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För ett par år sedan fi ck konstnären Katarina Lundgren i uppdrag att titta 

närmare på topparna som hon omnämner som ’Stockholms tysta kulturarv’. 

Jag har varit i kontakt med henne, med fl era personer på stadsmuseet och 

trafi kkontoret, och läst de rapporter som fi nns skrivna om ämnet. I text och 

tal har jag fått veta att information om dessa toppar är utspridd, svårtill-

gänglig och att deras inbördes koppling som en del av Stockholms stads-

byggnadshistoria inte är uppmärksammad. 

Det verkar också som att idén om topparna som rekreations- och friluftsom-

råden håller på att glömmas bort. Eller så ignoreras den. Johannelundstop-

pen hade en gång en skidlift, men den monterades ned  på 90-talet. Idag 

bygger man bostäder vid toppens fot, på den platå som gestaltats som 

bromsningssträcka för skidåkare. Detta nya bostadsområde har även förstört 

vindförhållandena för många skärmfl ygare som sett på Johannelundstop-

pen som sin nationalarena. 

Dessa åtta toppar är ett intressant inslag i Stockholms stadsbild där de lig-

ger som en ring kring Storstockholm, och de bär på en spännande historia. 

Varför mitt examensarbete har kommit att handla om att uppmärksamma 

topparna som en del av Stockholms kulturarv och stadsbyggnadshistoria 

samt som rekreations- och friluftsområden. 

BAKGRUND

I mitt medvetande har Johannelundstoppen alltid hetat Johannelundstip-

pen och jag har alltid tagit för givet att det tidigare varit en soptipp. Så är 

det inte. Johannelundstoppen hette ursprungligen Johannelundstippen 

eftersom att man här tippade schakt- och rivningsmassor under mitten av 

1900-talet, men på 1960-talet fi ck tippen sitt nya namn Johannelundstop-

pen och utformades för att vara ett rekreations- och friluftsområde. 

Runt Storstockholm ligger åtta sådana toppar i en ring: Granholmstoppen, 

Johannelundstoppen, Frösundatoppen, Högdalstoppen, Vårbergstoppen, 

Hammarbybacken, Fagersjötoppen och Hökarängstoppen. Alla skapade 

av schakt- och rivningsmassor, skulpterade av Holger Blom (1906-1996) i 

samarbete med olika konstnärer och landskapsarkitekter. Så här skriver Per 

Virten i boken ’Där jag kommer från - Kriget mot förorten’:

”Topparna var Bloms stora idé. [...] De enorma jordhögarna var ett kreativt 

svar på en svår fråga. När tunnelbanan borrades fram genom rullstensåsarna, 

berg schaktades ner för miljonprogrammets jättestadsdelar och citykvarteren 

revs för parkeringshus och storkontor rullade lastbil efter lastbil med tipprester 

bort över broarna. Var skulle man göra av allt? Bloms svar var en rad toppar i 

olika stadsdelar.”
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Det här examensarbetet tog sin början i en fascination för höjder. De kan 

besegras och ofta fi nns en vinst att hämta där uppe. Samtidigt väcker de 

frågor: Hur ser det ut uppe på toppen? Hur långt kan jag se där uppifrån? Vad 

kan jag se? Hur ser det ut bakom den?  Och vad gömmer sig i den?

Det fi nns en topp som jag har en personlig relation till: Johannelundstoppen 

i västra Stockholm. Den ligger nära Hässelby Villastad där jag är uppvuxen 

och under de senaste tre åren har jag i två omgångar bott i ett nybyggt bo-

stadsområde vid dess fot. 

Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka hur arkitektur kan 

ta form genom att arbeta med en plats (Johannelundstoppens) narrativ. 

Att låta ett program långsamt växa fram, att låta platsen specifi cera pro-

grammet. På så sätt har det varit ett processbaserat projekt, där projektet 

ofta har utvecklats på ett sätt som jag själv inte har kunnat förutse. Trots att 

utvecklingen varit ett resultat av min arbetsmetod och mina beslut under 

resans gång. 

Den frågeställning jag presenterade i min ’thesis booklet’ löd:

Hur kan man arbeta med Johannelundstoppen (en specifi k plats) och dess nar-

rativ för att skapa arkitektur? Varför är det önskvärt?

Hela projektets metod svarar egentligen på den första frågan. Och metoden 

skulle givetvis kunna se annorlunda ut, varför mitt svar på frågan är ett av 

många möjliga. Det som är viktigt att poängtera här är dock att denna frå-

geställning som kan anses vara väldigt abstrakt, har hjälpt mig att verkligen 

vara i processen. Den har hjälpt mig att göra undersökningar vilka verkligen 

har fått möjlighet att informera projeketet. 

Så, varför är detta önskvärt? På grund av att slutprodukten inte har varit 

fokus i detta projekt, har vikten legat i undersökning och analys. Med de här 

undersökningarna att stå på, och en historia att berätta har jag lyckats skapa 

arkitektur som inte endast svarar på ett funktionellt behov, utan som går 

steget längre. Som är lyhörd gentemot en plats, dess historia och narrativ. 

Som får oss att fråga, att minnas och att vilja veta mer.

METOD

Projektet inleddes med en research som framförallt handlade om att un-

dersöka platsen, Johannelundstoppen och dess historia. Vid sidan av detta 

sökte jag inspiration i fyra fallstudier om projekt belägna på höjder (Akro-

polis - Grekland, Machu Picchu - Peru, Casa Malaparte - Italien och Freedom 

Park - Sydafrika) och genom läsning.

Läsningen handlade till en början framförallt om platser och narrativ. Men 

snart tillkom texter om samling och hastighet. Texter om samling på grund 

av jag snart förstod att Johannelundstoppen är en del av ett större samman-

hang, att den delade ett narrativ med fl er toppar. Texter om hastighet för att 

tillföra en tidsaspekt som står i relation till rummets utsträckning, avstånd. 

Det som fi nns mellan topparna.

Läsningen resulterade till att jag själv författade fyra texter som står i rela-

tion till just mitt projekt, texterna: Platsspecifi citet, Narrativ, Samling och 

Hastighet. 

Fram till mittkritiken arbetade jag med det större sammanhang som Johan-

nelundstoppen är en del av, det vill säga åtta toppar. Ett tämligen teoretiskt 

arbete fyllt av läsning och skrift.

Efter mittkritiken zoomade jag in på Johannlundstoppen, för att göra en re-

lativt ’traditionell’ platsanalys där jag tittade på de fysiska förutsättningarna 

omkring Johannelundstoppen, i kombination med en ’interaktiv’ platsana-

lys där jag samtalade med människor i närområdet, startade en diskussion 

på facebook och gick ut i Hässelby Tidning med ett reportage på vilket läsar-

na kunde svara med insändare. 



PLATSSPECIFICITET

“The essential purpose of building (architecture) is therefore to 

make a site become a place, that is, to uncover the meanings 

potentially present in the given environment.” 

(Christian Norberg-Schultz, Genius Loci - Towards a Phenomenology of Architecture s. 18) 

Vi avlägsnar oss allt mer från jordens yta. Vi tappar fot-

fäste och fl yter omkring i en virtuell värld. Vi kan fysiskt 

vara på en plats, medan vi psykiskt är på en annan.  Att 

vara fysiskt på plats är inte längre en nödvändighet. Det 

är ett privilegium. 

Platsen har reducerats till en lokalisering. Vi befi nner oss 

någonstans, men vi glömmer vad en plats är. Vi låter inte 

platsen påverka oss, i det inre. Vi glömmer att den har 

en speciell karaktär, atmosfär. Att platsen vill berätta nå-

gonting för oss. 

Sittandes på tunnelbanan, med hörsnäckor i öronen och 

blicken fäst vid en skärm, ser vi inte den gamle mannen 

som så gärna skulle få en sittplats. Vi hör inte kvinnan 

vars klackar slår alltför hårt mot sitt underlag.

Löpandes i skogen, lyssnar vi till vår puls istället för till 

fåglarnas kvitter. Musiken för oss framåt. Vi noterar inte 

hur ljuset fi ltreras genom trädkronorna. Istället springer 

vi så fort vi kan, istället jagar vi rekord. 

Hon som löptränar i Stockholm, upp och ned för toppar-

na. Hon känner sin lokalisering, men vet hon var hon är? 

Vet hon vad som ligger under hennes fötter? Att hon 

trampar på Stockholms tysta kulturarv? Hon känner sin 

lokalisering, men hon känner inte platsen. 



NARRATIV

“What role do users/readers play in interpreting and construc-

ting their own stories? How open is the narrative to change, 

reinterpretation, participation? By engaging these questions, 

landscape narratives can go beyond the naive storytelling and 

become a more signifi cant means of making places.”

(Matthew Potteiger & Jamie Purinton, Landscape Narratives, s. 19)

Berättelser har i alla tider haft en central roll i männ-

iskans tillvaro. Vi har alltid använt berättelser för att 

skapa sammanhang, och för att underhålla. Suttit vid 

en lägereld och lyssnat, läst en bok, eller identifi erat 

oss med texten till en sång.

Berättelser har i alla tider berikat människans tillvaro. 

Och berättelser, narrativ, är något som varje männ-

iska, och varje plats bär på. Narrativ som läses och tol-

kas av sina olika mottagare, och tolkningen är aldrig 

den samma. 

Författaren har större kontroll över sina läsare än vad 

arkitekten har över arkitekturens läsare. En kontroll 

arkitekten inte kan få. Varför narrativ arkitektur snara-

re än att försöka berätta hela storyn, bör klargöra för 

dess existens.  

Narrativ arkitektur bör lämna över till sina läsare och 

sträva efter att hålla mottagaren aktiv och ifrågasät-

tande, den bör sträva efter att väcka intresse och ny-

fi kenhet.

Narrativ arkitektur bör ta vara på det narrativ, den be-

rättelse som bottnar i det platsspecifi ka. Den bör ta 

vara på historiska lager, men ska också tillåtas skapa 

nya narrativ. Nya lager som kan bli en del av historien.  



SAMLING

“Gathering is a signifi cant means of making a narratives and 

landscapes. Any narrative, no matter how simple, is more than 

just a scattered series of events, but a ‘grasping together’ of 

events, characters, processes, and place into meaningful confi -

gurations. [...] Gathering is a way of regaining, remembering, 

preserving, and re-creating what is desired or lost, as well as a 

way of creating a more coherent world.” 

(Matthew Potteiger & Jamie Purinton, Landscape Narratives, s. 164-165)

Stockholms toppar är skapade av människan, utkläd-

da i naturens dräkt. Kamoufl erade. Massor tippades i 

högar, högar som samlade massan. De människor som 

var unga då, kanske minns hur det tippades, hur top-

par skulpterades. De är äldre nu och minnet bleknar. 

Han som är gammal nu, men var ung då. Han kanske 

minns hur toppen i hans grannskap växte, men vet 

han att toppen var en del av ett större sammanhang? 

Att fl er toppar skulpterades i Stockholm? 

Liksom högarna samlar massan, låt oss samla toppar-

na. Låt oss blottlägga samband och berätta en berät-

telse. Så snart sambandet har åskådliggjorts, tillskrivs 

topparna ett värde. Och så snart de blir till en samling, 

så ökar topparnas värde ytterligare, just för att de är 

samlade. 

