett perifert 
område i staden till stora delar täckt av 
odlingar och betesmark. Namnet Danviks-
tull kommer sig av att det från 1600-talet 
fanns en tullstation här där Hammarby sjö 
hade sitt utlopp. Systemet med tullstatio-
ner upphörde 1810, men namnet på platsen 
Danvikstull kom att leva vidare. 

Under 1600-talet präglades kvarteren när-
mast Danvikstull främst av trädgårdso-
dlingar och en mängd industriella verk-
samheter, framför allt färgerier, vilket 
naturligtvis hörde samman med närheten 
till vattnet. Industrierna växte under 17- 
och 1800-talen samtidigt som bostadsbe-
byggelse i mindre uppfördes för arbetare 
och mindre bemedlade. 

Vid slutet av 1800-talet antogs den s k 
Lindhagenplanen som skulle reglera gator 
och kvarter, varav delar av planerna dock 
aldrig genomfördes. 1900-talet innebar riv-
ning av äldre byggnader och uppförande av 
bebyggelse i mer storskalig form.

Stockholms malmgårdar
Under 1600- och 1700-talen lät välbärga-
de adelsmän och borgare uppföra gårdar 
på Stockholms malmar, så kallade malm-
gårdar. Gårdarna användes som sommar-
bostäder då ägarna ville komma bort från 
stadens trängsel och dåliga luft, det som då 
var ”på landet” är ju idag en del av Stock-
holms innerstad. 

Det var 1636 som ett privilegiebrev gjorde 
det möjligt för stadens borgare att byg-
ga hus och anlägga odlingar på malmarna. 

Danvikstull med omnejd från utsnitt ur Carl Akrells karta från1805. Här syns malmgårdens till-
hörande trädgård. Källa: Stadsarkivet

Ägaren fick inte vara skriven på sin gård 
och en del av skörden skulle tillfalla staden. 
På gården bodde ibland en trädgårdsmäs-
tare eller en dräng som skötte egendomen 
under året.  

Malmgårdarna kunde se olika ut och vara 
både av enklare standard och stora som 
herrgårdar, huvudbyggnaderna kunde ha 
fasader av trä eller puts. Gemensamt var 
att de flesta hade en tillhörande trädgård 
med bl a fruktträd och grönsaksodling-
ar. Vid vissa av gårdarna höll man sig med 
djur och många av dem hade en tillhörande 
kvarn. 

Finast var att ha sin malmgård på Norr-
malm, men många uppfördes också på 
Södermalm. Vissa av gårdarna har under 
åren rivits eller brunnit ner, men ca 38 st 
malmgårdar finns fortfarande kvar varav 15 
st finns på Södermalm. 

Inte långt från Hovings malmgård ligger t 
ex Hedbergs malmgård från 1711, en envå-
nig panelad timmerbyggnad mellan Bon-
degatan och Kvastmakarbacken. Här fanns 
förutom den idag bevarade huvudbyggna-
den, bl a stall, fähus och hönshus med till-
hörande trädgård och två lusthus. 

Vid Fåfängan strax norr om Hovings malm-
gård uppfördes bara fyra år efter denna 
Patons, från början Lundins, malmgård. 
Gården anlades vid bergets norra fot och är 
en putsad byggnad i tre våningar.  

Nedan Hedbergs malmgård på Kvastmakargatan, till höger Patons malmgård vid Fåfängan. 
Källa: Wikipedia
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1. Ebba Brahes malmgård
2. Björns trädgård
3. Groens malmgård
4. Ekermanska malmgården
5. Heleneborg
6. Kristinehovs malmgård
7. Hovings malmgård
8. Hedbergs malmgård
9. Molitors malmgård
10. Patons malmgård
11. Paulis malmgård
12. Reenstiernas malmgård
13. Schinkels malmgård
14. Stora Blecktornet
15. Wirwachs malmgård

Illustration över bevarade och delvis bevarade malmgårdar på Södermalm idag. 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
18

-1
1-

02
, D

nr
 2

01
8-

11
32

2



Historik
Sida: 12 (35)

Hovings malmgård
INDUSTRI OCH BOSTAD

Hovings malmgård uppfördes 1770 av fär -
garen Carl Gustaf Hoving. Vid samma tid
byggde Hoving även kvarnen Klippan på
Danviksklippan mittemot, som användes
till malning av färg till Hovings färgeri.
Kvarnen revs 1903. Malmgården inreddes
från början med både arbetslokaler för
färge ri ve rksamheten och för bostadsända -
mål. Den stora vinden användes för tork -
ning av kläder och tyger.

Dispositionen av byggnaden och dess an -
vändning är alltså inte helt i enlighet med
den gängse de nitionen av en malmgård.
Enligt vissa uppgifter har just begreppet
malmgård i fallet Hoving tillkommit under
senare tid. Gården verkar snarare ända från
början ha utgjort en central del i en indu -
strimiljö- och verksamhet.

Byggnaden ritades av arkitekten och mu -
rarmästaren Johan Wilhelm Friese (död
1789). Samme Friese gjorde även ritning -
arna till Tottieska malmgården på Bonde -
gatan, 1765-1773, ett hus som på 1930-talet

yttades till Skansen.

Huset byggdes inte helt i enlighet med J
W Frieses ritningar, t ex utfördes aldrig
de föreslagna yglarna mot gården. Enligt
en brandförsäkring från 1788 fanns dock
två fristående ygelbyggnader på gården,
varav den ena kom att stå kvar ända in på
1970-talet.

Denna brandförsäkring från 1788 beskri -
ver byggnadens utformning och använd -
ning relativt väl. Huset hade två våningar

med en grund av sex välvda källare och två
”bjälkkällare”. Den första våningen hade
tjocka murar med en förstuga med ingång
till ett större och mindre magasin, tre rum,
en bagarstuga med kammare innanför. Vid
den södra gaveln fanns en förstuga med två
drängkammare, ett magasin och ytterligare
en kammare. Vid den norra sidan fanns en
förstuga med ett stort pressrum innanför,
en kammare och ett appreteringsrum med
ugnar. Enligt försäkringen hade alla rum på
denna våning gipsat tak förutom bagarstu -
gan och en kammare vid pressrummet som
hade bjälktak.

