
 

    
 

 

Gamla Hagalund möter nya Hagalund 

en analys av en stämplad stadsdel i Solna 

 

 

Foto: Carina Månsson 

 

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 

Examensarbete 15 hp 

Etnologi 

Höstterminen 2013 

Carina Månsson 

Handledare/Supervisor: Klas Ramberg 

English title: The old Hagalund meets the modern Hagalund 

an analysis of a stamped neighborhood in Solna 

 



 

Gamla Hagalund möter nya Hagalund 
en analys av en stämplad stadsdel i Solna 

 

Carina Månsson 

 

 

Sammanfattning/Abstract 

Arbetarstadsdelen Hagalund i Solna byggdes vid förra sekelskiftet och kom tidigt att anses 

förslummad men har sedan kåkstaden revs på 1960-talet omladdats till kulturhistorisk idyll. 

Som ett led i miljonprogramsbebyggelsen under tidigt 1970-tal byggdes nya Hagalund vilken 

snart kom att betraktas som nyslum. Mitt syfte är att analysera olika beskrivningar av gamla 

och nya Hagalund och undersöka varför en stadsdel kom att stämplas som ful, farlig och 

olämplig av utomstående men av de boende kom att upplevas som modern, trygg och 

bekväm. Jag har intervjuat arton personer som bor eller har bott i stadsdelen Hagalund och 

fått deras sense of place av sitt Hagalundsboende. Flera av familjerna har varit stadsdelen 

trogna i över 30 år och är in place med Hagalund. Mina observationer, tidningsartiklar och 

konstverk som beskriver Hagalund är annat bearbetat material. Min teoretiska grund bottnar i 

en klassdiskurs som är sprungen ur Pierre Bourdieus teorier om människors olika kapital och 

förmåga att positionera sig. Inom ramen för existerande sociala hierarkier får vissa människor 

mer inflytande och mer legitimitet än andra att karaktärisera och definiera platser så att dessa 

platsskildringar kommit att dominera över andra. Dessa dominerande beskrivningar har 

särskilt stämplat storskaliga miljonprogramsområden och andra miljöer som ansetts fattiga 

oavsett bebyggelsens ålder. Socialt uppskrivna miljöer betraktas oftast som mer trygga och 

idylliska medan personer som bor i socialt deklasserade områden riskerar att få sin identitet 

nedskriven. Mina informanter menar att de känts sig trygga och bekväma i Hagalund medan 

ryktet har varit oförtjänt. Jane Jacobs har sedan 1960-talet förespråkat kvartersstaden som 

stadsbyggnadsideal. Jag har valt att pröva hur hennes ideal har sammanfallit med förut-

sättningarna i gamla och nya Hagalund och funnit att mina kvarboende informanters ideal inte 

sammanfaller med Jacobs ideal. Jag har också valt att pröva hur Gemeinschaft och 

Gesellschaft framrätt i samma stadsdel och funnit att det finns osynliga Gemeinschaft i ett för 

utomstående betraktat Gesellschaft. Gamla och nya Hagalund har varit drabbat av dåligt 

rykte, men sedan Solna stad satsat resurser på både den inre- och yttre miljön och alltfler 

fastigheter har ombildats till bostadsrätter har talet om Hagalund ändrats. Medias bevakning 

har tystnat och mina informanter som är sprungna ur det svenska folkhemmet kan nu som 

pensionärer finna ro i ett tryggt och väletablerat Hagalund.  
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Inledning 

Lyckliga gatan du finns inte mer, du har försvunnit med hela kvarter – så börjar en sångtext 

av Britt Lindeborg som beskriver omvandlingen av gamla Hagalund, en kåkstad i Solna från 

1890-talet, till det som kom att bli ett storskaligt miljonprogramsområde under tidigt 1970-tal. 

Som inbiten Solnabo och med anknytning till Hagalund har jag alltid fascinerats av området – 

allt ifrån 1960-talets barnvagnspromenader genom lummiga syrenbersåer via förspikade 

fönsterglas till 1970-talets moderna trettonvåningars hus där de tuffa barnen bodde. Blåkulla 

både skrämde och lockade barn från andra stadsdelar i Solna. Min främsta inspiration till mitt 

uppsatsämne har jag fått av Per-Markku Ristilammis avhandling Rosengård och den svarta 

poesin med undertiteln en studie av modern annorlundahet där det finns många likheter med 

Hagalund, men också olikheter. Hagalund har skildrats i alla tider, både i ord och i bild. 

Hagalund har skönmålats av somliga och det har förfasats av andra. Beskrivningarna tycks 

oändliga över tid, allt ifrån de goda förutsättningarna vid förra sekelskiftet att bygga 

egnahemsvillor i en naturskön omgivning via medias i många fall svarta poesi till de fortsatta 

diskurserna på Liljevalchs konsthalls vårsalong 2013. Där visades konstnär Kent Fernströms 

modell av en påbörjad rivning av gamla Hagalund där tidigare ägare betraktar resterna av sina 

rivna fastigheter. Konstnären Klara Olofsson har fotograferat utsikten från hundratals 

vardagsrum i Blåkulla. Hon har velat synliggöra hemmen och människorna bakom hus-

fasaderna och vi besökare har fått ta del av lika många hem som utsikter. Min valda stadsdel i 

Solna har sin historia och sitt kulturarv. Många människor har en relation till Hagalund – 

några ska komma till tals här. 

 

Syfte 

Mitt syfte är att analysera olika beskrivningar av gamla och nya Hagalund. Jag frågar mig 

varför stadsdelen har stämplats av media och andra utomstående. Hur kommer det sig att både 

gamla och nya Hagalund har betraktats som slum medan det bevarade kvarteret från gamla 

Hagalund i efterhand har tillskrivits idylliska kvaliteter? Jag frågar mig hur Hagalundsborna 

beskriver och värderar sin levnadsmiljö. Hur sammanfaller de kvarterstadsideal som Jane 

Jacobs förespråkar med de boendeideal som Hagalundsborna har och har haft?  

 

När jag beskriver gamla Hagalund använder jag gamla Hagalund eller kåkstaden som begrepp 

och när jag talar om Hagalund, Hagalundsgatan (namnet på gatan där de blå husen ligger) och 

Blåkulla syftar jag på nya Hagalund.  
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Teori och begrepp 

De begrepp som jag använder i uppsatsen är plats och identitet, idyll och slum, stigma, 

Gemeinschaft och Gesellschaft. Min teoretiska grund har jag främst hämtat från sociolog 

Johan Asplund, socialgeograf Tim Cresswell, arkitektur- och stadsplaneringskritiker Jane 

Jacobs och etnologerna Per-Markku Ristilammi och Lennart Zintchenko.   

 

Hur staden och olika stadsdelar beskrivs, hur man definierar plats och med vems ögon staden 

legitimeras har diskuterats av många forskare. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är plats 

något skapat. I boken Place – a short introduction (2004) har Tim Cresswell behandlat flera 

begreppspar där space/place, in place/out of place och sense of place kan hjälpa oss i 

förståelsen av hur en plats beskrivs av boende och utomstående i en stadsdel som Hagalund. 

Cresswell har tolkat Yi-Fu Tuan som menar att så fort den tomma ytan (space) laddas med 

mening och innehåll så konstrueras området från space till place. Han anser att genom att vi 

tilldelar platser en mening, tolkar och omtolkar vi platser (ibid:8). Att vara in place är att vara 

bekväm med en plats, känna sig hemma och att passa in medan det med out of place menas att 

man känner sig obekväm, osäker och saknar tillhörighet till en plats. Cresswell refererar till 

John Agnew som anser att det finns grundläggande aspekter på plats som meningsfulla 

”locations” där sense of place är den subjektiva och känslomässiga uppfattning människor har 

om en plats. Han menar att man behöver ha samma sociogeografiska bas för att ge en plats 

samma innebörd och ladda den med samma värde (ibid:7). Genom att lära känna en plats och 

människor på platsen kan man positionera sig och stärka sin självbild. Detta kan verka både 

statussänkande och statushöjande på individen, beroende på vilken tillhörighet som man vill 

framhålla och vilken plats som avses. Ett kriminellt gäng kan t ex både uppfattas som farliga 

och stigmatiserande för ett område medan de av andra kan uppfattas som tuffa och status-

höjande. I Hagalund som ansetts mindre attraktivt kan det både verka stigmatiserande och 

statushöjande att som boende och besökare framhålla sig som t ex Hagalundare. Medan den 

identitet som oftast tilldelas personer som är boende på attraktiva platser som t ex Bromma 

och Södermalm i Stockholm verkar statushöjande och uppskriven.   

 

Johan Asplund har i boken Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft (1991) analyserat 

Ferdinand Tönnies begreppspar. Gemeinschaft kan liknas vid den gemenskap som råder i ett 

traditionellt ruralt samhälle med nära familjära och personliga relationer där den ekonomiska 

nyttan gynnas genom byteshandel. Ett Gesellschaft framträder mer i ett modernt och urbant 
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storstadssamhälle där man mer är främlingar för varandra och där den kapitalistiska egen-

nyttan framhålls i större utsträckning. Asplund föreslår att tankefiguren Gemeinschaft och 

Gesellschaft är beskaffad som en fixeringsbild där den ena bilden döljer den andra och vice 

versa. Bilden måste omorganiseras för att den andra ska framträda vilket betyder att båda 

utesluter och förutsätter varandra. Även om utvecklingen i Europa har gått från en bild där 

Gemeinschaft har dominerat över Gesellschaft och nu till en bild av det omvända så ska inte 

Gemeinschaft framställas som något ideal, båda förutsätter varandra (Asplund 1991:42f). I 

Hagalund har jag funnit en liknande utveckling men också mejslat fram ett Gemeinschaft i ett 

rådande Gesellschaft.  

 

Jane Jacobs har i boken The Death and Life of Great American Cities, som utkom första 

gången 1961, lärt oss hur ett urbant stadsliv kan uppnås i den goda staden om man bygger 

kvartersstäder där fyra nödvändiga villkor är uppfyllda. Mats Franzén har i boken 

Urbanitetens omvandlingar (2003) redogjort för hur Jacobs menar att man uppnår mångfald 

genom att stadsdelen eller kvarteret är flerfunktionellt och inrymmer både bostäder, arbets-

platser, butiker och naturliga mötesplatser i närmiljön. Stadsdelen ska vara byggd som en 

kvartersstad med korta kvarter som maximerar mängden potentiella möten för fotgängare som 

rör sig på trottoarerna. Mångfalden gynnas om fastigheterna i kvarteren är av varierad ålder 

och därmed kan tilltala olika ekonomiska grupper och olika verksamheter. Slutligen måste 

befolkningskoncentrationen vara tillräckligt hög för att skapa en urban offentlighet (Franzén 

2003:40f).  