Topparna är konstverk, skulpterade platsspecifi ka 

verk. De kan inte samlas på en plats, allihop, det skulle 

vara det samma som att ödelägga skulpturen, konst-

verket i sig själv. 

Topparna måste samlas ’in situ’, på plats. På plats, i sin 

egen kontext, kan varje topp respekteras var och en 

för sig. Som konstverk, som skulptur. Men var och en 

för sig, det är ingen samling.



HASTIGHET

“Hvis udgangspunktet er, at bevægelsen foregår i eller på et 

bestemt materiale, at den giver rummet sin udstrækning og 

tiden dens varighed, så vil der ifølge Virilio ske følgende, hvis 

bevægelsens hastighed stiger: Rummets udstrækning vil blive 

mindre, indtil der bliver  tale om et punkt, tidens varighed vil 

blive kortere, indtil der bliver  tale om øjeblikkelighed, materi-

alet vil blive mindre materielt, indtil det bliver immaterielt, og 

selve det, der bevæges, vil være til stede fl ere og fl ere steder, 

indil det er  til stede overalt.” 

(Niels Brügger & Henrik Nørgaard Petersen, Paul Virilio - Krigen, Byen og det Politiske s. 18-19)

Vi fl yter omkring i en virtuell värld där avstånd är lik-

giltigt eftersom ingenting är längre bort än ett klick. 

Vi färdas med ett klick. Hastigheten har ökat, och den 

fortsätter öka. När hastigheten ökat så mycket att 

rummet blir en punkt, kan vi skapa arkitektur på den 

punkten, ’in situ’.

Arkitektur som sammanfogas av hastigheten, och som 

är belägen vid alla toppar, samtidigt. Arkitektur som 

tar vara på det platsspecifi ka vid alla toppar samtidigt. 

Arkitektur som är fragmenterad i den fysiska världen, 

som sammanfogas i hastigheten.

Låt arkitektoniska fragment vara narratören som in-

dikerar en fortsättning, som antyder ett större sam-

manhang. Fragment som var och ett för sig själva eller 

tillsammans ställer frågor. 

Frågor vars svar delvis går att fi nna på den plats där de 

arkitektoniska fragmenten kan sammanfogas i has-

tigheten. I den virtuella världen som nu snarare än att 

få oss att tappa fotfästet, kan hjälpa oss att återerövra 

det.  

Frågor vars svar till viss del ännu inte är funna. Vars 

svar ännu återstår att fi nna, svar på frågor om Stock-

holms tysta kulturarv som ännu inte är ställda.



STOCKHOLM



STOCKHOLM RESER SIG UR HAVET

SPRICKOR
Stockholms ligger på de nedslipade resterna av den vulka-

niska bergskedjan Svekofenniderna. De äldsta ytbildning-

arna är av denna vulkaniska natur. Efter miljoner år så drevs 

bergslagren upp i veckryggar av stora sidokrafter. Graniten, 

det yngsta bergslagret trycktes upp, medan de äldre 

ytbildningarna pressades ned. Huvudbergarten i Söder och 

Öster blev gnejs då berglagrens mineraler förändrades. 

De sprickor i berggrunden som uppstod under urtiden och 

som löper i riktningen väst-öst eller nordväst-sydost är 

förutsättningarna för Stockholms nuvarande topografi ska 

karaktär med höjdsträckningar och dalstråk. 

FÖRKASTNINGSBRANTER
Under tertiärtiden (minst tio miljoner år sedan) så började 

jordskorpan att röra sig efter att ha legat i lång vila. 

Nutidens bergskedjor restes och balsaltmassor trängde upp 

till ytan. Delar av berggrunden reste sig efter systemet av 

sprickor som löpte i väst-östlig riktning. Rörelsen i berg-

grunden öppnade läkta äldre sprickor. Det var Stockholms 

förkastningsbranter som bildades då jordskorpan bröts i 

sina svagaste zoner. 

ISEN 
De senaste tre miljoner åren har istider varvats med 

perioder av varmare klimat. En istid har varat i ca 90 000 

år, medan varmare perioder endast varat i ca 10 000 - 15 

000 år. Den senaste istiden varade för ungefär 10 000 år 

sedan. Snölagren bildade en glaciär som rörde sig åt söder 

då mäktigare ismassor sköt på i norr, till dess att den nådde 

centrala Europa. Då blev klimatet varmare och för ca 5 500 

år sedan nådde avsmältningen av isen Stockholm. Isen 

hade då pressat ned landskapet så att det låg mer än 100 m 

lägre än idag. Avsmältningen gjorde att landskapet började 

resa sig och Stockholms ersattes av ett hav. 

RULLSTENSÅSEN 
Vattnet som smälte, skapade forsar under isens lager vid 

avsmältningen. Och vid isens kant fanns den mynning där 

vattentrycket minskade. Här samlades de stenar som slipats 

runda under sin färd i forsen. Då isens kant hela tiden 

fl yttades norrut, skapade detta en höjd  från söder till norr. 

Stockholmsåsen fi ck en kärna av större stenblock, omgiven 

av grövre och fi nare sand. 

LANDHÖJNINGEN
Landet fortsatte höja sig, och rullstensåsarna blev naturliga 

stråk för vägar. Mälarens isolering som insjö pågick under 

landshöjdningen på 1100-talet, och då fl er och fl er vatten-

passager transformerades till land, uppnådde Mälaren re-

dan vid 1200-talet sitt nuvarande höjdläge över Östersjön. 

Per Kallstenius, ’Minne och vision - Stockholms stadsutveckling i dåtid, nutik 

och framtid’  (2010)

Magnus Andersson, ’Stockholms årsringar - En inblick i stadens framväxt’ (1997)

Förkastningsbranter

(ur Stockholms Årsringar, Andersson Magnus)

Isens avsmältning enligt Gerard de Geer. Femårsperioder för iskantens läge.

(ur Minne och vision, Kallstenius Per) 

Rullstensåsen enligt Gerard de Geer

(ur Minne och vision, Kallstenius Per) 



1880, 1890 & 1900

1910, 1920 & 1930

1940 & 1950

1960 & 1970

1980 & 1990

STOCKHOLMS ÅRSINGAR
Stockholm växer kraftigt under 1900-talet. De 

röda markeringarna visar topparna runt om i 

Storstockholm. Tom cirkel visar pågående tipp-

ning, och ifylld cirkel visar färdigställd topp.

Magnus Andersson, ’Stockholms årsringar - En inblick i stadens 

framväxt’ (1997)



STOCKHOLMS TUNNELBANA
Stockholm växer kraftigt under 1900-talet och tunnel-

banan byggs. De röda markeringarna visar topparna 

runt om i Storstockholm. Tom cirkel visar pågående 

tippning, och ifylld cirkel visar färdigställd topp.
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HÖGDALEN
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VARIFRÅN KOMMER SCHAKTMASSORNA?
Man vet inte precis vilka schaktmassor som ligger i respektive topp. Detta diagram är baserat på 

avhandlingarna ’Jag tycker det är kul att det fi nns fj äll i Stockholm: en studie av Högdalstoppen’ 

av Karin Melinder och Henrik Stephenson-Möller samt ’Det störda landet’ av Susanna Udd, samt 

utifrån studier av utbyggningarna av tunnelbanan och förorter i Stockholm.



TOPPARNA



JOHANNELUNDSTOPPEN 66 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom och Erling Smedberg, 1950-t-1960-t (från skiss 

till färdigställande)

Massor:

Förmodligen från Stockholms city: nedre Norrmalm/Klar-

akvarteren och från utbyggnaden Hässelby-Vällingby.

Användning:

Tidigare fanns här en lift och toppen användes som skid-

backe. Liften monterades ned i början av 90-talet. Toppen 

har även varit populärt bland skärmfl ygare, men de goda 

vindförhållandena försämrades avsevärt efter byggandet 

av Johannelunds Trädgårdsstad vid toppens fot. Nu används 

toppen till rekreation och motion. 

Anekdot:

“Exempelvis gjordes Johannelundstoppen från början spe-

ciellt artikulerad med en trädrundel på krönet, likt Skog-

skyrkogårdens meditationslund eller Lundins fåfänga vid 

Danvikstull. Det blev dock för mycket för den person som en 

natt helt resolut fällde Johannelundstoppens trädkrans med 

en motorsåg.”  

Referenser: 

Susanna Udd, Det störda landet, Examensarbete Institu-

tionen för landskapsplanering Ulltuna, SLU 2002

Thorbjörn Andersson, Utanför staden - Parker i Stockholms 

förorter, 2000)



Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion

SKALA 1:5000



VÅRBERGSTOPPEN 91 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, Bertil Johnsson och Erling Smedberg, 1964-

1980 (från skiss till färdigställande)

Britt Johansson och Young-a-Kang, 2000  (omarbetning)

Massor:

Förmodligen från tunnelbanan samt bostadsområden runt 

omkring.

Användning:

Events hålls på toppen som har formen av en öppen utom-

husteater med en nedsänkt cirkel i mitten (100 m i diame-

ter) som i folkmun kallas ‘grytan’. Platsen används även till 

skärmfl yg, fågelskådning samt allmän rekreation. Det fi nns 

även planer på att bygga bostäder vid toppens fot. 

Anekdot:

“På valborgsmässoafton 2007 hade Rasmus och hans komp-

isar fest på toppen. 

     - Den fi lmades, blev utnämnd till performance och ledde 

till att vi just nu medverkar på en prestigefylld internationell 

konstbiennal i Polzano i Italien, säger Rasmus.”

Referenser: 

Susanna Udd, Det störda landet, Examensarbete Institu-

tionen för landskapsplanering Ulltuna, SLU 2002

Lokaltidningen ‘Södra Sidan’, 4 oktober 2008



Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion: Scen



FRÖSUNDATOPPEN (HAGATOPPEN) 72 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, 1960-1970-t (från skiss till färdigställande)

Massor: 

Stockholms city: nedre Norrmalm/Klarakvarteren. Även från 

området Hagalund i Solna. 

Användning:

Skärmfl ygning, mountainbike samt allmän rekreation. 

Anekdot:  

“Även Hagatoppen, som kom därefter [efter Granholmstop-

pen] är en illa konstruerad form på fel plats, där den påtag-

ligt stör Hagaparkens 1700-talslandskap, placerad mitt i 

dess fond bakom koppartälten i vad som idag är National-

stadsparken.” 

Referenser: 

Susanna Udd, Det störda landet, Examensarbete Institu-

tionen för landskapsplanering Ulltuna, SLU 2002

Thorbjörn Andersson, Utanför staden - Parker i Stockholms 

förorter, 2000



Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion



GRANHOLMSTOPPEN 49 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, 1965-1970-t (från skiss till färdigställande)

Jonas Löf, 1995 (omarbetning)

Massor:

Förmodligen från utbyggnaden Rinkeby-Tensta-Hjulsta.

Användning:

Idag används toppen till disc-golf, Järva Disc Golf Park, med 

tillhörande café och uthyrning av discar. Europas prestigeful-

laste disc-golftävlingar hålls här. I framtiden fi nns det planer 

på en begravningsplats här.

Anekdot:

Tippningen påbörjades i ett kärr/träsk, och en förutsättning 

för att det skulle fungera var att massorna sjönk till bot-

ten. Det var svårare än man räknat med, och när massorna 

väl nådde botten, började de röra på sig så mycket att en 

grävmaskin fastnade. En grävmaskin som förmodligen inte 

gick att bärga och därför ligger begravd i toppen idag.