Till den andra våningen, som hade murar
tre fjärdedelar så tjocka som den första,
ledde en stentrappa. Våningen hade en
förstuga i husets mitt med en stor sal som
vette åt trädgårdssidan. Här fanns även ett
stort förmak, ett mindre förmak i söder, en
garderob, två halvrum och en barnkamma -
re. Här fanns även ett kök med två ska e -
rier. Alla tak beskrivs som gipsade och ka -
kelugnarna var kolorerade.

Från pressrummets förstuga på första vå -
ningen ledde dessutom en stentrappa upp
till husets varmvind. Vindens golv var av
tegel och där fanns två kakelugnar samt
fönster åt alla håll.

Försäkringen beskriver även att husets tak
var belagt med tegel med gavlar och vind -
skappor, fyra mot norr och fyra mot söder,
klädda med järnplåt.

Ursprunglig ritning av J W Friese signerad 1 770. Här fasaden åt trädgårdssidan i nordväst.
Källa: Projektarbete, Nackademin 2009.

Ursprunglig planritning över entréplan med två trapplopp till övre våningsplanet, Källa: Projektar -
bete, Nackademin 2009.
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LILJEHOLMENS STEARINFABRIK 1839-1971

Även Hiertas malmgård
Hovings malmgård kallas även Hiertas 
malmgård då gården 1842-1848, beboddes 
av Lars Johan Hierta, grundare och chef-
redaktör till Aftonbladet. Hierta startade 
även en stearinfabrik 1839 vid Liljeholmen 
och några år senare flyttades tillverkningen 
till Danvikstull. Namnet ”Liljeholmen” fick  
också följa med.

Stearinfabriken utökade snabbt sin verk-
samhet och ett flertal nya fabriksbyggna-
der tillkom under mitten av 1800-talet. 
Fabriksområdets byggnader 1867 beskrivs 
i en skrift från fabrikens 100-årsjubileum. 
Här finns inte mindre än 22 byggnader för-
tecknade med olika innehåll kopplat till 
produktionen.

1854 uppfördes arbetarbostäder inrymda i 
en byggnad belägen strax norr om fabriks-
området. Huset ritades av den välkände 
arkitekten Johan Fredrik Åbom. Bostads-
huset är den enda kvarvarande byggnaden 
från Liljeholmens industriella period förut-
om malmgården. Den kallas idag för Gröna 
gården och är även den blåklassad av Stads-
museet. 

I kvarteren intill, längs med Danviksga-
tan, uppfördes flerbostadshus som arbe-
tarbostäder under början av 1900-talet, 
vilka dock senare revs. 1975-76 revs även 
alla byggnader på fabriksområdet förutom 
malmgården. 

Malmgårdens bostadsdelar nyttjades un-
der stearinfabrikens verksamhetsperiod 
som ingenjörsbostad. 

Fabriksområdet 1867 Källa: Liljeholmens stearinfabrik 1839-1939. Liljeholmens stearinfabrik vid Stadsmuseets inventering 1970. Källa: Digitala 
stadsmuseet.

Foto över Liljeholmens industriområde ca 1890-tal. Bilden är något beskuren. Källa: Liljeholmens stearinfabriks arkiv hos Centrum för 
näringslivshistoria. 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
18

-1
1-

02
, D

nr
 2

01
8-

11
32

2



Historik
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Under 1900-talet bodde här t ex fabrikens
tekniske chef och verkställande direktör
Harald Nordenson med fru Clare i över 50
år.

1971 yttade Liljeholmens stearinfabrik sin
verksamhet till Oskarshamn och Stock -
holms stad tog över som ny ägare.

PERIODEN 1 971 OCH FRAMÅT

Vid tiden för Stockholms stads övertagan -
de fanns fortfarande bl a den ursprungliga

ygelbyggnaden i söder från 1770-talet be -
varad samt utbyggnader på sydvästra ga -
veln från 1854. Samtliga industribyggnader
revs under perioden 1975-76 och endast
malmgårdens huvudbyggnad sparades. Sta -
den lät därefter genomföra en omfattande
renovering och ombyggnad av huset i syfte
att fungera som kontor för ett dataföretag.

Vissa grundförstärkningsåtgärder genom -
fördes men byggnadens fasad behölls i hu -
vudsak. Igensatta fönster på den nordväs -
tra fasaden togs upp. Invändigt skedde en
rad förändringar och anpassningar till den
nya verksamheten. Mellan bottenvåningen
och källaren sattes en ny interntrappa in i
byggnadens sydöstra del och en spiraltrap -
pa av gjutjärn ersattes med en annan trap -
pa. På vinden placerades ett äktrum, som
ett viktigt steg i en verksamhetsanpassning.

Stockholms stadsmuseum hade under
ombyggnadsprocessen kontinuerlig kon -
takt med arkitekten och bevarade bl.a.
källarporten av smide (är bevarad i källa -
ren) samt ifrågasatte brandklassning av
1700-talsdörrar. Även trädgården ck vid
denna tid en upprustning.

Uppmätningsritningar av entréplan och våning 1 tr uförda troligen i början av 1 900-talet. Källa: Projektarbete, Nackademin 2009.
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Sida: 15 (35)

Där Liljeholmens fabriksbyggnader tidiga -
re låg, färdigställdes 1980 en stor industri-
och kontorsbyggnad, kallad ”Gröna huset”
efter sina gröna plåtfasader. 2006-10 bygg -
des huset om till enbart kontor och de grö -
na fasaderna byttes till en vit putsad fasad
samtidigt som huset istället började kallas
för ”Det vita huset”. Hovingska malmgår -
den kom i och med denna stora byggnad
intill, att komma lite i skymundan och för -
lorade på samma gång stora delar av sin
ursprungliga kontext som en del i en indu -
strimiljö.

Dataföretaget MDB AB övertog fastigheten
1980 och bedrev verksamhet i byggnaden
fram till 1995. Einar Mattsson förvärva -
de tomträtten år 2000 (genom Prostökna
lastbilsuthyrning AB, del av EM-koncer -
nen) och ck i samband med detta markan -
visning för uppförande av bostäder. Einar
Mattsson Byggnads AB övertog kontraktet
2004.

Under senare år har uthyrningen och an -
vändningen av byggnaden skett sporadiskt
och till olika typer av verksamheter. Hyres -
gästerna har inte blivit långvariga och bygg -
naden tomställdes 2015. En tom byggnad
slits ofta hårt och ger ett förfallet intryck,
trots regelbundna ronderingar. Så även i
detta fall.