 

Jacobs har kritiserat den storskaliga stadsförnyelsen med dess renodling av funktioner och 

rationalisering av trafiksystemet. Hon menar att stadens publika platser framför andra är gator 

och trottoarer som fungerar som stadslivets hjärta om de är förbundna med angränsande 

verksamheter och är fulla med främlingar av olika grad så att anonymiteten kan säkras. När 

detta fungerar är det både brottsförebyggande och trygghetsskapande. I stadsdelar med rikt 

gatuliv fungerar trottoarerna som offentliga rum med gatans brukare, vars möten och ögon-

kontakter ger en självkontrollerande effekt som skapar trygghet och säkerhet. De verksamma 

näringsidkarna i ett kvarter kallar Jacobs för offentliga karaktärer och när de är väl represent-

erade fungerar de som en resurs om något händer. De formaliserade publika karaktärerna, t ex 

poliser och socialarbetare, är beroende av de offentliga karaktärerna för att förebygga en 

tryggare och trivsammare miljö. I välfungerande stadsdelar ses inte poliser som ett hot i 

stadsbilden, utan som den tillgång en kvarterspolis förväntas vara (Franzén 2003:37f). Jacobs 
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stadsbyggnadsideal har inte varit rådande när gamla eller nya Hagalund byggdes men jag har 

ändå funnit det intressant att jämföra min valda stadsdel och dess invånare med hennes ideal. 

 

Ristilammi anser att vårt boende påverkar vår självkänsla. Vi definierar oss själva genom de 

människor som vi omger oss med, men också med de ting och miljöer som vi utnyttjar. 

Beroende på hur omgivningen värderar vår boendemiljö kan ett högt värderat bostadsområde 

öka vår självbild medan om en majoritet av vår omgivning värderar vår boendemiljö på ett 

negativt sätt påverkas vår självbild negativt. Boendemiljön blir stigmatiserad och därmed 

individen som blir stämplad och reducerad som person (Ristilammi 1994:20). Ristilammi som 

själv vuxit upp i Rosengård värjer sig mot tanken att all storskalig bebyggelse skulle vara 

människoovänlig, förtryckande och passiviserande. Döda strukturer skulle enligt forskare 

påverka människors sinnen negativt. Han menar att om så var fallet bestämde boendet hela 

människans identitet och skulle då ha påverkat honom negativt, vilket han inte anser att hans 

Rosengårdsuppväxt har gjort (ibid:12). 

 

Ristilammi analyserar stadsdelen Rosengård som för honom varken är svart eller vit utan just 

någonting både och så som också mina informanter beskrivit Hagalund, som är deras hem-

miljö. Han menar ”att bilderna av Rosengård är resultatet av processer som berört vårt sam-

hälle under stor del av 1900-talet och som speglar djupgående konflikter med räckvidd långt 

utanför denna stadsdel”(Ristilammi 1994:13). Vilka processer bidrar till att en hel stadsdels 

annorlundahet ständigt skapas och återskapas? Ristilammi menar att annorlundahet är 

resultatet av en process som skiljer ut Rosengård och andra storskaliga miljonprograms-

områden från det övriga samhället och som i ”debatten om förorten mejslar ut genrer vilka 

fäster identitet till bostadsområden och skapar den arkitekturdeterminism” som han har 

kritiserat. Ristilammi har intresserat sig för hur avskiljandet och utpekandet av Rosengård 

beskrivs och vilka processer som gjort att Rosengård ”omdefinierats från en framtidsutopi till 

ett stigmatiserat misslyckande” (ibid:13).   

 

Det som betraktas som idyll av någon kan lika gärna uppfattas som slum av någon annan. 

Idyll och slum står oftast sida vid sida. Idylliska kvaliteter kopplas oftast till prunkande 

trädgårdar, kafferep, livslångt boende och starka känslomässiga band till hemmet. Vad som 

oftast glöms bort i dessa beskrivningar av boendemiljöer från 1900-talets första hälft är den 

enkla bostadsstandarden, bristande hygien, trångboddhet och stinkande råtthål – det som 

senare kom att betraktas som slum. Lennart Zintchenko beskriver i sin avhandling Stadens 
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tidsbilder (2003) hur det fanns ett behov av att avslöja idylliska miljöer som slum under 1940-

talet för att befästa rivningen av den äldre och icke stadsplanerade bebyggelsen. Genom att 

låta fastigheter förfalla kom vanligt folk att flytta och områdena kom att bebos av mindre 

aktsamma personer som gjorde att förslumningen påskyndades. Ur stadsförnyarhåll var man 

medveten om att det fanns starka föreställningar om vad som var idyll och man ville därför 

förstärka det som var dåligt och otidsenligt för att få acceptans för rivningar (Zintchenko 

2003:154f). Zintchenko menar att det är svårt att tillskriva modern storstadsbebyggelse 

idylliska kvalitéer. Det som senare har betecknats som slum länkas ofta till förorten och i 

synnerhet till storskaliga miljonprogramsområden, likt Hagalund som tidigt kom att betecknas 

som nyslum. Då är det inte längre en smutsig, fattig och bullrig stad som det talas om, utan 

talet om en förslummad förort som i sin storskalighet anses sliten, med gårdar som ekar 

tomma, garagebränder och som dessutom bebos av personer med knappa ekonomiska och 

sociala resurser i stadens periferi.    

 

Metod och material 

Under våren 1997 gjorde jag tio intervjuer med fjorton personer som alla hade flyttat in på 

Hagalundsgatan åren 1971 och 1973, när de blåa husen stod klara eller snart därefter. Fyra 

kvinnor flyttade in i Hagalund som ensamstående med barn och sex familjer bestod av 

kärnfamiljer under åren på Hagalundsgatan. Sex familjer bodde fortfarande kvar efter 25 år 

medan fyra familjer av olika skäl hade flyttat därifrån efter cirka tio år. Mina informanter har 

jag funnit genom att söka efter elever i Hagalundsskolans skolkataloger och sedan sökt upp 

deras föräldrar som fortfarande var skrivna på Hagalundsgatan 1997. Jag har under våren 

2013 kompletterat mitt material med ett informantpar, där kvinnan är uppvuxen i gamla 

Hagalund och mannen strax intill, en kvinna som bott i nya Hagalund som barn och 

ytterligare en annan kvinna som sedan 1983 bor i Hagalund. Elva intervjuer skedde i 

informanternas hem och två intervjuer skedde på två av de yrkesarbetande kvinnornas 

arbetsplatser. Samtliga informanter presenteras med fingerat namn. Jag har använt mig av en 

frågelista och samtliga intervjuer är bandupptagna och transkriberade. Med min frågelista har 

jag sökt svar på tidigare boendeförhållanden, trygghet och trivsel, bostadsval, drömboenden, 

barnens uppväxtmiljö och deras nuvarande boenden.  

 

Jag har försökt nå spridning genom att intervjua personer så att samtliga åtta hus finns 

representerade. De två västligaste husen på Sunnan- och Nordansidan har förvaltats av 
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allmännyttan genom Solna stad. De två östligaste husen på Nordansidan har under åren 

förvaltats av olika privata byggföretag och de två östligaste husen på Sunnansidan har sedan 

1983 förvaltats av HSB som bostadsrättsförening. Sedan 2010 är också de två västligaste 

husen på Sunnansidan en privat bostadsrättsförening, brf Hagalunden. Mina tretton informant-

familjer kan bara representera sig själva men med mitt urval har jag försökt nå några olika 

grupper i samhället såsom kärnfamiljer, ensamstående kvinnor med barn och familjer med 

utländsk härkomst. Den polska och den jugoslaviska familjen kom till Sverige som arbets-

kraftinvandrare i slutet av 1960-talet och hade vid intervjutillfället bott och verkat i Sverige i 

cirka 30 år. 

 

Vid intervjutillfällena hade några familjesituationer förändrats sedan de var nyinflyttade i 

Hagalund. En kvinna hade skilt sig och de fyra andra kvinnorna hade gift om sig eller levde i 

långvariga parrelationer. Mitt urval är inte representativt för Hagalund där familjer med 

utländsk härkomst och ensamstående svenska kvinnor är överrepresenterade (Bilder av 

Blåkulla 1990). Tolv av informantfamiljerna får anses komma från arbetar- eller lantbrukar-

familjer medan en man i en av de svenska kärnfamiljerna hade en far som var byggmästare. 

Det var också den familjen som kom att flytta ifrån Hagalund för att bygga sig en egen villa 

och som blev egna företagare. En kvinna arbetade som personalassistent på ett privat företag, 

två andra kvinnor arbetade inom kommunens administration och i en annan familj var mannen 

pensionerad platschef och kvinnan i flygbranschens administration. Övriga informanter för-

blev inom låglönearbeten såsom taxichaufförer, städerskor, daghemspersonal och affärs-

biträden. Vid intervjutillfällena var fyra hushåll yrkesverksamma, tre hushåll bestod av sjuk-

pensionärer och fyra hushåll bestod av ålderspensionärer. Bland mina nytillkomna in-

formanter finns en bankman, en kartriterska och en barnsköterska, samtliga pensionärer, och 

en yrkesverksam kvinna i bokbranschen. 

 

David Lagercrantz artikel i DN Det stora blå - en förort söker sin själ (1996-11-26) och Olle 

Sahlströms bok De halva husens stad – en berättelse om Hagalund (2005) har varit 

inspirerande läsning för sina beskrivningar av gamla och nya Hagalund. Eric Wennerholm har 

genom sin bok Olle Olsson och hans Hagalund (1972) gett mig fördjupad kunskap om 

konstnären och hans förhållande till och beskrivningar av gamla Hagalund. Skrivelser från 

Blåkulla-projektet, Gamla Hagalunds vänner, Föreningen Ett Levande Hagalund, statistik från 

Solna stad, tidningsartiklar, lägenhetsannonser, klockslagsnotiser, utställningar och egna 

observationer och besök hör till övrigt bearbetat material. 
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Källkritik och etik 

Jag är väl medveten om mitt inifrånperspektiv och det är omöjligt att förhålla sig helt objektiv 

till ett bostadsområde som jag har haft en relation till sedan barndomen via släktingar, skola 

och skolkamrater. Sedan 2001 är jag dessutom boende i kvarteret intill. Mitt förhållande till 

Hagalund har förändrats sedan jag flyttade hit då jag har blivit en av gatans brukare för att nå 

min bostad. Jag rör mig genom Hagalund både dag- som nattetid utan rädsla, köper en 

baklava på EG-hallen och parkerar min bil på centrumparkeringen - något som inte hade känts 

lika självklart tidigare – jag har fått a sense of place. 

 

När man för en uppsats ska välja sina källor finns oftast ett nästan oändligt material att bruka. 