Referenser: 

Susanna Udd, Det störda landet, Examensarbete Institu-

tionen för landskapsplanering Ulltuna, SLU 2002

Filmen ‘Artifi ciella höjder” av Katarina Lundgren



Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion: Discgolfbana
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HAMMARBYBACKEN 93 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Arne Hagängen, Erling Smedberg, Frank Lange, 1970-t-1988 

(från skiss till färdigställande)

2000-t (omarbetning)

Massor:

Stockholms city: nedre Norrmalm/Klarakvarteren. Senare 

schaktmassor från byggandet av Hammarby Sjöstad. 

Användning:

Vid det första färdigställandet 1988 var toppen en skidbacke 

med tre backar och två liftar, idag är det en skidbacke som 

används aktivt och har fem nedfarter och fyra liftar. Används 

även till mountainbike samt allmän rekreation.

Anekdot:

Johan sprang 21 timmar [och 45 minuter]  i sträck uppför 

Hammarbybacken. [...] Södermalmsbon Johan Steene 

sprang nyligen uppför och nerför Hammarbybacken 104 

gånger i sträck. [...] För två helger sedan fi ck han för sig att 

”springa uppför Mount Everest” fast i Hammarbybacken. 

Genom att springa Hammarbybackens fallhöjd på 85 meter 

drygt 100 gånger fi ck han ihop ett bergslopp motsvarande 

Everests 8 848 meter.

Referenser: 

Susanna Udd, Det störda landet, Examensarbete Institu-

tionen för landskapsplanering Ulltuna, SLU 2002

Tidningen Stockholm Direkt, 5 december 2014



Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion: Skidlift



HÖGDALSTOPPEN 72 m.ö.h. (nr. 1)

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, 1950-t-1964 (från skiss till färdigställande)

Massor:

Förmodligen från tunnelbanan samt bostadsområdet runt 

omkring, samt grovsopor. 

Användning:

Tidigare användes den som skidbacke. Här tävlade bland 

annat Ingmark Stenmark. Nu en plats för allmän rekreation. 

HÖKARÄNGSTOPPEN 102 m.ö.h. (nr. 2) 

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, 1950-t-1977 (från skiss till färdigställande) 

Massor:

Stockholms city: nedre Norrmalm/Klarakvarteren. Även 

slagg från förbränningen i det intilliggande värmeverket. 

Användning:

Från början var toppen planerad till ett vintersportsområde. 

Idag är det en plats för allmän rekreation samt lite fågelskåd-

ning.

FAGERSJÖTOPPEN 95 m.ö.h. (nr. 3)

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

En fortsättning på Holger Bloms idéer, 1980-t-2001 (från 

skiss till färdigställande)

Massor:

Placerade på ett berg, massor från väg- och anläggningsar-

beten. 

Användning:

Toppen är populär för fågelskådare, men används även för 

allmän rekreation. 

Anekdot:

“Gamla Cyklopen vid Högdalstopparna stod klart i september 

2007 efter två års arbete. Där var spelningar för publik under 

18, olika workshops, dansgrupper med mera. I november 

2008 brändes det ner. Ingen har gripits för branden. Dagen 

efter branden träff ades fyrtio personer som bestämde att det 

skulle byggas upp igen.” 

“De människor som bott i lägren på Högdalstopparna 

avhystes på måndagsmorgonen. Lägren hade funnits där se-

dan i våras. En brand härjade dock i lägret i lördags. Två per-

soner skadas på sådant sätt att de fi ck åka till sjukhus. Polis-

en har startat en utredning om allmänfarlig vårdslöshet. [...] 

Trots branden och skadorna genomfördes dock avhysningen 

på måndagen. Gillis Hammar är chef för socialförvaltningen i 

Stockholm. Han säger att det handlar om ett 60-tal personer 

som bott i lägret, men det är svårt att säga exakt.”

Referenser: 

Susanna Udd, Det störda landet, Examensarbete Institu-

tionen för landskapsplanering Ulltuna, SLU 2002

Dagens Nyheter 28 april 2012

Tidningen Mitt i Stockholm, 1 september 2014



Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion



TRAPPAN



TRAPPAN 

En trappa letar sig uppför alla toppar, en i 

teorin sammanlänkad trapp. På varje topp 

återfi nns ett fragment av denna trapp. 

Med Johannelundstoppen som exempel: 

trappfragmentet sträcker sig ned mot Gran-

holmstoppens fragment och upp mot - vänta 

här händer något - både Frösundatoppen och 

Högdalstoppen vilkas plushöjder är det samma. 

Trappan delar sig här men fortsätter från både 

Frösundatoppen och Högdalstoppen mot en 

och samma destination: Vårbergstoppen där 

trappan återigen förenas för att sedan leta sig 

vidare mot Hammarbybacken, Fagersjötoppen 

och slutligen Hökarängstoppen. 

Som utgångspunkt möts trappfragmenten mitt 

emellan två toppars plushöjder. Vilka plus-

höjder det handlar om står angivet i tabellen. 

Fragmenten sträcker sig ned mot en geogra-

fi sk lokalitet och upp mot en annan varför 

varje fragment knäcker i sin gestaltning. Var 

topparna är belägna i Storstockholm är alltså 

avgörande. 

GRANHOLMSTOPPEN

JOHANNELUNDSTOPPEN

FRÖSUNDATOPPEN 

HÖGDALSTOPPEN

VÅRBERGSTOPPEN

HAMMARBYBACKEN

FAGERSJÖTOPPEN

HÖKARÄNGSTOPPEN

X 

+57,5

+69

+69

+81,5

+92

+94

+98,5

+57,5

+69

+81,5

+81,5

+92

+94

+98,5

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Trappfragmentens bredd är den samma för att 

trappan enklare ska kunna läsas ihop. Om dess 

bredd skulle tillåta varieras för mycket med det 

enda kravet att fragmentets bredd vid ett av-

slut är den samma som nästa fragments början 

är risken att de olika fragmenten kommer att 

kännas alltför avslutade istället för att hinta 

om en fortsättning. Den valda bredden är tre 

meter. Varför? I varje trappfragment gömmer 

sig funktioner som tjänar topparna som utom-

husrekreationsområden. Små  program som 

alla är individuella beroende på varje topps 

roll som en del i rekreationsringen. Tre meter 

är tillräckligt mycket för att det under trappan 

skall kunna rymmas dessa små program - som 

ibland endast kanske är en utkiksplats, en bänk 

eller en drickfontän - samtidigt som trappan 

inte får bredden av en byggnad, utan behåller 

en riktning.
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Johannelundstoppen omringas framförallt av tre slags 

byggnadstyper:

- Ett småhusområde.

- Ett fl erbostadshusområde som växer och kryper allt 

närmare Johannelundstoppen i och med byggandet av 

Johannelunds Trädgårdsstad.

- Ett industriområde som aldrig återhämtade sig efter den 

ekonomiska krisen under 1990-talet, varför en omprogram-

mering som tidigare varit på tal åter igen aktualiseras i och 

med konstruerandet av Förbifart Stockholm. 

Industri

Flerbostadshus

Småhus

Skola

Förskola Basketplan

Fotbollsplan



Den som påbörjar sin vandring upp mot toppen vid industri-

området, på den väg som är anlagd i asfalt får snart valet 

att svänga till vänster. Då leds hen in på en skogsstig mot 

Johannelunds Trädgårdsstad. 

Om hen istället för att svänga vänster fortsätter rakt fram 

ges hen möjligheten snart att svänga till höger och ned på 

det anlagda elljusspåret. 

Den som istället fortsätter rakt fram, upp mot toppen, kom-

mer snart upp till de träd som står planterade på höjder i ett 

U. Här delas vägen i två och hen kan antingen gå till vänster 

och upp på toppens högsta punkt eller till höger för att 

ledas in i den nedsänkta platsen som är omringad av träd. 

Den som går åt höger promenerar längsmed träden och 

ankommer till den nedsänkta platsen på diagonalen. Rakt 

framför sig kommer hen se två träd som hälsar välkommen. 

Utöver denna anlagda promenad fi nns ett fl ertal upptram-

pade stigar. Mest tydliga är de som letar sig från toppen och 

ned mot öst, norr och väst. 

Anlagd väg

Upptrampad stig



Mest rörelse och aktivitet är det runt omkring själva toppen. 

Här ringlar motionsspår fram, och att utnyttja höjden för 

att löpa backintervaller är vanligt. Det är i backarna som 

modellfl ygplanen svävar, mountainbikeåkarna åker utför 

och barnen åker pulka om vintern.

Området på toppen är ett andningshål eller en meditations-

plats. Kanske efter en lyckad runda.

Ro

Rörelse



Uppe på Johannelundstoppen upplevs framförallt tre olika 

rumsligheter:

- Den högsta punkten där man framförallt har utsikt till 

väst. Upplevs som mindre genomtänkt än resten av toppen 

och eftersatt. 

- Den plana ytan som omringas av träd i rader. Träden står 

på en upphöjd platå, skapar en omfamnande känsla där 

den står ser Stockholms skyline, medan den som sitter 

endast kan höra stadens ljud. En yta där både förskolebarn 

och hundar leker fritt. Där det spelas boll och familjer har 

picknick eller grillar.

Rumsligheter på platån

Utsikter från platån

- Den skyddade platsen mellan toppens högsta punkt 

och toppens näst högsta punkt där skidliften en gång var 

placerad.

Då den risiga dungen med träd som är placerad sydöst om 

den högsta punkten skymmer utsikten, kan man aldrig få 

en utsikt från toppen i 360 grader. 

Om man promenerar på den anlagda vägen uppför toppen, 

kommer man även stöta på en fj ärde rumslighet som är 

skyddad av de kringväxande träden.



De slänter som omger platån på Johannelundstoppen kan 

framförallt delas in tre olika zoner:

- Slänten mot nordväst, vilken är den med minst växtlighet. 

Denna används för fl ygning av modellfl ygplan, utförsåkning 

med mountainbike, intervallöpning i backe och pulkaåk-

ning.

- Slänten mot sydväst, vilken har en del växtlighet. Denna 

användes tidigare för samma aktiviteter som ovan, men 

sedan byggandet av Johannelunds Trädgårdsstad används 

den mindre, och då framförallt för löpning.

- Slänterna mot norr, nordöst samt sydöst, vilka är fulla av 

växtlighet som tillkommit under åren. Växtligheten verkar 

inte vara planterad eller planerad. Tidigare fanns större möj-

lighet att använda denna slänt till liknande aktiviteter som i 

den nordvästra slänten, men nu är det snarare elljusslingan 

nedanför slänten, och inte slänten i sig själv, som brukas. På 

grund av växtligheten har slänten blivit ett tillhåll för räv, 

fasan och hare.

Rumsligheter i slänterna omkring platån



Citaten är delvis tagna från kommentarer som är delade på facebook i gruppen ’Hässelby i Bilder’, delvis en produkt av  

samtal med personer jag mött på toppen och i närområdet. Jag har tagit mig rätten att citera fritt från dessa samtal.