Byggnaden bevarar förhållandevis mycket
av sin 1700-talskaraktär, trots ägarbyten
och olika användningar. Rumsvolymer,
snickerier och golvmaterial utgör exempel
på en mer än 200-årig tradition på samma
plats.

Stora salen 1 tr upp september 201 8. Uppmätningsritning av snickerierna i stora salen, troligen från början
av 1 900-talet. Källa: Projektarbete, Nackademin 2009.

Hovings malmgård och några av fabriksbyggnaderna fotograferade 1 944. Foto F Larcke. Källa: Stockholms stadsmuseum
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MALMGÅRDENS TRÄDGÅRD

Den första trädgården
Att Hovings malmgård redan tidigt hade en 
trädgård visar Carl Akrels karta över Stock-
holm från 1805 (se sida 10). Trots att kartan 
omfattar hela det dåvarande Stockholm är 
graden av exakthet hög. På kartan finns en 
trädgårdsanläggning enbart på nordvästra 
sidan om huvudbyggnaden. Åt Hammar-
by sjö har marken ännu inte fyllts ut och 
sjökanten ligger mycket närmare gården än 
idag. Enligt kartan bestod trädgården då av 
fyra kvarter indelade av tre gångar som löp-
te mot byggnadens mittaxel. 

Det finns två hypoteser om hur trädgården 
användes.  Antingen bestod den, som vid 
de regelrätta malmgårdarna, framförallt 
av odlingar av frukt, grönsaker och annan 
mat, eller så var odlingarna kopplade till 
färgeriverksamheten.

Trädgården vid mitten av 1800-talet
En karta över fabriksområdet 1867 ger en 
schematisk bild av trädgårdens utseende 
vid den tiden. Vid den här tiden ägdes går-
den av Lars Johan Hierta som nyligen flyt-
tat Liljeholmens stearinfabrik till området. 
Kartan visar att trädgården nordväst om 
huvudbyggnaden är symmetriskt uppbyggd 
med ett ovalt trädgårdskvarter i mitten. 
Längs ovalens ytterkant finns vad som tro-
ligtvis är småvuxna träd eller blommande 
buskar. 

Trädgården avslutas med en cirkelformad 
berså. Längs trädgårdens sydvästra sida 
finns en rad med träd eller friväxande bus-
kar. 

Åt nordost avgränsas trädgården med bus-
kage mot fabriksbyggnaderna. Närmast hu-
vudbyggnaden finns ytterligare ett kvarter, 
med buskage längs kortsidorna och rabat-
ter vid långsidornas respektive mitt.

Det rör sig om en trädgårdsanläggning som 
är mycket typisk för tiden kring 1800-talets 
mitt i vad som redan då beskrevs som ”den 
tyska stilen. Här avses enkelt överblickbara  
anläggningar av begränsad storlek och med 
symmetrisk uppbyggnad, beskrivet i bok-
en ”Trädgårdskonst. Anvisning att anlägga 
och underhålla trädgårdar” skriven av Da-
niel Müller 1858. 

Kartan från 1867 ger även viss information 
om gårdsplanens utseende vid den här ti-
den. Längs gårdsplanens sidor löper träd-
rader. Den sydvästra raden består av fyra 
träd, medan den nordöstra består av tre. 
Närmast Hammarby sjö ligger två kvar-
ter med träd i hörnen. Tillsammans bildar 
kvarteren en axel mot huvudbyggnadens 
mitt. Mot Hammarby sjö bildar urtagningar 
i kvarteren en halvcirkel. Ytan mellan kvar-
teren och huvudbyggnaden är förmodligen 
en sandplan. På ett fotografi från slutet av 
1800-talet är kvarteren med sina träd syn-
liga och bakom dem skymtar sandplanen 
framför huvudbyggnaden.

Trädgårdens omgestaltning på 1930-ta-
let
På centrum för näringslivshistoria finns 
några odaterade bilder tagna av fotografen 
Carl Gustaf Rosenberg. De bör vara tagna i 
mitten av 1900-talet, senast 1957 då Rosen-
berg avled. Tillsammans med en flygbild 
tagen 1938 ger de en bra bild av hur träd-

Fabriksområdet 1867 Källa: Liljeholmens stear-
infabrik 1839-1939. 

Illustration för den tyska stilen ur boken 
”Trädgårdskonst....” Daniel Müller 1858  

Trädgårdens nordvästra delar. Fotograf CG Rosenberg, odaterade men sannolikt från 1900-talets 
första hälft, troligast 1940-tal. Källa: Centrum för näringslivshistoria
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gården såg ut under mitten av 1900-talet. 
(se sid 18) Flygfotot verkar vara taget i mit-
ten av maj eftersom fruktträden blommar. 
Trädgården är indelad i en nyttoträdgård 
och en prydnadsträdgård, där den senare 
ligger närmast huvudbyggnaden. Prydnad-
strädgården är starkt symmetrisk till for-
men och delas in av grusgångar. Raka gång-
ar längs trädgårdens sidor bildar en kvadrat 
som i sin tur delas in i fyra kvarter av en 
mittaxel från huvudbyggnaden och en tvä-
raxel. 

Närmast huvudbyggnaden är en kvadra-
tisk rosenträdgård inskuren i kvarteren. I 
mitten av rosenträdgården står ett solur 
på ett postament av kalk- eller sandsten 
omgivet av en rabatt. Man kan säga att ro-
senträdgården bygger på fem kvadrater. In-
nerst rabatten med soluret, utanför den en 
grusyta, därefter rosenrabatter, ytterligare 
grusyta och ytterst rosenrabatter. I gräsy-
tan närmast huvudbyggnaden sitter en rad 
med sex stycken buxbomklot. Övriga ytor 
i prydnadsträdgården är gräsbevuxna och 
planterade med fruktträd och prydnadsa-
plar.

Genomgripande förändringar när sta-
den tar över
Liljeholmens stearinfabrik sålde hela om-
rådet till Stockholms stad 1969 och under 
1970-talet inleddes ett omfattande föränd-
ringsarbete av området kring gården. De 
förändringar som gjordes under 1970-ta-
let utfördes i viss mån med hänsyn till den 
befintliga trädgårdsanläggningen även om 
förenklingarna ändrade trädgårdens karak-
tär avsevärt.  