Medvetet valde jag ut föräldrar att intervjua vars barn jag inte hade någon nära eller befintlig 

relation till för att kunna ställa mer personliga frågor och inte bära på några förutfattade 

meningar om familjen. De tre intervjuer jag har gjort under våren 2013 ska mer ses som 

kompletteringsintervjuer men är likväl betydelsefulla, trots att de är få till antalet. Nära 

anhörigas sjukdom, familjebildning och andra studier kom emellan färdigställandet av 

uppsatsen 1997. Att det har kommit att gå sexton år sedan jag gjorde de första intervjuerna 

minskar naturligtvis nyhetsvärdet men det autentiska värdet kvarstår. Med mina förnyade 

kunskaper och med mitt inifrånperspektiv har jag fått nya infallsvinklar som jag anser ska 

gagna både de äldre och de nya källorna i mitt uppsatsmaterial. Jag hade naturligtvis kunnat 

göra fler intervjuer nu, men riskerade då att få ett alltför stort material till denna uppsats. Med 

andra informanter och andra frågelistor hade materialet sett annorlunda ut. I ett senare skede 

skulle jag vilja intervjua ungdomar som växer upp i Hagalund idag och lyssna på deras 

beskrivningar, men det får bli material till en annan uppsats.   

 

Att få förtroendet att intervjua en person eller en familj om sin uppväxt och få personliga 

detaljer ur en annan människas liv måste hanteras med försiktighet. Alla mina informanter har 

som ovan nämnts fingerade namn och min målsättning har varit att barn och föräldrar ur 

samma familj inte ska kunna kopplas samman. Samtliga informanter som har kommit till tals i 

uppsatsen har gett sitt medgivande att jag får citera dem, vilket stärker det autentiska värdet i 

käll-materialet. I min källförteckning finns alla informanter listade för att läsaren ska kunna 

följa dem bättre. Jag har valt att illustrera uppsatsen med några fotografier för att läsaren ska 

kunna orientera sig bättre.  
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Solna stad och olika fastighetsmäklare har bistått med statistik och försäljningssiffror för att 

stärka olika påstående men jag har valt att fokusera på olika slags beskrivningar av Hagalund. 

Jag har som boende i Solna följt medias bevakning av Hagalund, främst Dagens Nyheters- 

och lokaltidningens rapportering. Det finns en mängd minnesböcker över gamla Hagalund, 

oftast rikt illustrerade och ett antal skönlitterära böcker och tidningsartiklar som beskriver 

omvandlingen av Hagalund som får tjäna som relief. Solna stadsbibliotek förfogar över ett 

rikt arkiv – böcker, minnesskrifter, tidningsartiklar och intervjuer med gamla Hagalundare. I 

arkivet finns åtskilliga beskrivningar som jag bara snuddat vid inför denna uppsats.     

Bevarad fastighet på Furugatan 15 i Hagalund 

Foto: Carina Månsson 
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En gång Hagalund, alltid Hagalund 

Historisk återblick 

Det krävs en historisk återblick för att förstå vilken grund Hagalund vilar på. Jag har ibland 

funderat på om det är marken som en minerad eftersom både det gamla och det nya Hagalund 

under längre tider har svartmålats. Slagskämpar som tungviktsboxaren Harry Persson och 

mordmisstänka Christer Pettersson må ha bott i Hagalund men det är de 8000 övriga boende 

som har fått sin stadsdel stämplad och blivit deklasserade mer eller mindre utan fog under 

många årtionden som får bära skulden för ett många gånger obefogat rykte.    

 

Jag tar avstamp i en DN-artikel från 1996 med titeln Det stora blå – en förort finner sin själ 

som David Lagercrantz har skrivit om Hagalund. I poetiska ordalag beskriver han omvand-

lingen av Hagalund och gör återkopplingar till sin egen barndom, ett villabarn på strövtåg 

bland de tuffa grabbarna. Det är ingen skönmålning av de blå husen men han skönjer den själ 

som området vilar på än idag. Är Blåkulla ett skällsord eller en tillhörighet, undrar Lager-

crantz. Och det är väl just där emellan det står, reflekterar jag. Hämtat från Eric Wennerholms 

bok har Lagercrantz återberättat historien om det gamla Hagalund, hur Amundson säljer av 

mark i ett landskap med ”herrlig utsigt” och mot öster ”smekes ögat af den ståtliga Haga-

parken”(Wennerholm 1973:19).  

 

I gamla Hagalund saknades arkitekter och stadsplaner, där fick man bygga sina egnahem efter 

eget behag, det enda som fordrades var ”mod i barm och kraft i arm”. Husen byggdes av 

sockerlådor eller annat funnet material, något dekorerades med kakelplattor och något annat 

med beckplåt, några målades kanariegula, andra spårvagnsblåa eller djupröda. Många hus fick 

tinnar och torn och försågs med snickarglädje för att efterlikna dåtidens trend och borgar-

skapets hem. Många yrkeskategorier och verkstäder fanns representerade i gamla Hagalund 

såsom rep- och plåtslagare, möbelsnickare, handlare av alla de slag, konditorier och salooner. 

Syrenbersåer och klängrosor i all ära men under depressionens år, under 1930-talet, började 

området bli eftersatt då det förväntades att invånarna själva underhöll gator, belysning och 

avfallshantering, vilket inte skedde i önskad omfattning. Aftonbladet kallade redan på 1910-

talet Hagalund för ”de gråtande barnens stad”, ett syndens näste där banditer och skökor 

härskade (Wennerholm 1973:31). Det var fattigt i gamla Hagalund men misären som media 

projicerade var den eviga schablonbilden av ett smutsigare och sämre område än hur de 

boende upplevde sin hemmiljö och omgivning. Självaste ärkebiskop Nathan Söderblom som 
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hade instämt i den allmänna klagolåten och vädjat om hjälp till de svältande barnen i 

Hagalund fick efter ett besök 1921 ta ett steg tillbaka och i sitt protokoll skrev han att 

”samhället på långt när icke är förtjänt av sitt vanrykte”(ibid:31). Då var dessvärre skadan 

redan skedd och ryktena om Hagalund rullade vidare. 

 

Lagercrantz har återgivit Solna stads arkitektur- och stadsbyggnadsplaner. På 1940-talet före-

språkades rivning av gamla Hagalund och arkitekterna Erik och Tore Ahlsén ritade på ett 

förslag där karaktär och skala skulle bevaras men detta förkastades av de som förespråkade 

framåtanda och förnyelse. I hemlighet ritades området om med skyskrapor och parkerings-

garage. Arkitekterna Gunnar Lindman och Björn Lundqvist ritade 1957 en antites till gamla 

Hagalund, åtta stycken 20 våningar höga hus som var 100 meter långa med 90 meter breda 

betonggårdar mellan husen. Stilbrottet i Solna försvarades med att husen skulle ge området en 

klart markerad stadsdelsprofil. 1962 offentliggjordes den nya stadsplanen och trots protester 

bland annat från konstnären och Hagalundsbon Olle Olsson verkställdes planerna om rivning. 

I ett uttalande från byggnadsnämnden framgår att det inte skulle vara bevisat att det ur 

bostadssocial synpunkt skulle vara förkastligt att samla 100 boende kring en trappuppgång. 

Att detta senare kom att ifrågasättas är en annan sanning. Bo Ahlsén, son till Erik Ahlsén, fick 

uppdraget att färgsätta husen. Han våndades 

över uppdraget, då han ogillade de nya 

planerna med som han ansåg groteska höghus, 

men åtog sig uppdraget och valde blanka blåa 

material som skulle göra husen skimrande som 

de svävade i himlen (Lagercrantz 1996). 

Därmed var Blåkulla fött! När Solna Stad långt 

senare gav ut en bok om Hagalund beskrevs 

husen i poetiska ordalag som ”solbelysta mot 

svarta åskmoln blir husen blixtrande blåvita” 

eller ”mot en vardagsgrå himmel blir de vänligt 

vardagsblå” (Bilder av Blåkulla 1990:5).  

 

Det nya Hagalund, som i folkmun och bland 

mina informanter kom att kallas Blåkulla, upp-

fördes med inflyttning 1971 och 1973. Åtta hus 
Karl Göte Bejemark Till minnet av en stad 

Foto: Carina Månsson 
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som kom att bli tretton våningar höga. Fyra huskroppar på den norra sidan tillhör kvarteret 

Nordan och fyra huskroppar på den södra sidan tillhör kvarteret Sunnan. Portarna nås från 

fastigheternas gårdar och gångbroar förbinder kvarteren medan garagen har infarter från den 

nedsprängda bilvägen som leder genom bostadsområdet (ibid). Många av de nyinflyttade var 

mycket nöjda med sina lägenheter, som hade alla moderniteter, var ljusa och med vidsträckt 

utsikt, i synnerhet de som fick lägenheter på de övre våningsplanen. Men skriverierna lät inte 

vänta på sig. Husens fysionomi ansågs ha något själlöst över sig, någon mörk kraft som inte 

tilltalade den stabila medelklassen. De funktionalistiska höghusen som skulle bli gamla 

Hagalunds antites kom snart av utomstående att anses som nyslum. Än en gång skulle man 

akta sig för Hagalundsgrabbarna enligt 1970-talets tidningsskriverier (Lagercrantz 1996). 

 

Det kom att dröja många år innan politiker tog sitt ansvar och tog krafttag för Hagalund, för 

att förbättra dess rykte, minska omsättningen bland hyresgäster, öka antalet mötesplatser för 

barn och ungdomar och gjuta stolthet i Hagalundsborna. 1990 startade Blåkulla-projektet som 

skulle möjliggöra dessa förbättringsåtgärder och mycket har hänt sedan dess. Ungdomsgården 

Blue Hill är en naturlig mötesplats för ungdomar, familjecentret är mötesplats för mödrar med 

mindre barn, föreningsgården Flaggskeppet är en mötesplats för alla med lokaler för möten 

och fritidsaktiviteter.  

 

Konstnären Olle Olsson som vurmade och värnade det gamla Hagalund kunde inte längre 

måla då vanmakten slog sina klor i honom. När han drabbades av en infarkt en sommardag 

1972 och hans liv inte gick att rädda beslöt Solna Stad omedelbart att hans hus med ateljé och 

fyra intill liggande fastigheter skulle bevaras för eftervärlden. Olle Olsson fick aldrig uppleva 

att hans bostad omvandlades till museum, att hans ateljé står intakt och att det sjuder av 

konstnärlig verksamhet i de intilliggande husen i kvarteret Odin. Men det är hans förtjänst att 

detta kvarter står som en levande relief och minner om att Hagalund var Stockholms första 

koncentrerade arbetarstadsdel. Oavsett om fattigdom ansågs fult, generande eller rent utav 

irriterande att ha i sin solida närhet till staden och framförallt i grannskap till svala, väl-

krattade lustparken vid Haga slott har gamla och nya Hagalund en historia att berätta 

(Wennerholm 1973:31).   
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Solna och Hagalund i siffror 

1990 fanns det 1775 lägenheter och ett antal lokaler för barnomsorg, föreningsliv och 

vårdcentral fördelade på de åtta blåa husen. När Solna stad 1990 tog fram statistik över 

Hagalund inför Blåkullaprojektet var drygt 4000 personer eller 8 % av Solnas befolkning 

skrivna i Blåkulla. Hagalund hade då en större andel personer med utländsk härkomst, fler 

socialbidragstagare och långtidssjukskrivna/förtidspensionärer med lägre utbildnings- och 

inkomstnivå än Solna i övrigt. Dessutom var området överrepresenterat av arbetarfamiljer, 

barn och ensamstående föräldrar, företrädesvis mödrar (Bilder av Blåkulla 1990).  