PROGRAMFÖRSLAG

> TROJABORG

> UTKIKSTORN

> SKATEPARK

> KAFÉ

> INHÄGNAD HUNDRASTPLATS

> FALSKA FORNLÄMNINGAR

> RUNSTENAR

> SITTPLATSER OCH BORD

> PLASKDAMM

> PLATS MED 360 GRADERS UTSIKT

> PAPPERSKORGAR

> AMFITEATER

> TALARSTOL

> PICKNICKPLATSER

> TOALETTER

DE FETSTILTA KURSIVA ÖNSKEMÅLEN UPPFYLLS.

DE KURSIVA ÖNSKEMÅLEN BLIR INDIREKT UPPFYLLDA 

ELLER SÅ FINNS FUNKTIONEN REDAN PÅ TOPPEN.

På platsen kommer programmet vara litet: 

några funktioner som tjänar Johanne-

lundstoppen som utomhusrekreationsom-

råde. Platsanalysen visar att denna topp är 

speciell i och med att den både innehåller 

rekreation i form av sport och motion samt 

rekreation i form av vila och återhämtning. 

Varför programmet ska tjäna båda dessa 

delar.

I huvudsak kommer programmet vara en 

kiosk och omklädningsrum med wc och 

dusch. Kiosken tjänar framförallt platån där ro 

råder, medan omklädningsrummen framfö-

rallt tjänar slänterna där rörelse råder. Det 

är meningen att toppen som utomhusrum 

ska brukas varför kiosken ersätter kaféet. 

Omklädningsrummen kan användas för att ta 

av blöta barn täckbyxorna när de åkt pulka, av 

den som har sprungit intervaller eller av den 

som ska byta om till badkläder för att sola.

”Jag och mina syskon köpte kängor på rea på Sigge sport på torget i 
Vällingby, egentligen var det boxningsskor med ett halvhögt skaft. 

Sulan den var i hal gummi. Det fungerade precis lika bra eller bättre än 
de miniskidor som var populära då. Vi åkte utför backen i skorna.

Med stavar såklart, men ingen hjälm.”

”Johannelundstoppen, jag kommer ihåg när dom hade snökanoner där, och 
en vagn där de hade fi kaförsäljning. Jag vet att skidliften skänktes till Ekerö.”

”Det är bara en tidsfråga innan det byggs ett trevligt café här uppe. 
Speciellt med tanke på allt som händer i området.”

”Om sommaren är det många familjer som sitter här och grillar. 
Papperskorgar vore bra.”

”Det fanns ett ’läskigt’ ödehus nedanför tippen 
där man lekte röda vita rosen och hade ärtrör.”

”Jag använder platsen till motion. Kanske mer när det var slalombacke med 
lift. Nu blir det promenader. Det är en fantastisk tillgång och det ska bli 

spännande att se hur de nyinfl yttade kommer använda toppen. Själv tycker 
jag nog att skötseln är lite eftersatt. Det är vildvuxet på östra sidan, 

men det är klart, nu är det ju fullt av fasan, räv och hare.”

”Hässelby CykelKlubb körde sina tävlingar vid Johannelundstoppen i början 
av 90-talet. 1991 vann jag sportklassen! Tre gånger cyklade man upp på 

baksidan av Johannelundstoppen, sen snitslad storslalombana ner på fram-
sidan och ett stort hopp över en jordvall strax innan varvning!”

”En inhägnad rastplats för hundar vore fi nt, men det passar inte 
riktigt just här. Jag låter min hund springa fritt, men så fort förskolorna i 

närområdet kommer hit, måste jag ju koppla min hund.”

”Där åkte vi med en liten plastjolle i puckelpisten. Det gick som fan.”

”Gärna lite mer falska fornlämningar från skilda tider och epoker. 
Som liksom naturligt smälter in i miljön. Kanske några runstenar där man 
kan få mejsla fram sitt eget budskap. Men allt bör underordna sig naturen 

och inte göra våld på den. Alla linjer och former är redan perfekta.”

”Det vore ju fantastiskt med någon slags upphöjd platå där man 
kan ha en utsikt som är 360 grader. Det har man ju inte riktigt nu.”

”Det är ett nice ställe att hänga på, typ dricka öl.”

”En amfi teater eller uppbyggda träbänkar för t ex 
Parkteatern på sommaren vore mysigt.”

”Friluftsfrämjandet hade skidskola på sportlovet på 80-talet. 
Min dotter och hennes kompis var de sista deltagarna innan det lades ned. 

Under en hel vecka disponerade de en egen lift och två skidlärare.”

”Rör framförallt inte de underbara vackert formade träden 
som står som en krans runt toppen.”

”Det är en plats med fi n utsikt, med blotta ögat kan man se elva vattentorn, 
på en bra dag tolv. Med kikare kan man se fj orton.”

”Vi kommer hit upp med barnen från förskolan cirka två gånger i veckan. 
Det är perfekt. De kan springa fritt. Det är vårt andningsrum. 

Träden klättrar de i. Man kunde ju önska att det fanns mer klättermöjligheter 
för dem, men inte i form av klätterställningar. Vi vill ha natur, och naturliga 

material. Men lite fl er sittplatser, och bord. På sommaren blir vår förskolegård 
alldeles för varm, så vi får inte ens vara ute med barnen. Då kommer vi hit 
upp där det fl äktar. Om barnen hade kunnat plaska i vatten och vi vuxna 

bada fötterna hade det varit fantastiskt.”

”Det är en fantastisk plats. Som en plats för meditation. Om man ska göra 
något på platsen, ska man nog tänka sig om. Det är ju en balansgång. 

Jag tycker att något ska hända, att man borde satsa på platsen. 
Den har aldrig använts i den utsträckning som den kanske borde. 

Men det är klart, den får ju inte överexploateras heller.”

”Gjorde nog min alpina debut där runt 1964/65/66, klädd i täckjacka eller 
liknande och  galonbyxor förmodligen. Givetvis på långfärdsskidor.”

”Det är en häftig plats på nyår när man ser alla fyrverkerier.”

”Superskoj var det att åka plåttefat ner från toppen - säkert livsfarligt - 
inga hjälmar el dylikt på den tiden inte.”

”Det skulle vara grymt med ett utkikstorn här uppe. Eller en skateboardpark.”

”Jag kommer hit med mitt modellfl ygplan så fort det är nordvästlig vind. 
Annars brukar jag vara på Granholmstoppen. Det hade varit fantastiskt om 

man hade kunnat röja lite i den nordvästra backen för att få bort 
turbulensen. Dessutom fastnar planet i buskarna ibland. Jag minns när det 

var skidlift här. Och om somrarna var det både skärmfl ygare och hängfl ygare 
här. Nu är det ju alltför mycket bebyggelse runtomkring.”

”Jag var på toppen inatt med min fru för att se norrsken, 
men intet kunde jag se.”

”Bara en sådan enkel sak som toaletter skulle vara bra. 
Då skulle man kunna vara här en heldag.”



Anlagd väg från syd.

Den som står upp ser Stockholms skyline. Den som sitter hör bara stadens ljud.

De två klätterträden som kan vara en del av den trädrundel som blev nedsågad. Bakom dem ser vi toppens högsta kulle.

Betongplattan som är en rest från skidliften som passerade mellan de två kullarna på toppen.

Den plana ytan på toppen omfamnad av en med aspar bevuxen vall. 

Stigen från Johannelunds Trädgårdsstad.



Utsikt, i bakgrunden kan vi se Frösundatoppen.

Utsikt, i bakgrunden kan vi se Globen och bakom höghusen gömmer sig Högdalstopparna.

Utsikt åt söder.
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PÅ FYRA SKÄRMAR



REKREATIONSRINGEN

INTRODUKTION BAKGRUND TRAPPAN

På 1950-talet påbörjades byggnationen av tunnelbanan i Stock-

holm. Tillsammans med rivningarna i innerstaden (Klarakvarteren/

Nedre Norrmalm) ökade volymen av schakt- och rivningsmassor. 

Snart började även uppförandet av miljonprogramsområden där 

marken skulle anpassas till husen, vilket innebar att ännu mer 

schaktmassor skulle deponeras.

Stadsträdgårdsmästaren Holger Blom (1906-1996) kom då med den 

kreativa lösningen att skapa toppar av dessa schakt- och rivnings-

massor runt om i Storstockholm. Tillsammans med landskapsarki-

tekter och skulptörer började toppar vars syfte var att användas till 

rekreation och friluftsliv ta form.

Idag ligger åtta sådana toppar runt Storstockholm i en ring: Johan-

nelundstoppen, Granholmstoppen, Frösundatoppen (Hagatoppen), 

Hammarbybacken, Hökarängstoppen, Högdalstoppen, Fagersjötop-

pen och Vårbergstoppen.

Kännedomen om dessa toppars historia faller dock i glömska, men 

för ett par år sedan fi ck konstnären Katarina Lundgren i uppdrag att 

titta närmare på topparna som hon omnämner som ’Stockholms 

tysta kulturarv’. Information om topparna är trots detta fortfarande 

utspridd och svårtillgänglig. Och topparnas inbördes koppling till 

varandra uppmärksammas sällan. 

Detta examensarbete har därför kommit att handla om att 

uppmärksamma topparna som en del av Stockholms kulturarv och 

stadsbyggnadshistoria samt som rekreations- och friluftsområden. 

Då med fokus på en av topparna: Johannelundstoppen i Västerort.

Johannelundstoppen har varit ett välfungerande rekreation-/fri-

luftsområde, men på 1990-talet monterades dess skidlift ned. Och 

just nu bygger man Johannelunds Trädgårdsstad vid toppens fot, på 

det som en gång gestaltades som bromsningsträcka åt skidåkarna. 

Ett byggande som har försämrat vindförhållandena som tidigare var 

perfekta för alla skärmfl ygare som såg Johannelundstoppen som 

sin nationalarena. 

Toppens funktion som rekreations-/friluftsområde har avsevärt för-

sämrats samtidigt som den är belägen i ett område under utveck-

ling. Bostäderna blir fl er i Johannelunds Trädgårdsstad samtidigt 

som byggandet av Förbifart Stockholm drar igång. Vinsta industri-

område norr om toppen kommer med stor sannolikhet genomgå en 

förvandling för att i framtiden rymma både handel och bostäder. 

TIPP

TOVE JENSEN, tovejn@gmail.com

Examensarbete, vårterminen 2015
KTH: Arkitekturskolan,

Studio # 6: Searching for MA, 
Handledare: Leif Brodersen & Teres Selberg

TOPP
TRAPP

EN DELAD SAMLING

PLATSSPECIFICITET

“The essential purpose of building (architecture) is therefore to 

make a site become a place, that is, to uncover the meanings 

potentially present in the given environment.” 

(Christian Norberg-Schultz, Genius Loci - Towards a Phenomenology of Architecture s. 18) 

Vi avlägsnar oss allt mer från jordens yta. Vi tappar fot-

fäste och fl yter omkring i en virtuell värld. Vi kan fysiskt 

vara på en plats, medan vi psykiskt är på en annan.  Att 

vara fysiskt på plats är inte längre en nödvändighet. Det 

är ett privilegium. 

Platsen har reducerats till en lokalisering. Vi befi nner oss 

någonstans, men vi glömmer vad en plats är. Vi låter inte 

platsen påverka oss, i det inre. Vi glömmer att den har 

en speciell karaktär, atmosfär. Att platsen vill berätta nå-

gonting för oss. 