Förmodligen var det vid denna tid som 
flera av gångarna lades igen. Idag saknas 
gångar helt i trädgården nordväst om hu-
vudbyggnaden. Nyttoträdgården togs bort 
helt. Längs huvudbyggnadens nordvästra 
långsida planterades uppstammade exem-
plar av fläder och nedanför dem rododen-
dron. 

Längs byggnadens sydöstra långsida plan-
terades en rad med prydnadsapel, som har 
växtsätt och blomning som liknar äppelträd 
men ger små frukter som sitter kvar länge 
på träden. Det gör dem användbara i miljö-
er där ingen tar reda på frukten från äppel-
träd. Nya buskage planterades med arter 
som är typiska för 1970-talets trädgårdar 
som bärapel, brudspirea och rododendron. 
På gårdssidan anlades parkeringsplatser 
kringgärdade av avenbokshäckar för att lik-
na boskéer.

Text i kap. Malmgårdens trädgård utgör 
utdrag från Strömqvist, André, Kulturmiljö-
utredning trädgården vid Hovings malmgård 
Sweco architects AB 2018-10-22. Internt 
underlag.

Trädgårdens nordvästra delar. Fotograf CG 
Rosenberg, odaterade men sannolikt från 
1900-talets första hälft. Källa: Centrum för 
näringslivshistoria
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Hovings malmgård 
Kv Sommaren 10

Kulturmiljöutredning
Historik

Reichmann Antikvarier AB Sida: 18 (35)

Liljeholmens stearinfabrik fotograferad 1937. Hovings malmgård syns till vänster i bildens mitt. I 
fonden till höger ligger Fåfängan och framför denna flerbostadshus i form av arbetarbostäder. 
Källa: Oscar Bladh, Stockholms stadsmuseum. 

Samma foto från 1937 med trädgården i fokus. Här syns anlagda gångar, en stentrappa till vän-
ster och växthusodlingar vid tomtens norra sida. Notera malmgårdens tillbyggnad i väster. Källa: 
Oscar Bladh, Stockholms stadsmuseum

Karta från 1930. Gatunätet är omdraget och stearinfabriken har expanderat kvarteret med ännu 
fler byggnader. Källa: Stockholmskällan.

Karta från 1885. Enligt den s k Lindhagenplanen var Folkungagatan tänkt att fortsätta rakt igen-
om Hovings malmgård. Källa: Stockholmskällan.
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Kulturmiljöutredning
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Reichmann Antikvarier AB Sida: 19 (35)

Stora salongen 1970. Foto G Fredriksson. Källa: Stockholms stadsmuseum Ingenjör Alexandersson i stora salongen, ca 1900. Källa: Stockholmskällan. 

Interiörer från Hovings malmgård, 1970. På övre vänstra bilden syns det s k Mahognyrummet med 
kakelugnen som ännu är bevarad idag. Ovan till höger syns dir Harald Nordenson med hustru 
Clare i husets bibliotek. Foto G Fredriksson. Källa: Stockholms stadsmuseum
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Kulturmiljöutredning
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Reichmann Antikvarier AB Sida: 20 (35)

Akvarell över fabriksområdet från ca 1870. Källa: Liljeholmens stearinfabrik 1839-1939. 

ÄGARLÄNGD

1768-1814 Carl Gustaf Hoving, färgare
1814-1817 Chatarina Maria Hoving,  
  änka
1817-1834  J C H Mesch, sidenfabrikör
1834-1836 Johan Wahlström, klädes- 
  fabrikör
1836  Justina Hedwig Wahlström,  
  änka
1836-1838  Eric Wilhelm Dandernell
1838-1841 Anders Westin, garvare
1841-1872 Lars Johan Hierta (1868  
  köper Reinhold Gullberg ¼  
  andel)
1872-1874 Lars Johan Hiertas sterbhus
1874-1969  Liljeholmens stearinfabrik
1969-   Stockholms stads köper  
  fastigheten och marken för
   tomträttsupplåtelse.
1979-1995 Tomträtt: MDB AB 

(Modern databehandling  
AB = Maskin och byggnads-
arbete AB)

1995-1997 Tomträtt: Jarowski
1997-2000  Tomträtt: Fästigheter AB
2000-2004 Tomträtt: Prostökna last- 
  bilsuthyrning AB. (En del av
   Einar Mattssonkoncernen)
2004-   Tomträtt: Einar Mattsson  
  Byggnads AB
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Nuläge
Sida: 21 (35)

N U LÄGE

Hovings malmgård

Vita huset

Gröna gården

Kv Försommaren

Kv Nektarinen

Kv Ananasen

Kv Granatäpplet

Kv Mangon

Kv Persikan

Kv Papayan

Kv Kiwin

Kv Mandeln

Kv Passionsfrukten

Danviksklippan

1 2

3

4

5

6

Ovan: Orienteringskarta med utredningområdet inom streckad orange linje. Nedan: Kvarterens olika tillkomst markerade.

Beskrivning
Kvarteret Sommaren 10 med Hovings
malmgård är belägen på östra Södermalm,
söder om Nacka/Värmdöleden och nord -
väst om Danvikskanalen. Fastigheten är
omgiven av såväl kontors- som bostadshus
och byggnader av mer industriell karaktär,
såsom SL:s bussdepå. Depån är i illustra -
tionen här bredvid och ersatt med bostads -
kvarter, enligt den nya detaljplanen.

INDELNING

Följande nulägesbeskrivning är uppdelad i
era delområden:

1. Utredningsområdet

2. Vita huset

3. Kajen med bostäder

4. Kv Nektarinen och Mandeln

5. SLs bussdepå/Kv Persikan

6. Gröna gården

Årsringar
Kvarteret Sommaren 10 omges av byggna -
der i många olika åldrar. I den närmaste
omgivningen nns anläggningar från såväl
1800-som 1930-50-80-90 och 2000-tal.

Husens arkitektur hålls delvis samman ge -
nom fasadernas putsade ytor men sprid -
ningen på de olika uttrycken är ändå påtag -
lig.

ÄLDRE GATUSTRUKTUR

Området gatustruktur utgör stora delar re -
sultatet av det sena 1900-talets regleringar.
Vissa spår av äldre tider nns kvar i delen
av Emelies gata och Tegelviksgatan ut mot
Folkungagatan.