 

Tillskrivningen av utländsk bakgrund har verkat stigmatiserande och därför har SCB ändrat 

sina statistiska mätgrunder för immigranter. Sedan 2003-12-31 räknas man ha utländsk 

härkomst om man är född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda 

utomlands. Det betyder att tredje generationens invandrare räknas som svenskar, oavsett 

medborgarskap, i svensk statistik. Dessa statistiska beräkningsgrunder är något som ständigt 

debatteras. Personer från Grekland, Italien, forna Jugoslavien och Polen som kom till Sverige 

som arbetskraftsinvandrare under 1960-talet och som räknas som första generationens 

invandrare har inte sällan stämplas som just ”invandrare” trots att de är svenska medborgare 

och har bott och verkat i Sverige större delen av sina liv.  

 

Uppgifter från årsskiftet 2012/2013 visar att det finns 71 293 personer folkbokförda i Solna 

stad varav 8 691 personer (12 %) bor i stadsdelen i Hagalund. Av Solnas hela befolkning är 

87 % svenska medborgare och 34 % har utländsk bakgrund, där personer från Iran, Finland 

och Polen är i majoritet. I stadsdelen Hagalund har 50 % utländsk bakgrund, där är personer 

från Turkiet, Finland och Iran flest i antal (SCB 2012). Stadsdelen är dock större än kvarteren 

Sunnan och Nordan som inrymmer de åtta blå husen vilka har adress Hagalundsgatan men 

mer detaljerad områdesstatistik har inte varit tillgänglig vid den senaste bostadsräkningen.  

 

Mina kontakter med fastighetsmäklare 1997 och 2013 ger vid handen att bostadsrätterna i 

Hagalund har ökat i värde under dessa sexton år jämfört med övriga Solna under samma tid. 

Förbättringar som har gjorts i Hagalund har ökat attraktionskraften och lägenheterna är lätt-

sålda enligt mäklare idag. Priset för en 1:a i Hagalund är cirka 35.000kr/m2 idag medan 

lägenheter i Solnas attraktivaste områden ligger på cirka 50.000kr/m2 (Fastighetsbyrån  

2013-05-26). 
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Bebyggelse och stadsplan 
 

  Allt sedan tiden för industrialiseringen i Sverige i slutet av 1800-talet har bostadsbebyggelsens 

ideal skiftat ett flertal gånger av främst ekonomiska, politiska och sociala skäl. Inflyttningen 

från landsbyggden till arbetstillfällena i staden skapade krav på nya bostäder i stenstaden. 

Äldre träkåkar samsades med borgerskapets stenhus och enkla nödbostäder för arbetarklassen 

och sämre bemedlade stadsbor. Det skandinaviska stadsbebyggandet har sedan 1800-talet 

influerats av både brittiska och franska ideal. Utanför London anlade man bostadsområden 

bortom det hektiska stadslivet och där den besuttna medelklassen byggde sig idylliska villa-

samhällen och där trädgårdsodlingar och grannskapsplanering fick en central plats medan de 

franska idealen har främjat det urbana storstadslivet. I Paris har det franska borgerskapet 

vurmat för palatsliknande hyreshus och breda boulevarder med ett brett utbud av kaféer, 

teatrar, restauranger och utställningar (Zintchenko 2003:184f). Under mellankrigstiden 

hämtade svenska politiker och arkitekter främst inspiration från Tyskland. Efter andra världs-

kriget ansågs bostadsområdenas sociala aspekter bortglömda och kritik riktades mot Tysk-

lands massmänniska och även den borgliga individualismen. Familjen och grannskapsenheter 

skulle framhållas som bas för ett demokratiskt bostadsbygge (Ramberg 2000:109). 

 

  Socialdemokraternas partiledare Per-Albin Hanssons riksdagstal 1928, som kom att kallas 

folkhemstalet, blev början på folkhemsepoken (1930-1980). Hansson ville bryta ner alla 

sociala och ekonomiska skrankor och istället bygga upp en välfärdsstat med en politik inriktad 

på demokratisk omfördelning av ekomiska och social resurser och där bostads- och sociala 

frågor fick en framträdande plats (Ramberg 2000:89f). Nya ideal kom att råda och 1930-talets 

stadsplanering präglades av boende, arbete, transport och handel. Trångboddhet och 

bostadsbristen skulle byggas bort till förmån för ljusa och gröna bostadsområden där familjen 

skulle främjas. De ohygieniska och omoderna bostäderna skulle ersättas av moderna lägen-

heter som var funktionsuppdelade. Vardagslivets olika aktiviteter skulle separeras vilket också 

blev möjligt med bostäder med flera rum. Enligt devisen var sak på sin plats! Hygienen skulle 

skötas i badrummet, maten skulle tillredas i köket och den nattliga sömnen skulle tillgodoses i 

sovrummet. Stadsdelarna växte och de första närliggande förorterna kom att bebyggas med 

smalhus och egnahemsvillor i den funktionalistiska stil som påbjöds av dåtidens social-

ingenjörer som även kontrollerade att medborgarna efterföljde dåtidens renlighets- och 

moraliska normer (ibid:87ff).  
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 I Stockholm ökade behovet av bostäder under 1950-talet och alltfler förorter växte fram 

utmed den under samma tid framväxande tunnelbanan som skulle kunna göra det möjligt att 

pendla till och från sina arbeten i staden. För att slutligen komma tillrätta med bostadsbristen i 

Sveriges storstäder efter de stora arbetskraftsinflyttningarna till städerna beslöts att man under 

åren 1965 till 1974 skulle bygga en miljon bostäder. Med de nya prefabricerade byggnads-

matrialen från elementfabrikerna kunde bostadsbyggena både rationaliseras och förbilligas. 

Ungefär en tredjedel av miljonprogrammet består av småhus, en tredjedel består av låga 

flerbostadshusområden och slutligen en tredjedel består av storskaliga höghusområden 

(Ramberg 2000:145). De sistnämnda är de som av många fått bära namnet miljonprograms-

områden, trots att två tredjedelar består av småskalig bebyggelse. De flesta miljonprograms-

områdena kom att byggas i städernas utkanter där det fanns lediga markområden. I några fall, 

som t ex i Hagalund, rev man den befintliga kåkstaden som ansågs förslummad, gällande 

hygien och modernitet, till förmån för ljusa och moderna lägenheter med 1970-talets alla 

bekvämligheter. Den saneringsvåg som samtidigt drog fram över Sveriges större städer under 

1960-talet då man lät riva arbetarstadsdelar, som t ex Klara i Stockholm city, har samtidigt 

kommit att kritiserats från både sociologiskt och kulturhistoriskt håll (ibid:158f). 

Hagalundarnas protester vägde lätt när exproprieringen var ett faktum på 1960-talet. När 

någon ur Solnas kommunledning drog till med ”Riv sockerlådorna!” lär konstnären Olle 

Olsson ha sagt ”Husen byggdes med sockerlådor och med fantasi och just därför ska de inte 

rivas! De är ju frihetsmonument!” (Sahlström 2005:131).  Att den framtidsutopi som 

utlovades i de nya miljonprogramsområdena inte infriades är nu också ett välkänt faktum. 

Men var det nu bättre förr och är det nu så illa att bo i Blåkulla – mina informanter som har 

sett Stockholm förändras har mycket att berätta.  

 

Från trångboddhet till modern lägenhet i Hagalund  

 
Mina informanter som bor eller har bott i Blåkulla ska inte ses som en homogen grupp och 

inte heller representera några andra än sig själva men det är ändå slående att mina informanter 

kommer från en liknande bostadssituation. De har varit trångbodda i lägenheter som har 

saknat badrum, varmvatten, centralvärme och/eller balkong. Alla mina informanter hade 

bildat familj innan de flyttade till nya Hagalund och samtliga ville undkomma sin trång-

boddhet i 1:or eller som inneboende hos släktingar. I slutet av 1960-talets Stockholm var det 

inte alls ovanligt att bo omodernt utan de bekvämligheter som idag anses självklara. I 

Stockholms innerstad var det snarast ovanligt med eget badrum, och även om många hade 
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egen toalett var det fortfarande vanligt med toalett och badrum på våningsplanet och en del 

hyresfastigheter hade ännu torrdass på gårdarna. Flera informanter har berättat om vilka 

umbäranden de omoderna bostäderna innebar som småbarnsfamilj på 1960-talet i Stockholms 

innerstad. Oberoende av varandra har de berättat samma historia om hur de hellre lät barnen 

bada i en balja på köksgolvet än att be portvaken om nyckel till det gemensamma badrummet 

i husets källare. Två andra informanter har berättat att de i sina omoderna lägenheter kokade 

barnens småkläder på gasspisen då fastigheterna saknade tvättstugor.      

 

Samtliga familjer har berättat om hur fantastiskt det kändes att flytta in i dessa nya och 

moderna lägenheter. Hur de hade gått runt ibland rummen och känt rymden och lukten från 

plastmattor. En kvinna som tidigare hade bott omodernt på Hagagatan i Vasastan med sin man 

och deras två flickor berättade att ”det var rena idyllen att flytta till Hagalund”. Det som i 

början av 1970-talet kunde upplevas som idyll var sprunget ur hur förslummat stora delar av 

Stockholms innerstad ansågs vid denna tid. Ristilammi beskriver i inledningen till sin bok om 

Rosengård, hur hans familj hade befunnit sig i modernitetens bakvatten och när de flyttat till 

Rosengård kände sig som en sorts nybyggare i det nya samhället. Känslan hade förstärkts av 

att den yttre miljön inte var helt färdigställd (Ristilammi 1994:11). En familj som tidigare 

bodde Haga Norra i Solna har berättat om en liknande känsla. Erik berättade att det inte fanns 

balkongräcken på husen när de flyttade in och att gården ännu inte var asfalterad utan att 

endast grusade gångar ledde fram till portarna. De såg på sitt nya boende med förväntan och 

verkade föredra detta provisorium till förmån för de bekvämligheter de fick i stället. Jag har 

fått intryck av att mina informanter inte var så krävande vid denna tid. De påtalade felaktig-

heter för fastighetsskötarna men lät sig inte uppröras för att allt inte fungerade eller blev 

åtgärdat på en gång. Snarast skulle man kunna beteckna dem som tålmodiga. De ger intryck 

av att vara skötsamma och handlingskraftiga personer som förbisåg en del ”stök” och istället 

ingrep när det väl behövdes.   

