Historik
Under 1700- och början av 1800-talet var Gröndal ett populärt utflyktsområde
och jordegendomar samt krogar köptes upp och omvandlades till små herrgårdslika sommarnöjen för rika Stockholmare. Namnet Gröndal kommer från
en av dessa gårdar; Stora Gröndal som låg vid Gröndalshamnen, där förskolan
Hamngården idag ligger. Först under slutet av 1800-talet blev Gröndal bebyggt
i större omfattning. De förbättrade transportmedlen bidrog till utbyggnaden.
Flera industrier etablerades, främst kemisk-tekniska fabriker, och Gröndal
blev en för tiden typisk arbetarstadsdel. Befolkningen steg snabbt, från ca 300
invånare år 1870 till ca 7000 år 1915. När Gröndal 1898 uppgick i Liljeholmens
municipalsamhälle var behovet av en ordnad stadsplanering stort. Ett par försök
till en planerad utformning av bebyggelsen gjordes men inget av de tidiga
försöken blev lyckade. Det var först på 1940-talet som en förändring skedde. I
spetsen för genomdrivandet av upprustningen och moderniseringen av stadsdelen var den socialt engagerade byggherren Olle Engkvist. Flera nya bostadsområden byggdes under 1940- och 50-talen, det mest framträdande av dessa är
de internationellt kända stjärnhusen. Under andra hälften av 1900-talet och in
på 2000-talet har stadsdelens bebyggelse kontinuerligt förändrats och utökats,
till stor del genom förtätning.

Bebyggelsens karaktär
Stadsdelen Gröndal präglas av kuperad terräng, mycket grönska och en ständig
förnimmelse av närheten till vatten. Den kuperade och bitvis svårbemästrade
terrängen har lett till en blandad bebyggelse från olika epoker, från 1700-tals
gårdar till dagens förtätning. De mest framträdande dragen i bebyggelsen är
1940-talets och efterkrigstidens arkitektur, sekelskiftets villabebyggelse samt
inslagen av bevarad småskalig industribebyggelse. De bevarade industribyggnaderna minner om stadsdelens industriellt präglade historia och utgör ett viktigt
inslag i stadsbilden. Den svårbebyggda terrängen har tillsammans med 1940och 50-talets naturanpassade stadsplanering bidragit till bevarandet av stora ytor
naturmark.
Äldre förstad

Marken i Gröndal köptes 1908 av Stockholm Södra Tomt AB vars planer var
att förvandla den då vildväxta villastaden till en modern förstad. Det var en av
en handfull små stenstadsliknande stadsbildningar omgivna av ren naturmark
som kom att växa upp utanför den egentliga stenstaden i Stockholm, strax
efter sekelskiftet 1900. Områdena låg utmed järnvägs- och spårvagnslinjer eller
infartsvägar med ett planmönster som påminner om storgårdskvarteren i stenstaden. Förebilderna fanns till viss del i kärnorna i de ordnade trädgårdsstäder
och idealsamhällen som samtidigt började byggas utanför London och Berlin.
Ett par år senare hade femton stycken femvåningshus i jugendstil uppförts i
området vid Gröndalshamnen. Byggnaderna består av sammanbyggda putsade
tegelhus i två halvslutna kvarter vilka anpassats efter den delvis kraftigt kuperade terrängen. Planerna på en fortsatt utvidgning av förstaden genomfördes
aldrig men dessa byggnader kom senare att utgöra kärnan för Gröndals stadsplanering och har med tiden kompletterats och vuxit samman med omgivande
bebyggelse från 1930- och 40-talet.
Smalhusstad

En stor del av bebyggelsen i Gröndal tillkom under 1940- och 50-talen. Byggnaderna består i huvudsak av friliggande lamellhus med murverk av både putsat
och oputsat tegel. Planerade i såväl öppna som parallellställda planmönster och
placerade i höjdlägen omslutna av bevarad natur. Även ett antal punkthus i rött
tegel förekommer, dels i kvarteren Babord och Fören vid Gröndalsvägen och
dels uppe på Ekensbergshöjden.

Sven Backström och Leif Reinius experimentella arkitektur från denna period, i kvarteren Akterspegeln och Galjonsbilden, är den mest framstående och
iögonfallande i Gröndal. Under ledning av Olle Engkvist skapades en för tiden
unik bebyggelse vilken genom en mycket medveten planering av gårds- och
gaturummen samt grönområdena i anknytning till bostadshusen, allt i tidens
anda, kombinerar känslan av närmast lantlig småstad och småskalig centrumbebyggelse.
Mycket av efterkrigstidens bebyggelse, främst området på och nedanför
Ekensbergshöjden, ritat av arkitekt David Helldén, är goda representanter för
nyrealismens eller folkhemsmodellens stadsplanering och arkitektur. Planeringen visar stor hänsyn till befintlig terräng och växtlighet och husen har en
välgestaltad arkitektur med sparsmakade men uttrycksfulla utsmyckningar, inte
minst portarna vilka har en särpräglad utformning. Området har karaktären av
en begynnande, småskalig grannskapsenhet. Ett samhälle i miniatyr, med affärer,
det typiska höghuset och ett boende präglat av socialt tänkande.
Nyare stadsenklav

I Gröndals västra del, på det område som fram till 1972 hyste Ekensbergs varv,
byggdes under Stockholms stads besörjande ett nytt stort bostadsområde med
sammanhållen strukturplan, klart präglat av reaktionerna mot miljonprogrammet. Det ritades av Lars Brydes Arkitektkontor och uppfördes åren 1981-82.
Från varvets tid finns två byggnader bevarade – Ekensbergs gamla värdshus från
1700-talet, vilket tjänstgjorde som kontor för varvet, och en av arbetarbostäderna vid Mörtviken.

Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
I Gröndal finns tre områden som är utpekade som särskilt kulturhistoriskt
värdefulla i översiktsplanen för Stockholm samt områden av riksintresse för
kulturmiljövården. Det första är den äldre villabebyggelsen i kvarteren Blocket
och Taljan på Ormberget, som är den enda samlade bebyggelse som finns bevarad av den typiska arbetarbebyggelsen som kring sekelskiftet växte upp runt
om i Stockholm. Det andra området är kvarteret Akterspegeln och delar av
kvarteret Galjonsbilden med de internationellt kända stjärnhusen, terrasshusen
och ett elva våningars punkthus som tillsammans utgör en väl sammanhållen miljö med stora gestaltningsmässiga värden. Det tredje området är öarna
Lindholmen och Rotholmen i Mälaren som alltsedan 1700-talet varit populära
utflyktsmål för stockholmarna. Bebyggelsen representerar den tidiga sommarbebyggelsen i Stockholms omedelbara närhet. Inom områdena skall stor hänsyn
tas till såväl helhetsmiljöns som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska
värde.
Förutom dessa utpekade områden finns ett par synnerligen kulturhistoriskt
värdefulla byggnader som bör nämnas. Stora Fågelsången är en mindre herrgårdsanläggning från andra hälften av 1700-talet som i huvudsak bevarar sin
ursprungliga arkitektur. Anläggningen har ett synnerligen stort arkitekturhistoriskt värde och byggnadshistoriskt värde. Malmgården Charlottendal från slutet
av 1700-talet har ett synnerligen stort byggnadshistoriskt värde. Byggnaden har
en intressant historia med ett personhistoriskt intresse och trädgårdsanläggningen, med sina skulpturer av bl. a. Carl Milles, Tyra Lundgren och Stig Blomberg,
har ett konsthistoriskt värde. Båda anläggningarna utgör en viktig rest av den
äldre bebyggelsen i stadsdelen.

Ett par kvarter av stenstadskaraktär skvallrar om den ursprungliga planen för bebyggelsen av Gröndal. Foto:
Josefine Bolander, Stockholms stadsmuseum.

Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt
värdefull byggnad bör man beakta följande:
•   Att större till- och påbyggnader undviks.
•   Att husets ursprungliga fasad- och takmaterial bibehålls och att tilläggs
isoleringar undviks.
•   Att husets ursprungliga detaljutformning med fönster, portar, balkonger,
fasadutsmyckningar m.m. bibehålls.
•   Att husets ursprungliga färgsättning bibehålls.
•   Att byggnaden underhålls kontinuerligt med metoder och material som är
anpassade till husets ursprungliga utformning, särdrag och byggnadsteknik.
•   Att ursprungliga planlösningar bibehålls och att eventuell kulturhistoriskt
värdefull inredning bevaras.
•   Att tidstypisk markplanering och växtlighet bevaras.

Stockholms stadsmuseum ger gärna råd
För information och tips om byggnadsvård och förhållningssätt vid underhåll
och restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse besök gärna Stads
museets byggnadsvårdswebb: www.stadsmuseum.stockholm.se/byggnadsvard
Har Du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Stockholms
stadsmuseum.

Kulturmiljöenheten
Box 15025, 104 65 Stockholm
Tel. 08-508 31 600
www.stadsmuseum.stockholm.se
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Stjärnhusen ritades i mitten av 1940-talet av arkitekterna
Leif Reinius och Sven Backström. Foto: Josefine Bolander,
Stockholms stadsmuseum.
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En av hyresvillorna från 1910-talet på Utkiksbacken. Foto: Josefine Bolander, Stockholms
stadsmuseum.
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Kartans planbild och klassificering gällande 2005-03-11.
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De arkitektoniska kontrasterna är skarpa; Stora Fågelsången från mitten av 1700-talet och i bakgrunden Sannadalsplatåns välgestaltade punkthus från början av 1960-talet.
Foto: Mauro Rongione, Stockholms stadsmuseum.

På det tidigare varvsområdet i Ekensberg uppfördes under
tidigt 1980-tal ett homogent flerbostadshusområde. Foto:
Johan Stigholt, Stockholms stadsmuseum.

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering

Plan och bygglagen, PBL

Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen används i det dagliga
arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detalj
planering och bygglovprövning.
Byggnaderna klassificeras i fyra kategorier med hänsyn till deras kultur
historiska värde och redovisas med färgerna blått, grönt, gult och grått:

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

Blått anger bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna
för byggnadsminnen i kulturminneslagen.
			
Grönt betyder att fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Gult avser en fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
Fastighet markerad med grått går inte att hänföra till någon av ovanstående
kategorier.

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805).
12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö
mässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av
denna karaktär, får inte förvanskas. Lag (1994:852).
13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till
byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig
synpunkt samt omgivningens karaktär. Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852).

Streckad - Fastighet med bebyggelse uppförd 1990 eller senare och som
ännu ej klassificerats eller obebyggd fastighet.
Framsida uppifrån: Terrasshus vid Gröndalsvägen. Foto: Josefine Bolander, Stockholms stadsmuseum. Nedan: Kopplade stjärnhus. Foto: Josefine Bolander, Stockholms stadsmuseum.

Information till Dig som
äger ett kulturhistoriskt värdefullt
hus i ytterstaden