1700-tal

1800-tal

1980-tal

1990-tal

2000-tal

1930-tal

1950-tal

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
18

-1
1-

02
, D

nr
 2

01
8-

11
32

2



Hovings malmgård 
Kv Sommaren 10

Kulturmiljöutredning
Nuläge

Reichmann Antikvarier AB Sida: 22 (35)

1. Planområdet/parkområdet
Den aktuella fastigheten består av en 
parkliknande anläggning med Hovings 
malmgård placerad ungefär i dess mitt. 
Kvarteret omges av Tegelviksgatan i nord-
väst och Alsnögatan i sydväst och sydost. 
Längs fastighetens gräns i öster leder ett 
vältrafikerat cykel- och gångstråk. Hela 
tomten sluttar uppåt mot norr där höjd-
skillnaden tas upp av stenmurar. Sydost om 
malmgården, framför dess huvudfasad, har 
en bilparkering anlagts. 

Malmgårdens tillhörande park är en del av 
ett grönt stråk som sträcker sig i en för-
längning nordväst om denna i form av Åsö-
berget. Från byggnadens södra sida sträck-
er sig en siktlinje mot vattnet, som dock 
delvis skyms av kajens terrasseringar och 
vegetation.

NULÄGESBESKRIVNING - PARK

Trädgården vid Hovings malmgård har två 
tydliga delar. Området sydost om huvud-
byggnaden är mer formell med karaktär av 
gårdsplan, medan området nordväst om 
huvudbyggnaden har mer trädgårdskarak-
tär. I följande text kallas de gårdssidan res-
pektive trädgårdssidan.

Gårdssidan
Gårdssidan är nästan triangelformad och i 
triangelspetsen finns en entré till området 
med en gång som leder fram till huvud-
byggnadens entré. Gången är asfalterad 
och kantad av gatsten. Entrén till området 
flankeras av två flerstammiga exemplar 
av kaukasisk vingnöt. Den södra delen av 
gårdsplanen kantas av buskage av norsk 
brudspirea.

Ovan trädgårdssidan mot nordväst med eken och stenmuren i fonden. 

Gårdssidan med ordnad struktur av avenbokshäckar och prydnadsaplar på rad. Trädgårdssidan mot sydost med gullregn och äppelträd
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Närmare huvudbyggnaden flankeras gång-
vägen av två asfalterade parkeringsytor om-
gärdade av formklippta häckar av avenbok, 
som gör att de från utsidan liknar boskéer. 

Närmast huvudbyggnaden är marken as-
falterad. Intill den asfalterade ytan finns 
avlånga gräsytor som på var sida om mitt-
gången. På varje gräsyta står fyra prydnads-
aplar som tillsammans bildar en rad längs 
hela byggnadens fasad.

De centrala delarna av gårdssidan saknar 
träd, men längs nordöstra sidan finns en 
flerstammig lind och väster om det södra 
spireabuskaget finns en grupp med blod-
lönnar och intill dem en lind med mycket 
kraftig stam. Den har tidigare haft dubbel-
stam, men den ena stammen har sågats av/
knäckts.  

Öster om den triangelformade gårdssidan 
finns ytterligare ett kvarter. Det är gräs-
täckt och bevuxet med en hästkastanj, två 
lindar, en blodlönn, en vårtbjörk och en 
glasbjörk. 

Vid huvudbyggnadens sydvästra gavel finns 
en grupp med skogsalm och skogslönn. Här 
finns också så kallade uppslag, som är fröp-
lantor av alm och ask. Förmodligen är även 
flera av de vuxna träden i detta bestånd 
självsådda. Öster om den nordöstra gaveln 
växer en pyramidpoppel och en hagtorn.

Trädgårdssidan
Trädbeståndet i den centrala delen av träd-
gårdssidan består av fyra äppelträd, ett 
plommonträd, en prydandsapel och ett 
stort och kraftigt gullregn. I trädgårdens 

norra del växer en mycket kraftig och gam-
mal ek.  I områdets ytterkanter växer i öv-
rigt bestånd av alm, ask och lind.

Längs huvudbyggnadens trädgårdsfasad 
växer uppstammade buskar, sydväst om 
mittaxeln tre uppstammade äkta fläder, 
nordost om axeln tre gullregn. Fläderträ-
den är regelbundet placerade och sanno-
likt planterade, medan gullregnen växer 
oregelbundet och kan vara självsådder som 
fått stå kvar. Ett lägre buskskikt av rodo-
dendron finns vid både gullregn och fläder.

I områdets utkanter finns flera olika arter 
av buskar såsom fläder, bärapel (Malus x 
purpurea), brudspirea, rosenspirea, vissa i 
grupp och andra friväxande. Ängs nordös-
tra sidan finns en friväxande häck av bond-
syren. Intill det kraftiga gullregnet växter 
en pimpinellros som troligtvis är en kvar-
stående buske från ett tidigare skede i träd-
gårdens historia.

Text i kap. Nulägesbeskrivning - park utgör 
utdrag från Strömqvist, André, Kulturmiljö-
utredning trädgården vid Hovings malmgård 
Sweco architects AB 2018-10-22. Internt 
underlag.

En gatuvy hämtad från Eniros funktion gatubild. Bilden visar två äldre lindar (troligen 1800-tal) 
varav den vänstra finns bevarad men nu beskuren och av mindre visuell betydelse.

Till vänster: Entrén till området från sydost med 
två exemplar av kaukasisk vingnöt omgivna av 
häckar av brudspirea.

Till höger: En av Trädgårdssidans äldre äppel-
träd

Foto: André Strömqvist 2018-10-12
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2. Vita huset 
Intill den aktuella byggnaden i öster ligger 
idag det s k ”Vita huset” byggt 1980 och 
ombyggt under 2000-talet, på platsen för 
de tidigare byggnaderna vid Liljeholmens 
stearinfabrik. Huset används bl a för kon-
tors- och skolverksamhet. 

Byggnaden har putsade vita fasader och 
sträcker sig över hela kvarteret. Huset lig-
ger delvis i souterräng och är uppfört i fem 
våningar med en indragen sjätte våning. 
Långa fönsterband och inglasade partier 
utmärker fasaden.

Proportionerna och arkitekturen är väsens-
skilda från malmgårdens 1700-talskaraktär. 
Den geografiska närheten förstärker dess 
påverkan.  

Ovan malmgården sedd från söder med intilliggande gångstråk och Vita huset till höger. Nedan 
malmgården och Vita huset sedda från sydväst. Nedan Vita huset sett från sydväst med stråket längs Alsnögatan mot Danviksbron. 