 

Jane Jacobs stadsbyggnadsideal 

De stadsbyggnadsideal som rådde i Sverige från 1930-talet gynnade funktionsuppdelade 

bostadsområden där grönområden med luft och rymd framhölls. Kvartersstaden var då för-

knippad med mörka, trånga och ohygieniska bostäder. Man ville man bygga för gemenskap – 

smalhus i park var idealet. Med ökad bilism behövde trafiksystemen rationaliseras och man 
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ville åtskilja biltrafiken från gångtrafikanter för att säkra utemiljöerna och därför kom många 

miljonprogramsområden att förbindas med gångbroar mellan husen (Ramberg 2000:106ff). 

 

Jacobs syn på den levande staden och den urbana offentligheten är sprungen ur 1960-talets 

amerikanska storstadsförhållanden och är inte fullt applicerbar på min valda stadsdel i Solna 

som mer kan betraktas som en förort till Stockholm. Jag har ändå valt att studera gamla och 

nya Hagalund i relation till hennes stadsbyggnadsideal. Under 1960-talet hyllades den i 

Sverige funktionsuppdelade grannskapsenheten och därför kom t ex gamla Hagalund som var 

byggd som kvartersstad att stämplas. Stadsdelen hade fel arkitektur och dessutom beboddes 

stadsdelen av fattiga människor som har en tendens att alltid bli kritiskt bedömda. Kritiken 

mot den storskaliga bebyggelsen i Sverige handlade främst om att man lovat bygga för 

Gemeinschaft men att områden som Blåkulla blev alltför anonyma. Sedan slutet av 1980-talet 

har ett paradigmskifte skett och Jacobs kvartersstadsideal har blivit populärt i Sverige 

(ibid:169ff). Hade våra arkitekter och stadsplanerare under 1960-talet tagit del av Jacobs 

kritik av renodlandet av funktioner och rationalisering av trafiksystemet hade sannolikt inte 

våra storskaliga miljonprogramsområden sett ut som de gör idag.  

 

Franzén redogör för hur Jacobs beskriver den urbana offentligheten och gator och trottoarers 

viktighet som stadens publika platser framför andra och mest vitala organ där vi rör oss bland 

främlingar. Hon anser att gatorna och trottoarerna är stadslivets hjärta under förutsättning att 

de står i direkt förbindelse med angränsande verksamheter och att de är fulla av främlingar 

som säkrar anonymiteten. Jacobs menar att den urbana offentligheten fungerar som motmedel 

mot brottslighet och som trygghetsskapare (Franzén 2003:37f).  

 

I det gamla Hagalund upprätthölls de flesta av Jacobs rumsliga förutsättningar som skapade 

dåtidens urbana offentlighet. Stadsdelen hade många funktioner – bostäder, näringsidkare och 

kaféverksamhet samsades i små och oregelbundna kvarter, husen var uppförda under olika 

decennier och det var tättbebyggt – helt enkelt ett idealiskt distrikt med Jacobs mått, frånsett 

mer kapitalstarka näringsidkare. I dagens Hagalund finns knappt några affärer eller närings-

idkare i det offentliga rummet. När bostadsområdet var nybyggt fanns flera skolor, bibliotek, 

post, frisör och skrädderi men nu återstår bara matvaruaffären, pizzerian och två närlivs-

butiker. En anlagd brand i Hagalunds centrum i mars 2013 ödelade dessutom den lokala 

krogen, restaurang Haga, och ungdomsgården Blue Hill som tillfälligt är inhyst i en av de 

nerlagda skolorna. Jacobs menar att många små trottoarkontakter kumulativt formar en tillit 
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till staden och summan av dessa tillfälliga kontakter är respekt för och tilltro till staden. Att ta 

den urbana offentligheten i bruk enligt henne handlar om en subtil interaktionsförmåga som 

när den är uppövad närmast sker automatiskt – ett förgivet tagande (Franzén 2003:39f). Något 

som naturligtvis inte förverkligas om människor fråntas möjligheten till dessa tillfälliga och 

oavsedda möten under sina vardagsgöromål.   

 

Folkhemsepokens barn 

Med något enstaka undantag uttrycker mina informanter ingen saknad av affärer i Hagalunds 

centrum. De flesta utnyttjar matvaruaffären men övrig service tycker de står att finna i Solna 

centrum eller i Stockholms innerstad som de enkelt når med buss eller tunnelbana. Mina 

informanter Margareta och Kristina har dessutom främst uttryckt sitt missnöje över restaurang 

Haga som de tycker mest har flankerats av överförfriskade män och kvinnor. De hade helst 

sett att det inte fanns någon lokal krog som drar till sig personer med tvivelaktigt rykte. Det är 

tydligt att Jacobs kritik av enfunktionalitet krockar med informanternas önskan om ett 

bostadsområde i lugn och ro, utan myller. Mina informanters främsta kritik av Blåkulla är 

storskaligheten, att husen är för höga och för stora och att det riskerar att skapa anonymitet. 

När intervjuerna gjordes var det bara den familj som hade bott i andra hand på Östermalm 

som unga som skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka till Östermalm om de hade haft 

ekonomisk möjlighet. Men de valde hellre att lägga sina pengar på resor än att lägga dem på 

ett kostsamt boende. Dessutom uppskattade informanterna att bo nära sina vuxna barn. 

 

Drömboendet bland mina informanter som till största del är sprungna ur folkhemmet var 

ganska anspråklöst. Flera angav att de som pensionärer ville byta till ett billigare och mindre 

boende i Hagalund eller i dess närhet.  Om man får förstå de av mina informanter, som är 

födda mellan 1921 och fram på 1940-talet, som alla har vuxit upp med omodern standard så 

var det inte så idylliskt som de som ville bevara gamla Hagalund ville göra gällande. Mina 

informanter har efterfrågat moderna och praktiska bostäder och längtar inte tillbaka till spisar 

som läcker gas, svårtvättade brädgolv och spröjsade fönster, bröstlister och högt i tak. Även 

umgängesmönstren har ändrats sedan kvinnorna har börjat yrkesarbeta utanför hemmen. Mina 

informanters vänner är inte längre kopplade till bostadsområdet. De ser grannar som några 

som man håller sig väl med och respekterar men inte några som man fikar med eller har några 

djupare relationer till. Flera har uttryckt att de är trötta efter arbetet och helst umgås inom 

familjen, med barn och barnbarn. De vill få känna sig lite anonyma och inte känna sig 
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bevakade av någon portvaktsfamilj som visste vad ”alla” hade för sig. Den socioekonomiska 

grund som mina kvarboende informanter vilar på, tycks inte dela intresset för det myllrande 

stadsliv som den framväxande medelklassen i större utsträckning vill vara en del av. Jag vågar 

påstå att det finns kulturella och sociala skillnader mellan Jacobs urbana stadsbyggnadsideal 

och mina informanters ideal som är sprungna i det svenska folkhemmet. Liknande slutsatser 

drog Åke Daun när han sammanställde sina intervjuuppgifter om fritidsaktiviteter bland män 

och kvinnor i Vårberg i sin avhandling Förortsliv (1974). Ungefär hälften av hans informanter 

ägnade sig åt någon hobby eller sportaktivitet medan den andra hälften var nöjda med att få 

TV-kvällar i hemmet med den egna familjen. Likt mina informanter var ungefär hälften av 

Vårbergsinformanterna inflyttade från landsbygden eller mindre städer vilket Daun menade 

kunde ha påverkat. Intresset för innerstadsaktivitet var mer svalt medan entusiasmen för skog 

och mark var större (Daun 1974:52ff).  

 

Flera informanter har skaffat sig fritidshus och haft tillgång till prunkande syrenbersåer på 

helger och på semestrar men har sedan kunnat återvända till sina moderna lägenheter på 

söndagskvällarna och efter semesterns slut. Informanterna som har skaffat sig sommarställen 

är de som har varit minst flyttbenägna och kommit att bo över 30 år i samma lägenhet. Av 

sommarstugeparen var Inga-Lill och hennes man de enda som efter 20 år valde att flytta då 

deras misskötsamma grannar och källar- och garageinbrott blev dem övermäktiga – annars 

hade de säkert bott kvar. De familjer som har valt att bo många år i sina lägenheter har inte 

känt något behov av att göra någon boendekarriär, varken för sig själva eller för någon annans 

skull. Jag uppfattar dem som folkhemsepokens barn som är nöjda med att ha kunnat lämna 

fattigdom och misär bakom sig och istället lutat sig tillbaka som pensionärer i sina moderna 

lägenheter. De två informantfamiljer som valde att flytta till villor efter ett tiotal år hade hela 

tiden siktet inställt på villaboende när det fanns ekonomiska möjligheter att fullfölja dessa 

planer. De flyttade inte ifrån Hagalund på grund av vantrivsel men har vid intervjutillfällena 

båda sagt att de inte skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka. 

 

Idyll och slum 

Att idyll kan uppfattas som slum av några andra innebär inte bara att man har olika perspektiv 

utan det kan också bero på betraktarens intresse att framställa eller avslöja något som idyll 

eller slum (Zintchenko 2003:147). I takt med att olika stadsbyggnadsideal har förespråkats har 

olika bostadsmiljöer ansetts som bättre eller sämre. Moraliserande beskrivningar av fattiga 
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människors liv och bostadsförhållanden har sedan 1800-talets slut ofta debatterats och dessa 

bostadsområden har oftast fått en slumstämpel då fastigheterna ansetts undermåliga och 

områdena förslummade. Personer med högre status, som haft mer socioekonomiskt kapital, 

har beroende på vilka bostadsideal som har varit rådande vid den aktuella tidpunkten inte 

sällan bosatt sig i stadsvåningar eller villakvarter med mer idylliska kvaliteter. 

 

Zintchenko menar att behovet av att avslöja idylliska miljöer som slum visade sig i samband 

med den första storskaliga citysaneringen som påbörjades i Sveriges större städer på 1950-

talet. Idylliseringen blev ett problem för de som drev på förändringsprocessen då de mötte 

motstånd från dem som ville bevara de gamla miljöerna. När olika exploateringsprojekt dragit 

fram genom äldre stadsbebyggelse har somliga menat att de idylliska värdena med vackra 

villaträdgårdar, livslångt boende och starka känslomässiga band till hemmet har gått förlorat 

för det urbana storstadsblivande med storskalig planering och avancerad ingenjörskonst. Från 

stadsförnyarhåll har man velat bygga bort vad som ansågs som misär med förslummade 

bostäder och anlägga moderna och hygienska stadsdelar (Zintchenko 2003:154).   

 

Om man får tro kommunledning och tidningsskribenter började förfallet i gamla Hagalund i 

samband med att husen byggdes av sockerlådor och uträtade spikar i början av förra seklet. 