Sittandes på tunnelbanan, med hörsnäckor i öronen och 

blicken fäst vid en skärm, ser vi inte den gamle mannen 

som så gärna skulle få en sittplats. Vi hör inte kvinnan 

vars klackar slår alltför hårt mot sitt underlag.

Löpandes i skogen, lyssnar vi till vår puls istället för till 

fåglarnas kvitter. Musiken för oss framåt. Vi noterar inte 

hur ljuset fi ltreras genom trädkronorna. Istället springer 

vi så fort vi kan, istället jagar vi rekord. 

Hon som löptränar i Stockholm, upp och ned för toppar-

na. Hon känner sin lokalisering, men vet hon var hon är? 

Vet hon vad som ligger under hennes fötter? Att hon 

trampar på Stockholms tysta kulturarv? Hon känner sin 

lokalisering, men hon känner inte platsen. 

NARRATIV

“What role do users/readers play in interpreting and construc-

ting their own stories? How open is the narrative to change, 

reinterpretation, participation? By engaging these questions, 

landscape narratives can go beyond the naive storytelling and 

become a more signifi cant means of making places.”

(Matthew Potteiger & Jamie Purinton, Landscape Narratives, s. 19)

Berättelser har i alla tider haft en central roll i männ-

iskans tillvaro. Vi har alltid använt berättelser för att 

skapa sammanhang, och för att underhålla. Suttit vid 

en lägereld och lyssnat, läst en bok, eller identifi erat 

oss med texten till en sång.

Berättelser har i alla tider berikat människans tillvaro. 

Och berättelser, narrativ, är något som varje männ-

iska, och varje plats bär på. Narrativ som läses och tol-

kas av sina olika mottagare, och tolkningen är aldrig 

den samma. 

Författaren har större kontroll över sina läsare än vad 

arkitekten har över arkitekturens läsare. En kontroll 

arkitekten inte kan få. Varför narrativ arkitektur snara-

re än att försöka berätta hela storyn, bör klargöra för 

dess existens.  

Narrativ arkitektur bör lämna över till sina läsare och 

sträva efter att hålla mottagaren aktiv och ifrågasät-

tande, den bör sträva efter att väcka intresse och ny-

fi kenhet.

Narrativ arkitektur bör ta vara på det narrativ, den be-

rättelse som bottnar i det platsspecifi ka. Den bör ta 

vara på historiska lager, men ska också tillåtas skapa 

nya narrativ. Nya lager som kan bli en del av historien.  

SAMLING

“Gathering is a signifi cant means of making a narratives and 

landscapes. Any narrative, no matter how simple, is more than 

just a scattered series of events, but a ‘grasping together’ of 

events, characters, processes, and place into meaningful confi -

gurations. [...] Gathering is a way of regaining, remembering, 

preserving, and re-creating what is desired or lost, as well as a 

way of creating a more coherent world.” 

(Matthew Potteiger & Jamie Purinton, Landscape Narratives, s. 164-165)

Stockholms toppar är skapade av människan, utkläd-

da i naturens dräkt. Kamoufl erade. Massor tippades i 

högar, högar som samlade massan. De människor som 

var unga då, kanske minns hur det tippades, hur top-

par skulpterades. De är äldre nu och minnet bleknar. 

Han som är gammal nu, men var ung då. Han kanske 

minns hur toppen i hans grannskap växte, men vet 

han att toppen var en del av ett större sammanhang? 

Att fl er toppar skulpterades i Stockholm? 

Liksom högarna samlar massan, låt oss samla toppar-

na. Låt oss blottlägga samband och berätta en berät-

telse. Så snart sambandet har åskådliggjorts, tillskrivs 

topparna ett värde. Och så snart de blir till en samling, 

så ökar topparnas värde ytterligare, just för att de är 

samlade. 

Topparna är konstverk, skulpterade platsspecifi ka 

verk. De kan inte samlas på en plats, allihop, det skulle 

vara det samma som att ödelägga skulpturen, konst-

verket i sig själv. 

Topparna måste samlas ’in situ’, på plats. På plats, i sin 

egen kontext, kan varje topp respekteras var och en 

för sig. Som konstverk, som skulptur. Men var och en 

för sig, det är ingen samling.

HASTIGHET

“Hvis udgangspunktet er, at bevægelsen foregår i eller på et 

bestemt materiale, at den giver rummet sin udstrækning og 

tiden dens varighed, så vil der ifølge Virilio ske følgende, hvis 

bevægelsens hastighed stiger: Rummets udstrækning vil blive 

mindre, indtil der bliver  tale om et punkt, tidens varighed vil 

blive kortere, indtil der bliver  tale om øjeblikkelighed, materi-

alet vil blive mindre materielt, indtil det bliver immaterielt, og 

selve det, der bevæges, vil være til stede fl ere og fl ere steder, 

indil det er  til stede overalt.” 

(Niels Brügger & Henrik Nørgaard Petersen, Paul Virilio - Krigen, Byen og det Politiske s. 18-19)

Vi fl yter omkring i en virtuell värld där avstånd är lik-

giltigt eftersom ingenting är längre bort än ett klick. 

Vi färdas med ett klick. Hastigheten har ökat, och den 

fortsätter öka. När hastigheten ökat så mycket att 

rummet blir en punkt, kan vi skapa arkitektur på den 

punkten, ’in situ’.

Arkitektur som sammanfogas av hastigheten, och som 

är belägen vid alla toppar, samtidigt. Arkitektur som 

tar vara på det platsspecifi ka vid alla toppar samtidigt. 

Arkitektur som är fragmenterad i den fysiska världen, 

som sammanfogas i hastigheten.

Låt arkitektoniska fragment vara narratören som in-

dikerar en fortsättning, som antyder ett större sam-

manhang. Fragment som var och ett för sig själva eller 

tillsammans ställer frågor. 

Frågor vars svar delvis går att fi nna på den plats där de 

arkitektoniska fragmenten kan sammanfogas i has-

tigheten. I den virtuella världen som nu snarare än att 

få oss att tappa fotfästet, kan hjälpa oss att återerövra 

det.  

Frågor vars svar till viss del ännu inte är funna. Vars 

svar ännu återstår att fi nna, svar på frågor om Stock-

holms tysta kulturarv som ännu inte är ställda.

BAKGRUND

REKREATIONSRINGEN

INTRODUKTION BAKGRUND TRAPPAN

HÖGDALEN
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HÖGDALSTOPPARNA
HÖGDALSTOPPEN

HÖKARÄNGSTOPPEN

FAGERSJÖTOPPEN

HAMMARBYBACKEN

FRÖSUNDATOPPEN
(HAGATOPPEN)

1880, 1890 & 1900

1910, 1920 & 1930

1940 & 1950

1960 & 1970

1980 & 1990

VARIFRÅN KOMMER SCHAKTMASSORNA?
Man vet inte precis vilka schaktmassor som ligger i respektive topp. Detta diagram är baserat på 

avhandlingarna ’Jag tycker det är kul att det fi nns fj äll i Stockholm: en studie av Högdalstoppen’ 

av Karin Melinder och Henrik Stephenson-Möller samt ’Det störda landet’ av Susanna Udd, samt 

utifrån studier av utbyggningarna av tunnelbanan och förorter i Stockholm.

ISEN 
De senaste tre miljoner åren har istider varvats med perioder av varmare klimat. En istid 

har varat i ca 90 000 år, medan varmare perioder endast varat i ca 10 000 - 15 000 år. Den 

senaste istiden varade för ungefär 10 000 år sedan. Snölagren bildade en glaciär som 

rörde sig åt söder då mäktigare ismassor sköt på i norr, till dess att den nådde centrala 

Europa. Då blev klimatet varmare och för ca 5 500 år sedan nådde avsmältningen av isen 

Stockholm. Isen hade då pressat ned landskapet så att det låg mer än 100 m lägre än idag. 

Avsmältningen gjorde att landskapet började resa sig och Stockholms ersattes av ett hav. 

SPRICKOR
Stockholms ligger på de nedslipade resterna av den vulkaniska bergskedjan Svekofenni-

derna. De äldsta ytbildningarna är av denna vulkaniska natur. Efter miljoner år så drevs 

bergslagren upp i veckryggar av stora sidokrafter. Graniten, det yngsta bergslagret trycktes 

upp, medan de äldre ytbildningarna pressades ned. Huvudbergarten i Söder och Öster blev 

gnejs då berglagrens mineraler förändrades. De sprickor i berggrunden som uppstod under 

urtiden och som löper i riktningen väst-öst eller nordväst-sydost är förutsättningarna för 

Stockholms nuvarande topografi ska karaktär med höjdsträckningar och dalstråk. 

FÖRKASTNINGSBRANTER
Under tertiärtiden (minst tio miljoner år sedan) så började jordskorpan att röra sig efter att 

ha legat i lång vila. Nutidens bergskedjor restes och balsaltmassor trängde upp till ytan. 

Delar av berggrunden reste sig efter systemet av sprickor som löpte i väst-östlig riktning. 

Rörelsen i berggrunden öppnade läkta äldre sprickor. Det var Stockholms förkastnings-

branter som bildades då jordskorpan bröts i sina svagaste zoner. 

RULLSTENSÅSEN 
Vattnet som smälte, skapade forsar under isens lager vid avsmältningen. Och vid isens 

kant fanns den mynning där vattentrycket minskade. Här samlades de stenar som slipats 

runda under sin färd i forsen. Då isens kant hela tiden fl yttades norrut, skapade detta en 

höjd  från söder till norr. Stockholmsåsen fi ck en kärna av större stenblock, omgiven av 

grövre och fi nare sand. 

LANDHÖJNINGEN
Landet fortsatte höja sig, och rullstensåsarna blev naturliga stråk för vägar. Mälarens isole-

ring som insjö pågick under landshöjdningen på 1100-talet, och då fl er och fl er vattenpas-

sager transformerades till land, uppnådde Mälaren redan vid 1200-talet sitt nuvarande 

höjdläge över Östersjön. 

STOCKHOLMS TUNNELBANA
Stockholm växer kraftigt under 1900-talet och 

tunnelbanan byggs. De röda markeringarna 

visar topparna runt om i Storstockholm. Tom 

cirkel visar pågående tippning, och ifylld cirkel 

visar färdigställd topp.

Förkastningsbranter

(ur Stockholms Årsringar, Andersson Magnus)

Isens avsmältning enligt Gerard de Geer. Femårsperioder för iskantens läge.