 

I väster finns en anslutande park som del-
vis används som skol- och förskolegård.

Mellan Vita huset och Hovings malmgård 
finns ett gång- och cykelstråk som är flitigt 
använt.    

Ytterligare ett stråk sträcker sig längs Al-
snögatan och under Danviksbron.
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3. Kajen med bostäder
Söder om planområdet är marken terras-
serad ner mot kajen längs Danvikskanalen. 
På kajens östra sida ligger kv Försommaren 
som under 2000-talet har bebyggts med 
flerbostadshus i åtta våningar. 

Fasaderna är putsade i vitt och grått och 
har en oregelbunden fönstersättning. På 
kajens västra sida finns kvarteret Nektari-
nen och Mandeln (se vidare nedan) med 
gavlar på pelare vända mot sjösidan. Mel-
lan bostadskvarteren finns terrassmurar 
och en mindre yta med vegetation i form 
av bl a pilträd. Kajen är till största delen be-
lagd med gatsten och närmast vattnet finns 
ett bevarat järnvägsspår som gick mellan 
Södra station och Saltsjöbanans station vid 
Slussen. 

Ovan siktlinjen från kajen mot malmgården. Nedan bebyggelsen i kv Försommaren 1, i fonden 
Danvikstullsbron. Nedan kajen sedd mot väster med kv Nektarinen och Mandeln. Längs kajen löper järnvägsspåret. 

Längs kajen finns ett vältrafikerat gång- och 
cykelstråk som viker av upp mot Hovings 
malmgård och mellan denna och Vita hu-
set. 

På kajen finns spår bevarade som användes 
för kranar. Endast en hamnkran är bevarad 
som står invid Lumafabriken på södra si-
dan. 

Från kajen finns även en siktlinje mot 
malmgårdens sydöstra fasad. 
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4. Kv Nektarinen och Mandeln 
Längs Alsnögatan och Tegelviksgatan i kv 
Nektarinen och Mandeln finns bostadsbe-
byggelse i 5-8 våningar med de översta vå-
ningarna indragna. Husen är ritade av Jo-
han Nyrén, Nyréns arkitektkontor AB. 

Husen har företrädesvis  putsade fasader i 
ljusa kulörer såsom vitt, gult och terrakot-
ta. Fönstersättningen är symmetrisk, lik-
som balkongerna. Där kvarteren möts finns 
en oval park kallad Mandelparken. Kvarte-
ren bebyggdes under 1990-talet med inflytt 
år 2000.

I kvarteret Nektarinens nordvästra hörn 
finns ett hus med fasader av gult och grått 
tegel med koppardetaljer kallat Danviks-
stationen eller Danvikens elcentral  byggt 

Ovan;  Danvikens elcentral från 1930-talet, den s.k. Danviksstationen. 
Nedan;  bostadsbebyggelse från 1990-talet längs Alsnögatan i kv Nektarinen. 

Nedan hus vända mot kajen och Danvikskanalen i kvarteret Nektarinen och Mandeln. 

på 1930-talet, efter ritningar signerade in-
genjören vid Stockholms elektricitetsverk 
Gillis Hansson. Ombyggnad till kontor 
skedde på 1990-talet av Jan Fidjeland arki-
tektkontor.
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Ovan; den norra delen av SL:s bussdepå i kv Persikan. 
Nedan; stråket längs Tegelviksgatan med kv Nektarinen till vänster och bussdepån till höger. 

5. SL:s bussdepå/Kv Persikan
I det angränsande kvarteret Persikan i väs-
ter finns idag SL:s bussdepå, uppförd 1954-
57 efter ritningar av arkitekterna Wetter-
gren & Toll. Byggnaden har ljust putsade 
fasader med långa fönsterband och sträck-
er sig över hela kvarteret där den norra de-
len har en rundad form. Taket på den norra 
delen används som bussparkering medan 
huset i övrigt innehåller bl a kontor och 
verkstäder. 

En ny detaljplan har nyligen antagits för 
kvarteret vilken innebär rivning av depån 
och uppförande av sju nya bostadskvarter 
i 7-8 våningar.

Nedan bussdepån sedd mot norr med vy mot Nacka-Värmdöleden. Parken i kv Sommaren till 
höger. 

Längs Tegelviksgatan finns ett centralt 
kommunikationsstråk i nord-sydlig rikt-
ning.  
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6. Gröna gården
Den så kallade Gröna gården, som byggdes 
som arbetarbostäder till Liljeholmens stea-
rinfabrik, finns på andra sidan Tegelviksga-
tan i nordöst. Huset är placerat på en liten 
höjd i svag sluttning och har ljust gulputsa-
de fasader, svart sockel och ett svart brutet 
plåttak med takkupor. De spröjsade fönst-
ren har en grågrön kulör medan de dubbla 
dörrarna är av ek. På den norra sidan finns 
en stentrappa med smidesräcke. 

Kring byggnaden finns buskar och träd av 
olika slag och grönytor med asfalterade 
gångvägar som sträcker sig uppåt Åsöber-
get. 

Ovan: den s k Gröna gården ligger nordväst om kv Sommaren. Nedan: en kortare siktlinje sträcker sig från Tegelviksvägen mot Gröna gården och en längre finns i 
motsatt riktning ner mot malmgården. 

Det historiska sambandet mellan Gröna 
gården och malmgården är betydelsefullt 
men inte särskilt tydlig rent visuellt men 
delarna knyts ihop av det gröna stråket. 
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Nuläge
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Viktiga siktlinjer, samband och
stråk

SIKTLINJER

En siktlinje av betydelse har identi erats
mot kajen och vattnet från byggnadens
södra sida tillika i motsatt riktning, från
kajen. Kontakten med vattnet har en his -
torisk betydelse men är påverkad av kajens
utbyggnad under 1900-talets första hälft.
Den begränsas även genom terrasseringar
och växtlighet i anslutning till kajen som
tillkom i samband med senaste detaljpla -
nen 1995.

SAMBAND

Sambandet mellan malmgården och Grö -
na gården är historisk och berättar om den
industriella perioden på platsen. Den visu -
ella kontakten har inte iakttagits i tidigare
detalj plan me n kan med fördel förstärkas i
ett kommande arbete.