En av Olle Sahlströms pappas få ägodelar som han lämnade efter sig var just artikeln från 

Aftonbladet 1911 om ”de gråtande barnens stad” som också Lagercrantz refererar till. I gamla 

Hagalund blev det tydligt att fastighetsägarna inte satsade på underhåll och renoveringar utan 

istället lät sina hus förfalla i väntan på planeringsbeslut. Mina informanter Birgitta och Kjell 

anser att gamla Hagalund kom att bebos av mindre nogräknade personer de sista tio åren då 

det bara erbjöds korttidskontrakt inför den stundande rivningen. De sällar sig till den skara 

som anser att husen var i så dåligt skick att det inte fanns något alternativ till rivning. Båda 

beklagade det politiska beslutet om förestående rivning som vilade över Hagalund sedan 

1940-talet och som de menar gjorde att stadsdelen förföll och förslummades långt i förtid. 

Birgitta och Kjell jämför stadsdelen Duvbo i Sundbyberg som hade liknande småhus-

bebyggelse, från samma tid, med trähus och mycket snickarglädje. Dessa hus kom aldrig att 

förfalla eftersom det aldrig vilade något rivningshot över dem och nu finns några av 

norrortens mest eftertraktade villor i Duvbo som till stor del befolkas välsituerade personer.  
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Socialvetenskaplig slum 

Den socialvetenskapliga slummen växte fram som ett begrepp under 1960-talet, starkt 

influerat av amerikanska forskare som Hunter och Levis. De menade att det fanns en slum-

livsform som reproducerar sig själv om inget görs åt den. Slussen, Mariatorget, Hagalund och 

Hökarängen är några områden i Stockholm som då ansågs förslummade (Zintchenko 

2003:176-f). Zintchenko refererar till sociologen Per Henrik Wallin som inte ville påstå att det 

rådde en slumlivsform i t ex Olskroken i Göteborg, men ansåg att de som bodde i de då 

utpekade slumområdena till viss del var bärare av ett ”proletärt socialt arv” som de hade 

gemensamt med tidigare generationer. Zintchenko frågar sig hur 1970-talets sociala problem 

hänger samman med detta sociala arv och 1930-talets idylliska livsmiljö. Han anser att ”den 

samtida slummen har förvandlats till en retoriskt tillyxad kritik av det moderna (läs: 

kapitalistiska) samhällets sätt att ödelägga en idyllisk arbetarstadsdel” (ibid:179).   

 

Birgitta vill inte idyllisera det gamla Hagalund men hon lyfter gärna fram gemytet och trygg-

heten som hon tycker genomsyrar hennes uppväxt samtidigt som hon beklagar förslumningen 

och anser att rivningshotet från Solna stads sida blev som en självuppfyllande profetia. Slum-

stämpeln hade satt sig i väggarna. Något idylliskt skimmer vill inte heller Hagalunds-

skildraren Sahlström tillskriva gamla Hagalund men han anser också att trädgårdsstaden med 

sina skeva och vinda fastigheter och personligheter förmedlade ett charmigt och vänligt 

bostadsområde. Margareta som också minns gamla Hagalund och de offentliga karaktärerna 

sörjer inte rivningarna för som hon säger ”det var väl inget att stå efter, gammalt och ruffigt, 

mycket misär, toalett på gårdarna och gammalmodigt”. Hon refererar till TV-serien ”Söder-

kåkar” (SVT 1970) när hon säger ”det ser väl bra ut på gamla svart/vita filmer, kärringar som 

skäller på alla och står och tvättar tillsammans, det har sin charm på sommaren när de sitter på 

bakgårdar och fikar men inget jag vill ha tillbaka”. Mina informanter verkar ganska eniga om 

att förslumningen hade gått för långt och att underhållet var allt för eftersatt, dessutom 

hägrade moderna lägenheter med badrum och varmvatten. Det eventuella proletära arv mina 

informanter, som hade anknytning till gamla Hagalund hade med sig, var något de med 

bestämdhet ville skaka av sig.   

 

Nyslum 

Medan attraktionskraften på de moderniserade områdena runt Slussen och Mariatorget på 

Södermalm bara har ökat sedan 1980-talet har nyslum blivit en etablerad benämning på 
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storskaliga miljonprogramsområden. I dessa områden handlade det inte längre om materiell 

nöd utan i stället om social och psykologisk utsatthet, vilket inte förra sekelskiftets fattiga 

bostadsområden var förskonade ifrån heller. Betecknande för nyslum är anonymitet, 

främlingskap, aggressivitet, spruckna äktenskap, lägenhetsbråk, okynnesbränder och 

ungdomskriminalitet. Skildringarna av hur nyslum växte fram i miljonprogramsförorter fick 

en framträdande plats i massmedia där kritiken riktades mot hur effektivitets- och 

rationalitetssträvanden skapade social segregation och nya klasskillnader. Åke Daun har 

menat att oreflekterad välvilja i välfärdsbyggandet har skapat passivitet och lagt hinder för 

människor att själva ta initiativ och påverka sina liv (Zintchenko 2003:180). Särskilt utsatt för 

segregation, ekonomisk utsatthet och sociala problem har Rosengård varit men även 

Hagalund och andra storskaliga miljonprogramsområden har drabbats. Kritiken av ett miss-

lyckat samhällssystem blir indirekt en kritik av de människor som bor och verkar i dessa 

förorter, vars identitet ständigt deklasseras.  Det är inte alltid avsaknad av ekonomiskt kapital 

som främst stigmatiserar. Avsaknad av ”rätt” socialt- och kulturellt kapital kan i större ut-

sträckning stämpla invånare i lågstatusområden. Genom att positionera sig med vetorätt 

exkluderar och förminskar man dem som inte har tillgång till de rätta koderna (Bourdieu 

1993:306). Dilsa Demirbag-Sten menar att den medelklass som gärna vill framhålla det 

estetiska och det visuella, som i sin rädsla att inte röra sig med rätt attribut och bo i rätt 

bostadsområden, kan vara de som fördömer mest (Demirbag-Sten 2013-09-08). Mina 

informanter som fortfarande bor i Hagalund hade välstädade hem med äldre inredning. När 

jag visades runt i lägenheterna var det inte någon familj som hade bytt köksinredning eller 

satsat på designklassiker eller bar märkeskläder. Den materiella och sociogeografiska strävan 

som familjen med rötter i byggbranschen sökte och fick verkade inte eftersträvansvärd bland 

mina andra informanter. 

 

Trendbrott 

Att mediabilden av miljonprogramsförorter inte alltid stämmer överens med tillfälliga 

besökares eller invånarnas erfarenheter har sagts förut. Boendeinflytande, ideellt engagemang 

för den sociala och fysiska miljön och åtgärder för ökad gemenskap har skapat ett trendbrott i 

flera förorter däribland Hagalund. Trendbrottet uppmärksammades först i HSB-husen, i 

mitten på 1980-talet, där en stark bostadsrättsförening tidigt inkluderade medlemmarnas 

intressen medan allmännyttans hyresgäster inkluderades i större utsträckning under det sena 

1990-talet. Några av mina informanter vittnar om detta. Siri som bott 30 år på bottenvåningen 
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i ett av HSB-husen lyfter särskilt fram uteplatserna som på mitten av 1980-talet byggdes till 

marklägenheterna, vilka har fungerat som ett sommarrum med utemöbler och en blommande 

pergola. Hon framhåller gärna den goda sämja som rådde i HSB-husen och vilken hon menar 

framförallt vice värden skapade genom att alla beslut var demokratiskt tagna och att hyres-

gästerna/bostadsrättsinnehavarna fick komma till tals i ”Höghusbabbel” – ett blad där de 

boende fick lufta sina åsikter.  

 

Margareta, som bor i allmännyttan, anser att Solna stad har satsat enormt på Hagalund, dels 

genom renoveringar och underhåll av lägenheter men också på den yttre miljön. Hon be-

skriver föreningslokalen Flaggskeppet, som kostade 13 miljoner, som något mycket positivt 

med dess aktiviteter, särskilt för ensamstående, där Hagalundare kan komma samman och lära 

känna varandra. Även en stark kontaktkommitté har skapat god grannsamverkan. En av 

hennes gamla elever har sagt att ”vi Hagalundare ska väl hålla ihop”. Hon menar att det är 

viktigt att skapa förtroende, att det finns ett igenkännande så att ungdomarna får vara någon, 

får synas och därmed lära känna varandra, vilket leder till att anonymiteten minskar. 

Margareta är mycket mån om att påpeka att den förstörelse som eskalerade på 1980-talet 

avtog under 1990-talet när Solna stad satsade betydligt större resurser på Hagalund. De sedan 

tidigare förstörda gemensamhetsutrymmen med bastu på vindsvåningen har ersatts av 

ungdomsbostäder som bebos av ungdomar som har anknytning till Hagalund. Enligt 

Margareta fungerar detta alldeles utmärkt. Hon menar att talet om Blåkulla har minskat i 

media, det är inte så dåligt och farligt som det var tidigare, Hagalund har fått bättre klang.  

 

När personal från Solna stad intervjuade personer ur Hagalunds föreningsråd inför Blåkulla-

projektets uppstart 1990 framkom att majoriteten av de boende i Blåkulla inte hade sina rötter 

i Hagalund. En av deras informanter har uttryckt att de bryr sig varken om den gamla boxaren 

eller om andra berömdheter som bott här förr. Hon menar att Olle Olsson betyder mer som 

konstnär för de som tycker om hans konst än han gjorde som gammal Hagalundare. De 

intervjuade ansåg inte att de är en del av Hagalunds gamla historia. Det som då föreslogs var 

en karneval som skulle visa ett nutida Hagalund (Bilder av Blåkulla 1990). Detta mynnade 

sedan ut i Hagalundsdagen. Det blir tydligt att Blåkullaborna inte ville kopplas samman med 

det gamla Hagalund, utan skapa sig något eget, som inte är laddat med gamla värderingar. 
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Hagalund på Liljevalchs vårsalong 2013 

 
Konstnärerna Kent Fernström 

och Klara Olofsson har genom 

sina konstverk på vårsalongen 

2013 bidragit i diskursen om 

Hagalund. Liljevalchs konst-

hall har genom dessa bidrag 

låtit synliggöra två olika 

beskrivningar av stadsdelen 

Hagalund.  Med 60 000 

besökare per år får vår-

salongen stor genomslags-

kraft. I Fernströms första 

modell av gamla Hagalund har 

i stort sett samtliga fastigheter återskapats med ett idylliserande betraktelsesätt. Hans andra 

modell Varje grop en grav visar Hagalund i brytningen mellan det gamla och det nya i början 

av 1970-talet. Den skildrar rivningsskedet och är i motsats till den första en osentimental och 

rå framställning (Liljvalchs 2013-01-24). Modellen ska vara en sannare bild av Hagalund. 

Hans verk är en kritik av den framväxande storskaliga bebyggelsen. Beskrivningarna spelar 

på olyckliga människor som ser sina hem bli exproprierade. Verket är en av Mårten 

Castenfors (chef för Liljevalchs konsthall) favoriter som han anser är en vacker kritisk modell 

över hur mycket som blev förstört under 1970-talet (Gomorronsverige, SVT 2013-01-24).  

 

Olofsson lyfter fram Hagalund och den verklighet och vardaglighet som nu råder i Hagalund. 