(ur Minne och vision, Kallstenius Per) 

Rullstensåsen enligt Gerard de Geer

(ur Minne och vision, Kallstenius Per) 
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HÄSSELBY STRAND
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HAGSÄTRA
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BAGARMOSSEN
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HÄSSELBY STRAND
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BAGARMOSSEN

ROPSTEN
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HÄSSELBY STRAND

T-CENTRALEN

1973

NORSBORG

FRUÄNGEN

HAGSÄTRA

FARSTA STRAND

BAGARMOSSEN

ROPSTEN

UNIVERSITETET

HJULSTA

HÄSSELBY STRAND

T-CENTRALEN

1975

NORSBORG

FRUÄNGEN

HAGSÄTRA

FARSTA STRAND

BAGARMOSSEN

ROPSTEN

UNIVERSITETET

AKALLA

HJULSTA

HÄSSELBY STRAND

KUNGSTRÄDGÅRDEN

1977

NORSBORG

FRUÄNGEN

HAGSÄTRA

FARSTA STRAND

BAGARMOSSEN

ROPSTEN

MÖRBY CENTRUM

AKALLA

HJULSTA

HÄSSELBY STRAND

KUNGSTRÄDGÅRDEN

1978

NORSBORG

FRUÄNGEN

HAGSÄTRA

FARSTA STRAND

BAGARMOSSEN

ROPSTEN

MÖRBY CENTRUM

AKALLA

RISSNE

HÄSSELBY STRAND

HUVUDSTA

KUNGSTRÄDGÅRDEN

1985

NORSBORG

FRUÄNGEN

HAGSÄTRA

FARSTA STRAND

SKARPNÄCK

ROPSTEN

MÖRBY CENTRUM

AKALLA

HJULSTA

HÄSSELBY STRAND

KUNGSTRÄDGÅRDEN

1994 202520

NORSBORG

FRUÄNGEN

HAGSÄTRA

FARSTA STRAND

SKARPNÄCK

ROPSTEN

MÖRBY CENTRUM

AKALLA

HJULSTA

HÄSSELBY STRAND

KUNGSTRÄDGÅRDEN

NACKA CENTRUM

ARENASTADEN

BARKARBY

STOCKHOLMS ÅRSINGAR
Stockholm växer kraftigt under 1900-talet. De 

röda markeringarna visar topparna runt om i 

Storstockholm. Tom cirkel visar pågående tipp-

ning, och ifylld cirkel visar färdigställd topp.

REKREATIONSRINGEN

INTRODUKTION BAKGRUND TRAPPAN

TRAPPAN 

En trappa letar sig uppför alla toppar, en i 

teorin sammanlänkad trapp. På varje topp 

återfi nns ett fragment av denna trapp. 

Med Johannelundstoppen som exempel: 

trappfragmentet sträcker sig ned mot Gran-

holmstoppens fragment och upp mot - vänta 

här händer något - både Frösundatoppen och 

Högdalstoppen vilkas plushöjder är det samma. 

Trappan delar sig här men fortsätter från både 

Frösundatoppen och Högdalstoppen mot en 

och samma destination: Vårbergstoppen där 

trappan återigen förenas för att sedan leta sig 

vidare mot Hammarbybacken, Fagersjötoppen 

och slutligen Hökarängstoppen. 

Som utgångspunkt möts trappfragmenten mitt 

emellan två toppars plushöjder. Vilka plus-

höjder det handlar om står angivet i tabellen. 

Fragmenten sträcker sig ned mot en geogra-

fi sk lokalitet och upp mot en annan varför 

varje fragment knäcker i sin gestaltning. Var 

topparna är belägna i Storstockholm är alltså 

avgörande. 

GRANHOLMSTOPPEN

JOHANNELUNDSTOPPEN

FRÖSUNDATOPPEN 

HÖGDALSTOPPEN

VÅRBERGSTOPPEN

HAMMARBYBACKEN

FAGERSJÖTOPPEN

HÖKARÄNGSTOPPEN

X 

+57,5

+69

+69
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+92
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+98,5

+57,5

+69

+81,5

+81,5

+92

+94

+98,5

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Trappfragmentens bredd är den samma för att 

trappan enklare ska kunna läsas ihop. Om dess 

bredd skulle tillåta varieras för mycket med det 

enda kravet att fragmentets bredd vid ett av-

slut är den samma som nästa fragments början 

är risken att de olika fragmenten kommer att 

kännas alltför avslutade istället för att hinta 

om en fortsättning. Den valda bredden är tre 

meter. Varför? I varje trappfragment gömmer 

sig funktioner som tjänar topparna som utom-

husrekreationsområden. Små  program som 

alla är individuella beroende på varje topps 

roll som en del i rekreationsringen. Tre meter 

är tillräckligt mycket för att det under trappan 

skall kunna rymmas dessa små program - som 

ibland endast kanske är en utkiksplats, en bänk 

eller en drickfontän - samtidigt som trappan 

inte får bredden av en byggnad, utan behåller 

en riktning.
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REKREATIONSRINGEN

JOHANNELUNDSTOPPEN
VÅRBERGSTOPPEN
FRÖSUNDATOPPEN HÖGDALSTOPPARNA

GRANHOLMSTOPPEN
HAMMARBYBACKEN

JOHANNELUNDSTOPPEN 66 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom och Erling Smedberg, 1950-t-1960-t (från skiss 

till färdigställande)

Massor:

Förmodligen från Stockholms city: nedre Norrmalm/Klar-

akvarteren och från utbyggnaden Hässelby-Vällingby.

Användning:

Tidigare fanns här en lift och toppen användes som skid-

backe. Liften monterades ned i början av 90-talet. Toppen 

har även varit populärt bland skärmfl ygare, men de goda 

vindförhållandena försämrades avsevärt efter byggandet 

av Johannelunds Trädgårdsstad vid toppens fot. Nu används 

toppen till rekreation och motion. 

Anekdot:

“Exempelvis gjordes Johannelundstoppen från början spe-

ciellt artikulerad med en trädrundel på krönet, likt Skog-

skyrkogårdens meditationslund eller Lundins fåfänga vid 

Danvikstull. Det blev dock för mycket för den person som en 

natt helt resolut fällde Johannelundstoppens trädkrans med 

en motorsåg.”  

(Thorbjörn Andersson, Utanför staden - Parker i Stockholms 

förorter, 2000)

Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion

SKALA 1:5000

REKREATIONSRINGEN

JOHANNELUNDSTOPPEN
VÅRBERGSTOPPEN
FRÖSUNDATOPPEN HÖGDALSTOPPARNA

GRANHOLMSTOPPEN
HAMMARBYBACKEN

FRÖSUNDATOPPEN (HAGATOPPEN) 72 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, 1960-1970-t (från skiss till färdigställande)

Massor: 

Stockholms city: nedre Norrmalm/Klarakvarteren. Även från 

området Hagalund i Solna. 

Användning:

Skärmfl ygning, mountainbike samt allmän rekreation. 

Anekdot:  

“Även Hagatoppen, som kom därefter [efter Granholmstop-

pen] är en illa konstruerad form på fel plats, där den påtag-

ligt stör Hagaparkens 1700-talslandskap, placerad mitt i 

dess fond bakom koppartälten i vad som idag är National-

stadsparken.” 

(Thorbjörn Andersson, Utanför staden - Parker i Stockholms 

förorter, 2000)

VÅRBERGSTOPPEN 91 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, Bertil Johnsson och Erling Smedberg, 1964-

1980 (från skiss till färdigställande)

Britt Johansson och Young-a-Kang, 2000  (omarbetning)

Massor:

Förmodligen från tunnelbanan samt bostadsområden runt 

omkring.

Användning:

Events hålls på toppen som har formen av en öppen utom-

husteater med en nedsänkt cirkel i mitten (100 m i diame-

ter) som i folkmun kallas ‘grytan’. Platsen används även till 

skärmfl yg, fågelskådning samt allmän rekreation. Det fi nns 

även planer på att bygga bostäder vid toppens fot. 

Anekdot:

“På valborgsmässoafton 2007 hade Rasmus och hans komp-

isar fest på toppen. 

     - Den fi lmades, blev utnämnd till performance och ledde 

till att vi just nu medverkar på en prestigefylld internationell 

konstbiennal i Polzano i Italien, säger Rasmus.”

(Lokaltidningen ‘Södra Sidan’, 4 oktober 2008)

Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion

Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion: Scen

SKALA 1:5000

SKALA 1:5000

REKREATIONSRINGEN

JOHANNELUNDSTOPPEN
VÅRBERGSTOPPEN
FRÖSUNDATOPPEN HÖGDALSTOPPARNA

GRANHOLMSTOPPEN
HAMMARBYBACKEN

GRANHOLMSTOPPEN 49 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, 1965-1970-t (från skiss till färdigställande)

Jonas Löf, 1995 (omarbetning)

Massor:

Förmodligen från utbyggnaden Rinkeby-Tensta-Hjulsta.

Användning:

Idag används toppen till disc-golf, Järva Disc Golf Park, med 

tillhörande café och uthyrning av discar. Europas prestigeful-

laste disc-golftävlingar hålls här. I framtiden fi nns det planer 

på en begravningsplats här.

Anekdot:

Tippningen påbörjades i ett kärr/träsk, och en förutsättning 

för att det skulle fungera var att massorna sjönk till bot-

ten. Det var svårare än man räknat med, och när massorna 

väl nådde botten, började de röra på sig så mycket att en 

grävmaskin fastnade. En grävmaskin som förmodligen inte 

gick att bärga och därför ligger begravd i toppen idag.

(Filmen ‘Artifi ciella höjder” av Katarina Lundgren)

HAMMARBYBACKEN 93 m.ö.h.

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Arne Hagängen, Erling Smedberg, Frank Lange, 1970-t-1988 

(från skiss till färdigställande)

2000-t (omarbetning)

Massor:

Stockholms city: nedre Norrmalm/Klarakvarteren. Senare 

schaktmassor från byggandet av Hammarby Sjöstad. 

Användning:

Vid det första färdigställandet 1988 var toppen en skidbacke 

med tre backar och två liftar, idag är det en skidbacke som 

används aktivt och har fem nedfarter och fyra liftar. Används 

även till mountainbike samt allmän rekreation.

Anekdot:

Johan sprang 21 timmar [och 45 minuter]  i sträck uppför 

Hammarbybacken. [...] Södermalmsbon Johan Steene 

sprang nyligen uppför och nerför Hammarbybacken 104 

gånger i sträck. [...] För två helger sedan fi ck han för sig att 

”springa uppför Mount Everest” fast i Hammarbybacken. 

Genom att springa Hammarbybackens fallhöjd på 85 meter 

drygt 100 gånger fi ck han ihop ett bergslopp motsvarande 

Everests 8 848 meter.

(Tidningen Stockholm Direkt, 5 december 2014)

Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion: Discgolfbana
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Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion: Skidlift

SKALA 1:5000
SKALA 1:5000

REKREATIONSRINGEN

JOHANNELUNDSTOPPEN
VÅRBERGSTOPPEN
FRÖSUNDATOPPEN HÖGDALSTOPPARNA

GRANHOLMSTOPPEN
HAMMARBYBACKEN

FAGERSJÖTOPPEN 95 m.ö.h. (nr. 3)

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

En fortsättning på Holger Bloms idéer, 1980-t-2001 (från 

skiss till färdigställande)

Massor:

Placerade på ett berg, massor från väg- och anläggningsar-

beten. 

Användning:

Toppen är populär för fågelskådare, men används även för 

allmän rekreation. 

Anekdot:

“Gamla Cyklopen vid Högdalstopparna stod klart i september 

2007 efter två års arbete. Där var spelningar för publik under 

18, olika workshops, dansgrupper med mera. I november 

2008 brändes det ner. Ingen har gripits för branden. Dagen 

efter branden träff ades fyrtio personer som bestämde att det 

skulle byggas upp igen.” 

(Dagens Nyheter 28 april 2012)

“De människor som bott i lägren på Högdalstopparna 

avhystes på måndagsmorgonen. Lägren hade funnits där se-

dan i våras. En brand härjade dock i lägret i lördags. Två per-

soner skadas på sådant sätt att de fi ck åka till sjukhus. Polis-

en har startat en utredning om allmänfarlig vårdslöshet. [...] 