STRÅK

Ett vältra kerat gång- och cykelstråk
sträcker sig i båda riktningar från kajen och
mellan Hovings malmgård och Vita huset
för att fortsätta mot Tegelviken och Slus -
sen.

Härifrån sträcker sig ännu ett kommunika -
tionsstråk i nord-sydlig riktning längs Te -
gelviksgatan.

Ytterligare ett kommunikationsstråk nns
längs Alsnögatan söder om malmgården i
ostlig riktning upp mot Fåfängan.

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
18

-1
1-

02
, D

nr
 2

01
8-

11
32

2



Hovings malmgård 
Kv Sommaren 10

Kulturmiljöutredning
Byggnadsbeskrivning

Reichmann Antikvarier AB Sida: 30 (35)

Hovings malmgård 

EXTERIÖR

Byggnaden är uppförd i två våningar med 
källare och vind. Mot söder finns en mitt-
risalit med hörnkedjor och ett litet runt 
fönster i tempelgaveln. Tre entréer med 
dubbla dörrar och överljus leder in till hu-
set. Mot norr är mittrisaliten bredare med 
en rusticerad bottenvåning. Här är porten 
av nyare typ, troligen insatt på 1970-talet. 

Det brutna sadeltaket är belagt med skif-
fer, möjligen även det från 1970-talets re-
novering, med en inramning av svartmålad 
plåt. Fasaderna är putsade i en mörkgul ku-
lör med fönsteromfattningar, hörnkedjor, 
utsmyckningar och rusticeringar i beige. 
Sockeln, ursprungligen av sandsten, är put-
sad i svart. 

Fönstren som är av olika typ med både 
t-post och spröjs och är målade i beige 
medan dörrarna med överljus har en vit 
kulör.

Huset har sättningsskador vilket främst vi-
sar sig i form av sprickor i fasaden och delar 
av putsen har också fallit ner. 

Ovan södra och östra fasaderna. Nedan del av byggnadens västra gavel där sättningsskador 
visar sig i form av sprickor i fasaden. här syns även husets sandstenssockel.  

Ovan den putsade sockeln med sandsten 
under. Nedan port mot söder, möjligen från 
1700-talet. 

BYGGNADS-
BESKRIVNING
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INTERIÖR

Källare
Ner till källaren leder en stentrappa., med-
an golven är en blandning av gjuten betong, 
terrazzo och ett äldre tegelgolv. Väggarna 
är putsade och taken tunn- och kryssvälv-
da. Här finns en ursprunglig järnport, dock 
ditflyttad från ingången till källartrappan.  

Bottenvåning
Den ursprungliga planlösningen i Hovings 
malmgård är fortfarande delvis synlig; 
byggnadens nivåskillnader utgör t ex spår 
av dess tidigare uppdelning i olika verk-
samheter.

Sidoentréerna i öster och väster leder till 
hallar med stenbelagda golv, som alltså ti-
digare var ingångar till byggnadens verk-
samhetslokaler. 

Vid ingången mot söder leder en halvtrap-
pa av sten upp till bottenvåningen. Även 
golvet och golvet i hallen är belagt med rek-
tangulära kalkstensplattor. 

I övrigt finns olika golvmaterial på denna 
våning i och med senare tiders ombyggna-
tioner, såsom plankgolv, parkett och plast-
mattor. Snickerier finns bevarade, tillika 
ett antal äldre dörrar och stuckatur. 

Ovan profilerat fönsterfoder och kalkstensplat-
ta i golv. Nedan äldre dörrar och takrosett. 

Ovan stentrappa och dörrar innanför huvudentrén i söder. Nedan entréhallen med kalkstensgolv 
och välvd garderobsdörr. 
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Andra våningen
Husets representativa andra våning är väl-
bevarad och här finns såväl äldre stuckatu-
rer som snickerier. Golvet i hallen är belagt 
med kalkstensplattor och det välvda trapp-
räcket är av 1800-talstyp. Två större rum 
som vetter mot trädgårdssidan har bröst-
ningspaneler och dekorationsmålade väv-
spända väggar. 

Ovanför dörrarna har tidigare målningar 
ersatts med speglar. Mot gatusidan ligger 
rummen i fil och även här finns bröst-
ningspaneler, bevarade dubbla dörrar, pro-
filerade snickerier, stuckaturer och tak- 
rosetter. 

De flesta rum på denna våning har plank-
golv och i flera av dem finns kalkstensplat-
tor där kakelugnar tidigare har stått. I an-
slutning till trappan upp till vindsvåningen 
ligger engelska tiles, troligen ditlagda un-
der slutet av 1800-talet. 

En kakelugn finns kvar, av 1700-talstyp 
med blommor i amforor som motiv och 
marmorerad bas. 

Vind
Vinden har vid senare ombyggnader delats 
upp i två delar dit två olika trappor leder. 
Till den östra delen leder en stentrappa där 
också hallen är belagd med kalkstensplat-
tor. 

Rummens golv är belagda med parkett och 
väggarna är klädda med gipsskivor. I övrigt 
syns brunbetsade takbjälkar medan snicke-
rier är moderna. 

Bilder från andra våningen. Här syns äldre snickerier, engelska tiles, vävspända väggar med handmålade dekorationer och trappans träräcke. 
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KULTURVÄRDEN Kulturhistoriska värden
I Stockholm finns det ca 38 st bevarade 
malmgårdar, varav 15 st ligger på Söder-
malm. Många av dem är idag välbevara-
de och har framträdande miljöskapande 
egenskaper och hög status i sin närmil-
jö. Hovings malmgård har däremot, bl.a. 
till följd av eftersatt underhåll och brist 
på verksamhet, låg status och bidrar idag 
mycket lite till sin omgivning. Icke desto 
mindre har byggnaden tillsammans med 
sin park en viktig historisk roll i staden. 

Hovings malmgård har en speciell historia 
i övergången till och in i det industriella  
Stockholm. Som kombinerad representa-
tiv bostad med stor trädgård och med ur-
sprungliga verkstadslokaler är byggnaden 
unik. Från 1770 som del i textilindustrin 
och från 1840-talet fram till 1971 Liljehol-
mens stearinfabrik med över 250 anställda.  
Hela tiden parallellt med statusfylld bo-
stadsmiljö med park. Den industrihistoris-
ka dimensionen har idag starkt decimerats 
men här fyller malmgården en viktig repre-
sentativ funktion.