Hon har genom sitt fotograferande fått tillgång till hundratals lägenheter och visar på det 

mångfacetterade liv som levs bakom de uniforma huskropparna. Båda konstverken vill synlig-

göra människorna i Hagalund. Både de vinda och skeva och de uniforma husen döljer 

individer som fått sin stadsdel dissekerad av den sociala ingenjörskonstens rådande makt-

strukturer. Genom att lyssna på besökarnas tal om verken förstår jag att Fernströms modell 

väcker minnen hos de litet äldre medan Olofssons vägg av fotografier väcker nyfikenhet hos 

en yngre publik. Talet om Hagalund kan fortsätta men Olofssons verk kan göra skillnad för de 

som törs se en god insida i ett fastighetskomplex med en anonym utsida. 

 

Kent Fernströms modell Varje grop en grav  

Foto: Carina Månsson 
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Identitet och plats 

Annorlundahet 

Jag ser likheter med Hagalund och Rosengård även om Hagalund inte har blivit lika stämplat 

på riksnivå. Det som fångar mig är Ristilammis beskrivning av en stadsdel som var hans 

hembygd som varken är svart eller vit utan någonting både och, så som också Hagalund har 

varit för mig. Ristilammi är intresserad av invånarnas möte med bilden av Rosengård. För 

honom själv är Rosengård något motsägelsefullt och fragmentariskt, där han ser mot-

sägelserna som ett gränsland, att leva i marginalen, i en osäkerhet som kan leda till instabilitet 

i levnadsvillkoren. Detta kan vara nedbrytande men samtidigt stimulera till kreativitet. Denna 

fristad eller asyl kan innebära att man kan hålla fast vid andra levnadssätt än som varit möjligt 

i miljöer som präglas av majoritetssamhällets värderinger, men också att acklimatisering kan 

ske i lugnare takt, utan konfrontation med det övriga samhället (Ristilammi 1994:14).  

Jag ser stora likheter med både gamla och nya Hagalund, där kåkstaden var byggd i mycket 

kreativ stil och beboddes av många original som inte ville inlemmas i samhället. I nya 

Hagalund är föreningslivet aktivt både bland svenskar och bland personer med utländsk 

härkomst. Nationella föreningar som grekiska- och turkiska föreningen etablerades redan på 

1970-talet i Hagalund. Föreningen Ett levande Hagalund skapades av ideellt arbetande 

eldsjälar som ville ordna gemensamma aktiviteter för Hagalundsborna. Bland annat anordnas 

Valborgsmässofirande vid vattentornet varje år. 2013 lockade det 600 deltagare, med både 

svensk och utländsk härkomst, som sjöng in våren. I augusti varje år går Hagalundsdagen av 

stapeln. Det anordnas minilopp för barn, musikframträdande för yngre och äldre, 

ungdomsgården Blue Hill och Hagalundsparken (parkleken strax nedanför de blå husen) 

ordnar med olika aktiviteter och flera föreningar i Hagalund får komma till tals. Dessa 

aktiviteter främjar vidmakthållandet av svenska seder, med Maj-brasa, medan man på 

Hagalundsdagen välkomnar musik och mat från världens alla hörn. Familjer med utländsk 

härkomst samlas gärna i Rosenträdgården (i närheten av vattentornet) för grillkvällar och det 

anordnas fikatillfällen i Flaggskeppet som främst lockar svenska besökare (Föreningen Ett 

levande Hagalund). Inom ramen för vad som är lagligt vittnar mina informanter om att det 

fanns och finns en större tolerans för oliktänkande och handlande bland de boende i både det 

gamla och nya Hagalund. Som boende i Hagalund ser jag föreningarnas affischeringar om vad 

som händer i bostadsområdet, barn och ungdomar som leker i parkleken och i samband med 

detta uppsatsskrivande besöker jag regelbundet matvaruaffären och Föreningen Ett levande 

Hagalunds hemsida.   
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Några besök på EG-hallen (närlivs med matvaror från bland annat mellanöstern), Blue Hill, 

Familjecentret (för mödrar med små barn) och Villa Odin, som är tjejernas frizon, ger mig en 

annan bild av dagens Hagalund. De senare är effekter av Blåkulla-projektet som startades i 

början av 1990-talet, ett motprojekt för att vända den dåliga trenden med sabotage, våld och 

slitage som näst intill hade gett Blåkulla en ghetto-stämpel. Projektet har varit lyckosamt på 

flera sett. Utemiljöerna har rustats upp och tvättstugor har flyttats upp till entréplanen. 

Framför allt har kommunen satsat på dem som bor i området – många invandrarkvinnor har 

fått frizoner där de kan mötas, med och utan barn, besöka mödravårds- och barnavårds-

centraler, praktisera svenska och lära sig cykla (Bilder av Blåkulla 1990 och Solna stad). Det 

som är kvinnornas och flickornas början till frihet är också en start på det som är dagens 

annorlundahet men som med tiden kommer kunna bli morgondagens vardaglighet. I dessa 

frizoner råder ingen grabbighet, ingen hyllar spriten och dess effekter, ingen tjoar om att vara 

störst, bäst och vackrast. Däremot kommer dessa kvinnor ha chans att ändra sina umgänges- 

mönster och bryta oönskad isolering. Dessa åtgärder och resurser kan vara en början till att 

bryta den marginalisering som Hagalund har varit utsatt för.         

 

Dominerande beskrivningar 

Ann Runfors har i boken Andra Stockholm redogjort för en fallstudie som hon har gjort bland 

unga vuxna män vilka har vuxit upp i en stigmatiserad Stockholmsförort för att se hur denna 

stadsdel format pojkarnas liv och identifikationer (Runfors 2011:293). Hon menar att man i 

globaliseringens fotspår kan se två motsatta kulturella förändringstendenser. Å ena sidan en 

homogenisering där världens länder framstår som mer lika och att särdrag suddas ut och å 

andra sidan en fragmentisering där nationer och grupper, i sökande efter identifikation och 

sammanhang, utnämner kulturella särdrag och framhäver olikheter. Runfors talar om den 

kulturalism som hon menar svept in i nynationalismens medvetande som innebär en ökad 

benägenhet att beskriva samhällen, dess invånare och relationer i kulturella termer. Hon 

menar att ”problem på såväl individ- som på samhällsnivå oftare förklaras med hänvisning till 

människors avvikande kulturella bakgrund än som resultat av samhälleliga relationer och 

samspel mellan grupper” (ibid:294).  

 

En plats skapas bland annat av de aktiviteter som sker och av de beskrivningar som görs inom 

ramen för existerande sociala hierarkier. Med detta menar Runfors att vissa människor får mer 

inflytande och därmed mer legitimitet än andra att karaktärisera och definiera platser så att 



26 
 

dessa platsskildringar kommer att dominera över andra. Storskaliga miljonprogramsområden 

har särskilt drabbats av sådana dominerande beskrivningar. Statistik må påvisa låg inkomst-

nivå, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och hög andel invånare med utländsk härkomst och 

ensamstående mammor men det säger däremot mycket lite om hur de boende uppfattar sin 

boendemiljö och hur deras platsbeskrivningar ser ut. De dominerande beskrivningarna har en 

tendens att förbli stabila gällande framhållandet av miljonprogramsområden som 

problematiska och att byggnaderna är för uniforma och storskaliga (Runfors 2011:297f). 

Bland mina informanter kan överlag sägas att de var mycket nöjda med sin boendesituation. 

Precis som i Runfors studie har mina informanter uttryckt att de för utomstående har fått 

försvara sitt boende i Hagalund och snarast haft invändningar mot andras problematiseringar 

och beskrivningar av otrygghet. I socialt uppskrivna stadsdelar accepterar de boende knappt 

någon skadegörelse alls medan mina informanter inte har förväntat sig nolltolerans. I ett stort 

bostadsområde där många ska dela på det fysiska utrymmet kan en ”tag” (klottersignatur) visa 

på andra sociala hierarkier, som kan vara statushöjande t ex i vissa ungdomsgrupper.  

 

Vi och dom 

I ett bostadsområde med cirka 70 lägenheter i varje portuppgång kan man inte förvänta sig att 

man känner till alla sina grannar, än mindre hur förhållandena är i de andra portarna. Men det 

är samtidigt inte konstigt att man som mina informanter värnar sin egen port eller sitt eget 

hus, där man känner sig bekväm och trygg. När jag frågade mina kvarboende informanter om 

de ansåg att några hus var bättre eller sämre än några andra svarade alla enhälligt att det var 

bättre ställt i HSB-husen, men samtliga informanter kände sig trygga i sina egna hus. Statistik 

visar på att invånarantalet är lägre, omflyttningen är mindre och medelåldern är högre i HSB-

husen (SCB 1995-12-31). De som bor i andra hus tycker att entréerna är finare, gården verkar 

mer påkostad och att standarden är högre i HSB-husen. De informanter som bor i HSB-husen 

anser att de är förskonade från bränder och inbrott och att de bor i tysta och lugna hus. Mina 

informanter ansåg att det främsta huset på Nordansidan hade sämst rykte, med flest ”social-

fall”, mest bråk och flest ”invandrare”, detta oavsett om de bodde i allmännyttan, hos 

privatvärd, hos HSB eller rent utav hade bott i huset, som Inga-Lill och Barbro har gjort. I 

Hagalund har bostadsrättsinnehavarna fått sin identitet uppskriven medan hyresgästerna i 

allmännyttan har drabbats av dominerande generaliserande beskrivningar där människorna har 

kategoriserats och placerats i vissa sociala positioner som har pekat på en lägre samhällelig 

status. Dessa beskrivningskonventioner av storskaliga miljonprogramsområden har senare 
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förskjutits från platser för människor i de lägre samhällsskikten till ”områden för invandrare 

som både anses skilja sig från normerande klassideal som den samling samverkande ideal som 

dagens svensk-het byggs av” (Runfors 2011:302).   

 

Dragan, som själv invandrat till Sverige på 1960-talet, var kritisk till att de främsta husen fick 

”ta allt”. Han menade att för många och för stora invandrarfamiljer och för många kriminella 

ledde till att det blev bråk och vandalisering, redan i ett inledningsskede i Blåkullas historia. 

Dragan ansåg att Solna Stad borde ha fördelat soc-lägenheterna över samtliga hus. Mina 

informanter talar gott om sina grannar med utländsk härkomst men det har framgått att flera 

familjer är kritiska till att det är för många ”invandrare” i Hagalund, som de ser som ett 

integrationsproblem som minskar attraktionskraften i Hagalund. Både Eriks och Dragans 

familjer har bott hos privatvärd men har trots detta haft svårt att byta lägenhet när barnen 

flyttat hemifrån och de ville bo billigare och mindre. När jag har studerat lägenhetsannonser 

har jag inte sällan läst ”ej Hagalund” i bytesannonser, vilket kan vara kopplat till en rädsla att 

bosätta sig i ett stigmatiserat bostadsområde med en viss mån av annorlundahet. Med de då 

rådande dominerande beskrivningarna av Hagalund riskerade man att få sin egen identitet 

nedskriven, vilket säkert hindrade en del människor att flytta till Blåkulla under 1980-talet.  