Trots branden och skadorna genomfördes dock avhysningen 

på måndagen. Gillis Hammar är chef för socialförvaltningen i 

Stockholm. Han säger att det handlar om ett 60-tal personer 

som bott i lägret, men det är svårt att säga exakt.”

(Tidningen Mitt i Stockholm, 1 september 2014)

HÖGDALSTOPPEN 72 m.ö.h. (nr. 1)

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, 1950-t-1964 (från skiss till färdigställande)

Massor:

Förmodligen från tunnelbanan samt bostadsområdet runt 

omkring, samt grovsopor. 

Användning:

Tidigare användes den som skidbacke. Här tävlade bland 

annat Ingmark Stenmark. Nu en plats för allmän rekreation. 

HÖKARÄNGSTOPPEN 102 m.ö.h. (nr. 2) 

Arkitekt/Landskapsarkitekt/Skulptör:

Holger Blom, 1950-t-1977 (från skiss till färdigställande) 

Massor:

Stockholms city: nedre Norrmalm/Klarakvarteren. Även 

slagg från förbränningen i det intilliggande värmeverket. 

Användning:

Från början var toppen planerad till ett vintersportsområde. 

Idag är det en plats för allmän rekreation samt lite fågelskåd-

ning.

Anlagda vägar

Högsta punkten

Eventuell funktion

SKALA 1:5000



JOHANNELUNDSTOPPEN

OMKRING TOPPEN PÅ TOPPEN INTERAKTIVT TIDSAXEL
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TUNNELBANESTATION:

VÄLLINGBY

TUNNELBANESTATION:

JOHANNELUND

TUNNELBANESTATION:

HÄSSELBY GÅRD

GRANHOLMSTOPPEN

4,3 km

FRÖSUNDATOPPEN

10 km

HÖGDALSTOPPARNA:

hökarängstoppen 17,9 km

fagersjötoppen 17,9 km

högdalstoppen 17,4 km

HAMMARBYBACKEN

16,9 km

VÅRBERGSTOPPEN

11,5 km
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STOCKHOLM
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FÖRBIFART

STOCKHOLM

JOHANNELUNDS

TRÄDGÅRDSSTAD
HUS UNDER UPPFÖRANDE

KV TAMBUREN OCH 

FARSTUN 2006/2007

Johannelundstoppen omringas framförallt av tre slags 

byggnadstyper:

- Ett småhusområde.

- Ett fl erbostadshusområde som växer och kryper allt 

närmare Johannelundstoppen i och med byggandet av 

Johannelunds Trädgårdsstad.

- Ett industriområde som aldrig återhämtade sig efter den 

ekonomiska krisen under 1990-talet, varför en omprogram-

mering som tidigare varit på tal åter igen aktualiseras i och 

med konstruerandet av Förbifart Stockholm. 

Industri

Flerbostadshus

Småhus

Skola

Förskola Basketplan

Fotbollsplan

SITUATIONSPLAN 1:5000

JOHANNELUNDSTOPPEN

OMKRING TOPPEN PÅ TOPPEN INTERAKTIVT TIDSAXEL

Uppe på Johannelundstoppen upplevs framförallt tre olika 

rumsligheter:

- Den högsta punkten där man framförallt har utsikt till 

väst. Upplevs som mindre genomtänkt än resten av toppen 

och eftersatt. 

- Den plana ytan som omringas av träd i rader. Träden står 

på en upphöjd platå, skapar en omfamnande känsla där 

den står ser Stockholms skyline, medan den som sitter 

endast kan höra stadens ljud. En yta där både förskolebarn 

och hundar leker fritt. Där det spelas boll och familjer har 

picknick eller grillar.

Rumsligheter på platån

Utsikter från platån

- Den skyddade platsen mellan toppens högsta punkt 

och toppens näst högsta punkt där skidliften en gång var 

placerad.

Då den risiga dungen med träd som är placerad sydöst om 

den högsta punkten skymmer utsikten, kan man aldrig få 

en utsikt från toppen i 360 grader. 

Om man promenerar på den anlagda vägen uppför toppen, 

kommer man även stöta på en fj ärde rumslighet som är 

skyddad av de kringväxande träden.

Den som påbörjar sin vandring upp mot toppen vid industri-

området, på den väg som är anlagd i asfalt får snart valet 

att svänga till vänster. Då leds hen in på en skogsstig mot 

Johannelunds Trädgårdsstad. 

Om hen istället för att svänga vänster fortsätter rakt fram 

ges hen möjligheten snart att svänga till höger och ned på 

det anlagda elljusspåret. 

Den som istället fortsätter rakt fram, upp mot toppen, kom-

mer snart upp till de träd som står planterade på höjder i ett 

U. Här delas vägen i två och hen kan antingen gå till vänster 

och upp på toppens högsta punkt eller till höger för att 

ledas in i den nedsänkta platsen som är omringad av träd. 

Den som går åt höger promenerar längsmed träden och 

ankommer till den nedsänkta platsen på diagonalen. Rakt 

framför sig kommer hen se två träd som hälsar välkommen. 

Utöver denna anlagda promenad fi nns ett fl ertal upptram-

pade stigar. Mest tydliga är de som letar sig från toppen och 

ned mot öst, norr och väst. 

Anlagd väg

Upptrampad stig

Mest rörelse och aktivitet är det runt omkring själva toppen. 

Här ringlar motionsspår fram, och att utnyttja höjden för 

att löpa backintervaller är vanligt. Det är i backarna som 

modellfl ygplanen svävar, mountainbikeåkarna åker utför 

och barnen åker pulka om vintern.

Området på toppen är ett andningshål eller en meditations-

plats. Kanske efter en lyckad runda.

Ro

Rörelse

De slänter som omger platån på Johannelundstoppen kan 

framförallt delas in tre olika zoner:

- Slänten mot nordväst, vilken är den med minst växtlighet. 

Denna används för fl ygning av modellfl ygplan, utförsåkning 

med mountainbike, intervallöpning i backe och pulkaåk-

ning.

- Slänten mot sydväst, vilken har en del växtlighet. Denna 

användes tidigare för samma aktiviteter som ovan, men 

sedan byggandet av Johannelunds Trädgårdsstad används 

den mindre, och då framförallt för löpning.

- Slänterna mot norr, nordöst samt sydöst, vilka är fulla av 

växtlighet som tillkommit under åren. Växtligheten verkar 

inte vara planterad eller planerad. Tidigare fanns större möj-

lighet att använda denna slänt till liknande aktiviteter som i 

den nordvästra slänten, men nu är det snarare elljusslingan 

nedanför slänten, och inte slänten i sig själv, som brukas. På 

grund av växtligheten har slänten blivit ett tillhåll för räv, 

fasan och hare.

Rumsligheter i slänterna omkring platån

JOHANNELUNDSTOPPEN

OMKRING TOPPEN PÅ TOPPEN INTERAKTIVT TIDSAXEL

”Jag och mina syskon köpte kängor på rea på Sigge sport på torget i 
Vällingby, egentligen var det boxningsskor med ett halvhögt skaft. 

Sulan den var i hal gummi. Det fungerade precis lika bra eller bättre än 
de miniskidor som var populära då. Vi åkte utför backen i skorna.

Med stavar såklart, men ingen hjälm.”

”Johannelundstoppen, jag kommer ihåg när dom hade snökanoner där, och 
en vagn där de hade fi kaförsäljning. Jag vet att skidliften skänktes till Ekerö.”

”Det är bara en tidsfråga innan det byggs ett trevligt café här uppe. 
Speciellt med tanke på allt som händer i området.”

”Om sommaren är det många familjer som sitter här och grillar. 
Papperskorgar vore bra.”

”Det fanns ett ’läskigt’ ödehus nedanför tippen 
där man lekte röda vita rosen och hade ärtrör.”

”Jag använder platsen till motion. Kanske mer när det var slalombacke med 
lift. Nu blir det promenader. Det är en fantastisk tillgång och det ska bli 

spännande att se hur de nyinfl yttade kommer använda toppen. Själv tycker 
jag nog att skötseln är lite eftersatt. Det är vildvuxet på östra sidan, 

men det är klart, nu är det ju fullt av fasan, räv och hare.”

”Hässelby CykelKlubb körde sina tävlingar vid Johannelundstoppen i början 
av 90-talet. 1991 vann jag sportklassen! Tre gånger cyklade man upp på 

baksidan av Johannelundstoppen, sen snitslad storslalombana ner på fram-
sidan och ett stort hopp över en jordvall strax innan varvning!”

”En inhägnad rastplats för hundar vore fi nt, men det passar inte 
riktigt just här. Jag låter min hund springa fritt, men så fort förskolorna i 

närområdet kommer hit, måste jag ju koppla min hund.”

”Där åkte vi med en liten plastjolle i puckelpisten. Det gick som fan.”

”Gärna lite mer falska fornlämningar från skilda tider och epoker. 
Som liksom naturligt smälter in i miljön. Kanske några runstenar där man 
kan få mejsla fram sitt eget budskap. Men allt bör underordna sig naturen 

och inte göra våld på den. Alla linjer och former är redan perfekta.”

”Det vore ju fantastiskt med någon slags upphöjd platå där man 
kan ha en utsikt som är 360 grader. Det har man ju inte riktigt nu.”

”Det är ett nice ställe att hänga på, typ dricka öl.”

”En amfi teater eller uppbyggda träbänkar för t ex 
Parkteatern på sommaren vore mysigt.”

”Friluftsfrämjandet hade skidskola på sportlovet på 80-talet. 
Min dotter och hennes kompis var de sista deltagarna innan det lades ned. 

Under en hel vecka disponerade de en egen lift och två skidlärare.”

”Rör framförallt inte de underbara vackert formade träden 
som står som en krans runt toppen.”

”Det är en plats med fi n utsikt, med blotta ögat kan man se elva vattentorn, 
på en bra dag tolv. Med kikare kan man se fj orton.”

”Vi kommer hit upp med barnen från förskolan cirka två gånger i veckan. 
Det är perfekt. De kan springa fritt. Det är vårt andningsrum. 

Träden klättrar de i. Man kunde ju önska att det fanns mer klättermöjligheter 
för dem, men inte i form av klätterställningar. Vi vill ha natur, och naturliga 

material. Men lite fl er sittplatser, och bord. På sommaren blir vår förskolegård 
alldeles för varm, så vi får inte ens vara ute med barnen. Då kommer vi hit 
upp där det fl äktar. Om barnen hade kunnat plaska i vatten och vi vuxna 

bada fötterna hade det varit fantastiskt.”

”Det är en fantastisk plats. Som en plats för meditation. Om man ska göra 
något på platsen, ska man nog tänka sig om. Det är ju en balansgång. 

Jag tycker att något ska hända, att man borde satsa på platsen. 
Den har aldrig använts i den utsträckning som den kanske borde. 

Men det är klart, den får ju inte överexploateras heller.”

”Gjorde nog min alpina debut där runt 1964/65/66, klädd i täckjacka eller 
liknande och  galonbyxor förmodligen. Givetvis på långfärdsskidor.”

”Det är en häftig plats på nyår när man ser alla fyrverkerier.”

”Superskoj var det att åka plåttefat ner från toppen - säkert livsfarligt - 
inga hjälmar el dylikt på den tiden inte.”