Spår av äldre trädgårdsanläggningar kan 
skönjas men har inget sammanhängande 
uttryck. Ytan nordväst om byggnaden ut-
gör trots det en mycket betydelsefull del av 
anläggningen som park med bl.a. en större 
ek (statligt skyddad) och nyare äppelträd, 
som utgör spår från nyttoodlingar knutna 
till rollen som malmgård. 1970-talets park-
gestaltning på sydvästra delen är tidstypisk.

Kopplingen till ”Gröna gården” arbetarbo-
städer tillhörande Liljeholmens stearinfa-
brik är av historisk betydelse. 

Hovings malmgård är som byggnad typisk 
för det sena 1700-talet med sina putsade 
fasader, markerade mittrisaliter och brut-
na sadeltak. Byggnaden bevarar, trots vis-
sa ändringar och ombyggnader,  mycket av 
sina ursprungliga kvaliteter. Detta ger  ett 
stort byggnadshistoriskt värde där rumsvo-
lymer och snickerier utgör några betydel-
sebärande delar. 

Som Lars Johan Hiertas bostad under delar 
av 1840-talet och som del av den betydel-
sefulla verksamheten Liljeholmens stear-
infabrik knyts personhistoriska värden till 
byggnaden.

Estetiska värden
Malmgården har väsentliga miljöskapan-
de värden i sin skala och i kontakten med 
parken och den bevarade arbetarbostaden 
”Gröna gården” (1854) strax norr om an-
läggningen. Vattenkontakten är, efter ut-
vidgningen av kajen på 1900-talet, mindre 
tydlig och även av mindre intresse.

Dess tydliga historiska uttryck ger vissa ar-
kitektoniska värden. Det är inte någon stor 
arkitektonisk gärning som vi upplever men 
här finns trots allt ett betydande pedago-
giskt värde.

Bostadsdelarnas trapphus och interiörer 
förmedlar omedelbart en stark förnimmel-
se av historia och gångna tiders påkostade 
och omsorgsfullt gestaltade miljöer.

Sociala värden
Malmgårdens sociala värden finns till sto-
ra delar i de bevarade parkrummen som i 
viss mån nyttjas av boende och närliggande 

Ovan husets enda bevarade kakelugn, nedan 
en rumssvit på andra våningen vid trappan. 

förskolor. Huset kallas för spökhuset, vil-
ket är talande för dess nuvarande betydelse 
på platsen och behovet av förändring. Här 
passerar även ett vältrafikerat cykelstråk.

Värdefulla egenskaper, 
rumsvo lymer och detaljer
Nedanstående förteckning utgör utgångs-
punkt inför kommande projektering med 
anpassningar till BBR (tillgänglighet m.m.).

MILJÖN

• Huset med sin park utgör en tydligt avläs-
bar enhet med kontinuitet från 1770.

• Äldre träd och växtlighet som utgör rest-
erav äldre trädgårdsanläggningar av bl.a. 
nyttokaraktär

• Den historiskt viktiga kopplingen till Grö-
na gården, arbetarbostäderna för Liljehol-
mens stearinfabrik 

UTVÄNDIGT

• Bevarad byggnadsvolym och takform
• Putsade fasader med risaliter och putsuts-

myckningar
• Portar mot sydost

INVÄNDIGT

• Bevarade källarvalv
• Ursprunglig smidesdörr i källaren
• Bevarad ursprunglig planlösning
• Invändiga trappor av sten
• Bevarade äldre snickerier såsom dörrar, lis-

ter, foder och paneler
• Dekormålade vävspända väggar
• Kakelugn
• Stuckaturer
• Golv av kalksten och engelska tiles
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KONSEKVENS- 
ANALYS

Konsekvensanalys av flytt av 
byggnaden

BAKGRUND

i syfte att utreda tomtens olika möjligheter 
för exploatering väcktes frågan om att flyt-
ta malmgårdens byggnad till södra delen av 
tomten. Det skulle då möjliggöra en större 
sammanhängande tomtyta mot norr och 
återskapa en tidigare kontakt med strand-
linjen. 

Den princip för flytt av byggnaden som pre-
senterats av konstruktionsföretaget Golder 
2018 som här valts att bedöma konsekven-
serna av innebär att byggnaden flyttas i tre 
delar och placeras på en ny bottenplatta 
av betong. Källarens utrymmen försvinner 
och samtliga golvbjälklag i bottenvåningen 
demonteras för att återmonteras.

KULTURHISTORISKA KONSEKVENSER  

Miljö
• Samhörigheten med det ursprungliga 

parkrummet nordväst om byggnaden förs-
vinner

• Sammanhanget med Gröna gården (Lil-
jeholmens stearinfabriks arbetarbostad) 
påverkas

• Den återskapade idén om närheten till vat-
tnet för malmgårdsbyggnaden är historiskt 
felaktig då det låg byggnader här och då det 
var en gårdsplanemiljö och en öppenhet 
som inte kan återskapas idag. 

 

Byggnadshistoria
• Källarutrymmen från byggnadstiden 1770 

rivs utan att ersättas vilket påverkar bygg-
nadens historiska värden. 

• Källarutrymmena utgör en del av bygg-
nadens ursprungliga planlösning vilken är 
av betydelse för förståelsen av byggnaden 
som helhet. 

• Teknikhistoriska värden finns bevarade i 
valvkonstruktioner och bjälkkällare från 
1700-talet. Kulturhistoriska värden knutna 
till material såsom tegel, sten och smide 
betr tillverkning, bearbetning försvinner.

• Bottenvåningens samtliga murade golv-
bjälklag demonteras för att återmonteras 
vilket även  påverkar ursprungliga snicke-
rier som måste demonteras. Detta medför 
permanenta skador på byggnadsdelar från 
bl.a. 1700-talet.

• Tekniska konsekvenser av en flytt med-
för mycket stora skador på byggnadens 
stomme och rökkanaler av tegel samt stor 
påverkan även på bjälklag av trä med in-
fästningar av smide. 

• Byggnadens snickerier från 1700-talet 
kommer sannolikt att behöva demonteras 
(till stora delar) för att inte förstöras vid 
en flytt. Detta medför ett mycket stort slit-
age och överhängande risk för permanenta 
skador byggnadsdelar från 1700-talet. Och 
även för byggnadsdelar från senare skeden 
av betydelse för byggnadens kulturvärde. 
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