”Det skulle vara grymt med ett utkikstorn här uppe. Eller en skateboardpark.”

”Jag kommer hit med mitt modellfl ygplan så fort det är nordvästlig vind. 
Annars brukar jag vara på Granholmstoppen. Det hade varit fantastiskt om 

man hade kunnat röja lite i den nordvästra backen för att få bort 
turbulensen. Dessutom fastnar planet i buskarna ibland. Jag minns när det 

var skidlift här. Och om somrarna var det både skärmfl ygare och hängfl ygare 
här. Nu är det ju alltför mycket bebyggelse runtomkring.”

”Jag var på toppen inatt med min fru för att se norrsken, 
men intet kunde jag se.”

”Bara en sådan enkel sak som toaletter skulle vara bra. 
Då skulle man kunna vara här en heldag.”

Citaten är delvis tagna från kommentarer som är delade på facebook i gruppen ’Hässelby i Bilder’, delvis en produkt av  samtal med personer jag mött på toppen och i närområdet. Jag har tagit mig rätten att citera fritt från dessa samtal.

PROGRAMFÖRSLAG

> TROJABORG

> UTKIKSTORN

> SKATEPARK

> KAFÉ

> INHÄGNAD HUNDRASTPLATS

> FALSKA FORNLÄMNINGAR

> RUNSTENAR

> SITTPLATSER OCH BORD

> PLASKDAMM

> PLATS MED 360 GRADERS UTSIKT

> PAPPERSKORGAR

> AMFITEATER

> TALARSTOL

> PICKNICKPLATSER

> TOALETTER

DE FETSTILTA KURSIVA ÖNSKEMÅLEN UPPFYLLS.

DE KURSIVA ÖNSKEMÅLEN BLIR INDIREKT UPPFYLLDA ELLER SÅ FINNS FUNKTIONEN REDAN PÅ TOPPEN.

På platsen kommer programmet vara litet: några funktioner som tjänar Johanne-

lundstoppen som utomhusrekreationsområde. Platsanalysen visar att denna topp är 

speciell i och med att den både innehåller rekreation i form av sport och motion samt 

rekreation i form av vila och återhämtning. Varför programmet ska tjäna båda dessa delar.

I huvudsak kommer programmet vara en kiosk och omklädningsrum med wc och dusch. 

Kiosken tjänar framförallt platån där ro råder, medan omklädningsrummen framförallt 

tjänar slänterna där rörelse råder. Det är meningen att toppen som utomhusrum ska 

brukas varför kiosken ersätter kaféet. Omklädningsrummen kan användas för att ta av 

blöta barn täckbyxorna när de åkt pulka, av den som har sprungit intervaller eller av den 

som ska byta om till badkläder för att sola.

JOHANNELUNDSTOPPEN

OMKRING TOPPEN PÅ TOPPEN INTERAKTIVT TIDSAXEL

Till 
Stadsdelsnämnden 
Hässelby Torg 22 
165 55 Hässelby 

Kopia: Gatu- & fastighetskontoret, Stockholm 
Luftfartsverket, Norrköping 
Flygsportförbundet, Falköping 
Cirrus Skärmflygarklubb 

29 december 2002 

Bevarande av frilufts- och flygområdet Johannelund 
Hej, stadsdelsnämnden! 

Johannelundstoppen är ett populärt friluftsområde, och sedan många år brukat som ett utmärkt 
flygställe för Stockholms cirka 600 skärm- och hängflygare. När vinden blåser från väst erbjuder 
kullen en suverän startplats, som används både vid utbildning och nöjesflygning. Landning sker 
nedanför kullen på dess västra sida. 

Förutsättningen för att ett flygställe av denna typ ska vara så bra, är att kullen har lagom höjd och 
lutning, och att det inte finns några större hinder framför som stör vindens strömning. Det är även 
en säkerhetsfråga – hinder som skapar luftvirvlar i flygområdet gör flygningen farlig och kan 
förorsaka olyckor. Det får heller inte finnas några master eller stolpar i vägen för flygarna. 

Vi känner till att det pågår en exploatering i Hässelby gård intill Lövstavägen, och att förändringar är 
på gång även på Johannelundssidan av Lövstavägen. Vi är synnerligen angelägna om att 
Johannelund kan fortsätta att vara ett bra flygställe. Vi önskar därför deltaga med våra synpunkter 
på den projektering som görs. När detta brev skrivs har vi inte sett någon detaljplan utöver det som 
finns på Stockholms stads webbplats. Vi önskar kontakt med ansvariga på berörd 
nämnd/förvaltning snarast. 

Det långsiktiga målet bör enligt vår uppfattning vara att det framgår i detaljplan eller liknande att 
Johannelundstoppen är ägnad åt friluftsverksamheter som skärm- och hängflygning. Det innebär till 
exempel att flygområdet ej ska upplåtas för några telemaster eller liknande. 

Det finns fler flygställen i stockholmsområdet som är värda att skydda på detta sätt, beträffande 
vilka vi avser att tillskriva respektive stadsdelsnämnd. 

Johannelundstoppen 1962, fotograf Henrik Henriksson.

Johannelundstoppen 1962, fotograf Henrik Henriksson.

Skidåkning vid Johannelundstoppen 1965, fotograf Henrik Henriksson.

Skärmfl ygning vid Johannelundstoppen, fotograf okänd.

INDUSTRIN
Byggandet av industriområdet 

(idag Vinsta Företagsområde) 

pågår som en del av ABC-staden 

Vällingby när Johannelunds 

tunnelbanestation invigs 1956.

TOPPEN
Det beslutas att högen av schakt-

massor i Johannelund ska bli 

rekreations-/friluftsområde och 

statarbostaden ger namn till

Johannelundstoppen.

SNÖFATTIGA VINTRAR
Några snöfattiga vintrar gör 

att skidliften monteras ned på 

1990-talet och skänks till Ekerö.

KV. TAMBUREN OCH FARSTUN
Planeringen av byggandet av kvarteren 

Tamburen och Farstun på Lövsta söder om 

Lövstavägen gör att skärmfl ygarklubben 

skriver till stadsdelsnämnden.

3.8 Park – 4 kap. 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL

Allmänt råd

Användningen park bör tillämpas för grö-

nområden som kräver skötsel och till viss 

del är anlagda. I användningen ingår även 

komplement för parkens användning.

Användningen park bör betecknas PARK 

och ges vid färgläggning ljusgrön färg.

3.9 Natur – 4 kap. 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL

Allmänt råd

Användningen natur bör tillämpas för 

friväxande grönområden som inte sköts 

mer än enligt skötselplan eller genom viss 

städning. Även mindre park-, vatten- och 

friluftsanläggningar och andra komple-

ment för naturområdets användning ingår.

Användningen natur bör betecknas NATUR 

och ges vid färgläggning ljusgrön färg.

På nuvarande detaljplan är Johannelundstoppen är NATUR. Den som läser Boverkets 

beskrivningar på naturområden och parker kan ifrågasätta denna beteckning.

TRÄDGÅRDSTADEN
Johannelund Trädgårdsstad 

börjar byggas 2010.

STATARBOSTADEN
Statarbostaden Johannelund 

rivs under i mitten av 1960-t.

FÖRBIFARTEN
Förbifart Stockholm ska vara 

färdigställd omkring 2025.
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JOHANNELUNDSTOPPEN

SITUATIONSPLAN PLAN & SEKTION ELEVATION
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MODIFIERAT HISTORISKT LAGER:

VÄGEN SOM URSPRUNGLIGEN 

ANKOMMER FRÅN SYD FÖR ATT

SEDAN SVÄNGA ÅT VÄST BEHÅLLS 

MEN RÄTAS UPP FÖR ATT RIKTAS 

MOT TOPPENS HÖGSTA PUNKT OCH 

FÖR ATT BINDAS IHOP MED AXELN 

SOM KOMMER FRÅN JOHANNELUNDS 

TRÄDGÅRDSSTAD.

MODIFIERAT HISTORISKT LAGER:

DEN HÖGSTA KULLENS HUVUDFORM 

SPARAS MEN ORDNAS. TRÄDEN SOM 

SKYMMER UTSIKTEN TAS BORT. DEN 

HÖGSTA PUNKTEN FLYTTAS LITE LÄNGRE 

ÅT SÖDER DÄR DEN ÖST-VÄSTLIGA 

AXELN MÖTER UPP VÄGEN FRÅN SYD.

HISTORISKT LAGER:

UPPTRAMPAD STIG SOM LEDER NED 

MOT JOHANNELUNDS TRÄDGÅRDSSTAD. 

EN DEL AV DEN ÖST-VÄSTLIGA AXELN 

SOM FÖRSTÄRKS.

HISTORISKT LAGER:

DELNINGEN AV KULLARNA ÄR

ETT RESULTAT AV AT SKIDLIFTEN 

EN GÅNG PASSERAT MELLAN DEM 

VARFÖR DALEN BEHÅLLS.

HISTORISKT LAGER:

TVÅ TRÄD SOM KAN VARA 

EN REST AV DEN TRÄDRUNDEL 

SOM EN MAN MED MOTORSÅG 

EN NATT SÅGADE NED. BARNENS

FAVORITKLÄTTERTRÄD.

REPARERAT HISTORISKT LAGER:

EN NY ASP PLANTERAS FÖR ATT

FÄRDIGSTÄLL DEN MED ASPAR 

BEVUXNA VALLEN.

HISTORISKT LAGER:

FUNDAMENT TILLHÖRANDE 

DEN GAMLA SKIDLIFTEN

E E

D

D

NYTT LAGER:

TRAPPFRAGMENTET SOM ARBETAR 

MELLAN PLUSHÖJDERNA +57,5 OCH 

+59. PLACERINGEN BALANSERAR 

UPP DE TVÅ KLÄTTERTRÄDEN I VYN 

FRÅN ÖST, LÄMNAR DEN STORA 

GRÄSPLANEN FRI FÖR FRI LEK, 

PICKNICK OCH EVENEMANG OCH 

BINDS I HÖJD IHOP MED PLATSENS 

HÖGSTA KULLE. FUNGERAR 

TILLSAMMANS MED KULLEN SOM EN 

PLATSENS RYGG ÅT VÄST.

Anlagd väg från syd. De två klätterträden som kan vara en del av den trädrundel som blev nedsågad. Bakom dem ser vi toppens högsta kulle. Den plana ytan på toppen omfamnad av en med aspar bevuxen vall. Den som står upp ser Stockholms skyline. Den som sitter hör bara stadens ljud. Betongplattan som är en rest från skidliften som passerade mellan de två kullarna på toppen. Stigen från Johannelunds Trädgårdsstad.

SITUATIONSPLAN 1:1000

ELEVATION E-E 1:1000

JOHANNELUNDSTOPPEN

SITUATIONSPLAN PLAN & SEKTION ELEVATION
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TAKPLAN 1:200 PLAN 1:200

SEKTION A-B 1:200 SEKTION A-C 1:200

JOHANNELUNDSTOPPEN

SITUATIONSPLAN PLAN & SEKTION ELEVATION

Utsikt, i bakgrunden kan vi se Frösundatoppen. Utsikt, i bakgrunden kan vi se Globen och bakom höghusen gömmer sig Högdalstopparna. Utsikt åt söder.

ELEVATION D-D UTSNITT 1:200

ELEVATION D-D 1:1000