 

Barnen i Blåkulla på 1970-talet  

Mina informanter från 1997 hade barn som var i tidiga skolåren eller i tidiga tonåren när de 

flyttade in i Hagalund. Barnen har skapat en samhörighet med den stadsdel som varit deras 

uppväxtmiljö och som har präglat dem oavsett om de tillhört mammas pojkar eller de tuffa 

gängen. En del barn har haft fritidsaktiviteter på annan plats och därmed har inte alla utnyttjat 

fritidsgårdarna men överlag har föräldrarna berättat att deras barn har haft kompisar i området 

och de har uppfattat att barnen har trivts bra i Hagalund. Några av mina informanters barn har 

valt att bo kvar i Blåkulla medan andra inte kan tänka sig att flytta tillbaka. Min informant 

Pernilla, som växte upp i Hagalund under 1970-talet, har idel ljusa minnen från sina barn-

domskvarter. Allt ifrån dagisåren med gulliga dagisfröknar till skolåren med bra kompisar och 

lärare som varit fantastiska, som präglat henne som person. Hon var en flitig besökare på 

biblioteket men också gårdarna var något mycket positivt där de spelade tennis, brännboll och 

cyklade. De lekte även i Hagalundsparken och åkte skridskor på spolade fotbollsplaner. 

Pernilla säger ”det var 70-tal, det fanns helt andra resurser, mycket rolig personal i parken och 

utrustade lekparker, vi fick göra skidresor till Kungsberget, det var bara att anmäla sig…”. 
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Man skulle kunna säga att många barn och ungdomar var in place för att använda Cresswells 

begrepp. Medan jag, Lagercrantz och andra utomstående barn snarast var out of place, vi som 

bara var besökare, inte bodde i Hagalund och inte delade vardagen. Vi var inte naturligt en i 

laget som spelade King på gården, vi hittade inte i trappuppgångarna och vi visste inte 

smitvägarna om man någonsin skulle ha snattat på Vivo – men därmed inte sagt att vi inte 

blev insläppta i de olika gemenskaperna. 

 

Kriminalitet som statusmarkör 

Några av mina informanters döttrar var inte så intresserade av skolan och ett par fullföljde 

aldrig grundskolan. Dessa tjejer som skolkade mycket i åttan var mer intresserade av att 

umgås med vänner hemma, i trapphusen, på fritidsgården eller i Hagalunds utemiljöer. De får 

anses som de tuffa tjejerna som hängde med de tuffa killarna. Dessa ungdomar hade skapat 

sig sitt Hagalund och hade sin tillhörighet där. Huruvida de ägnade sig åt några kriminella 

handlingar känner jag inte till men de hade positionerat sig som insiders, några att räkna med, 

som syntes i området, vilka några ville efterlikna och som andra skrämdes av. Att positionera 

sig som Hagalundare har förknippats med en viss farlighet i alla tider. Detta kan naturligvis 

vara statushöjande i vissa kretsar men med ett normerande ideal menar Runfors att dessa 

människor riskerar att kategoriseras och placeras i samhällets statusmässiga periferi (Runfors 

2011:301).   

 

Killarna i Runfors studie framhåller att det finns kriminalitet i deras områden men anser att 

den är förlagd till speciella zoner och osynlig för gemene man och därmed ofarlig för 

allmänheten (Runfors 2011:300). Jag har uppfattat att det är på liknande sätt i Hagalund, de 

kriminella handlingarna sker bortom synhåll för det stora flertalet. Större händelser som 

bränder, våldtäkter, mord och självmord kommer oftast allmänheten tillkänna genom tid-

ningsnotiser om det inte är så att man är direkt berörd. Sahlström beskriver hur han återvänder 

till Hagalund på 2000-talet och minns gamla Hagalund och letar kopplingar i nya Hagalund. 

Pannrummen som varit hans pappas och dennes vänners samlingsplats, där männen träffades 

för att dricka öl eller brännvin var borta. Vid några återbesök på restaurang Haga kunde den 

gamla Hagalundsandan uppenbara sig då några svenska och finska män vid ett tillfälle tjoade 

om kalabaliken som utbrutit i Hagalund sedan någon hade slagit en polis och hur sedan en 

polishelikopter hade hovrat över husen den senaste dagen. Några slagsmål på samma krog 

bidrog till samma anda (Sahlström 2005:139). Dessa karaktärer och stämningar som han 
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letade efter finns säkert för dem som känner till de speciella platserna. Precis som grabbarna i 

Runfors studie beskrev kriminaliteten som dold för gemene man, medan den som rör sig i 

dessa kretsar vet var den går att finna. Sahlström har gått från att vara in place med gamla 

Hagalund till att befinna sig out of place i Blåkulla där han inte längre känner sig delaktig. 

Man skulle också kunna säga att Sahlström saknade det Gemeinschaft som han upplevt som 

barn. Han saknade den miljö som han i sin barndom upplevt som ”fathomable”, något 

omfamnande, något han kunde förstå och utgrunda. Barndomsmiljön hade nu ersatts av ett 

okänt ”det” och återbesöket ledde till något han inte kunde få grepp om (Asplund 1991:62).   

  

Några informanter berättade självmant om olika händelser som skett under åren i Hagalund, 

med en detaljrikedom och exakthet, som om händelserna varit milstolpar i Hagalundsboendet. 

En brand som inträffade i mitten på 1990-talet som flera informanter har berättat om är då 

några narkomaner skickade upp en brinnande barnvagn i hissen till trettonde våningen i port 

nummer 12 för att hämnas på en före detta polis som bodde där. Polisen som samarbetade 

med Solna bostäder hade fått i uppgift att vräka narkomanerna. Min informant Kristina som 

bodde på nio trappor i samma port blev berörd av branden eftersom trapphuset och hennes 

lägenhet blev rökfylld. Hon fick tillbringa natten i en filt på balkongen eftersom luften i 

lägenheten var för dålig. Kristina berättade också om en annan brand då hon ringde polis och 

brandkår när den alkoholiserade grannen torrkokade mat på spisen. ”Men inte är jag arg på 

honom, jag förhindrade ju bara att branden spred sig” säger hon i nästa andetag. När jag 

frågade henne om bränderna har fått henne att vilja flytta svarade hon ”för det? nej, men man 

har ju respekt för brand…”. Det blev tydligt att Kristina som själv varit berörd och ingripit har 

en mer nyanserad bild och beskriver bränderna som de faktiskt var. Andra informanter, som 

bodde i andra portar, har berättat om barnvagnsbranden med större förfasan. De dominerande 

beskrivningarna kan lätt få fäste genom uttalande om att det brinner i Hagalund efter en 

klockslagsnotis i en morgontidning. Även denna gång handlade det om torrkokning och 

brandkåren hann släcka innan branden spred sig utanför mannens lägenhet (DN 1997-04-28). 

Att det brinner i de flesta fastigheter någon gång lyfts sällan fram, men att det brinner i ett 

stigmatiserat område får genast fäste i diskursen om den farliga och deklasserade förorten.   

 

Bland mina informanter är det bara Inga-Lill och hennes man som har lämnat Blåkulla på 

grund av att kriminaliteten blev dem övermäktig. De hade utstått lägenhetsbråk, insparkade 

portar, källar- och garageinbrott och bil- och garagebränder under mer än 20 års tid när de 

slutligen flyttade till en annan stadsdel i Solna. Inga-Lill bodde de sju första åren med sina 
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döttrar på bottenvåningen i det första huset, som av många ansågs som det stökigaste, med 

högst kriminalitet, högst invånarantal, lägst medelålder och högst invandrartäthet (SCB 1995-

12-31). Hon säger själv ”vi var väl konstiga allihop egentligen som bodde kvar för ingen av 

oss trivdes ju riktigt” efter att ha berättat om hur grannen ovanför, som var knarklangare, 

upprepade gånger kastade ut möbler, katten och kattlådan och hur polisen vid ett flertal 

tillfällen knackade på Inga-Lills sovrumsfönster på nätterna för att komma in till de störande 

grannarna. Döttrarna tyckte det var litet spännande men Inga-Lill upplevde skadegörelsen och 

bränderna som ständiga orosmoment. Det är naturligtvis inte riktigt att dra några slutsatser 

grundat på en enda informant. Antingen hade hon otur med sin lägenhet på bottenvåningen 

eller så fanns det fog för att det första huset skulle vara mer utsatt för bråk och skadegörelse 

än de andra husen. Inte sällan i storskaliga miljonprogramsområden är det ett hus eller en 

trappuppgång som får bära rykte för ett större område. I Rosengård är det oftast kvarteret 

Herrgården som i medias rapportering får bära rykte för hela Rosengård, vilket naturligtvis är 

en orättvis beskrivning av en hel stadsdel. För den utomstående som bara får medias 

beskrivningar av ett bostadsområde kan det vara svårt att skapa sig en nyanserad bild, vilket 

kan öka rädslan och föraktet av ett redan stämplat område.  

 

Sjoksare och annat löst folk 

Sahlström ville gärna identifiera sig som Hagalundare även om han var uppvuxen runt 

Norrtull i Stockholm, men hans pappas släkt var ”ekta” Hagalundare så han tillbringade 

mycket tid som barn i gamla Hagalund. Sahlström beskriver kåkstaden i poetiska ordalag där 

de färggranna husen står sida vid sida med stenhus, oftast med brandvägg – där utav uttrycket 

halva hus. Han berättar om samma offentliga karaktärer och insiders som präglade gamla 

Hagalund som Birgitta gör, men Sahlström lyfter fram en helt annan jargong och en fräckhet 

som utomstående oftast har uppfattat som litet farligt men ändå spännande vilket jag förstår 

att han gillade. Många män arbetade på bygg- och metallverkstäder och det var inte ovanligt 

att man ”sjoksade” (stal) material till sitt eget bygge. Sahlström berättar om hur Hagalundarna 

drog sina vagnar och cyklar från staden fulla med byggmaterial som var tiggda eller just 

sjoksade på byggen. Karaktärerna i boken talar Stockholmsslang och de berusade männen 

som vinglar fram över torget efter för många öl på något av gamla Hagalunds ölschapp blir 

näst intill glorifierade – några att räkna med när det gällde att slåss för Hagalund. Om männen 

träffades på ölschappen eller i pannrummen så hade kvinnorna också sina mötesplatser. De 

sågs i mangelboden, i mjölkaffären, vid piskställningen eller över en kopp kaffe i köket eller 



31 
 

när syjuntorna samlades (Sahlström 2005:27). Kvinnorna får en ganska undanskymd plats i 

boken, de som både förvärvsarbetade och skötte marktjänsten och till detta fick hem en full 

karl i huset som behövde sova ruset av sig. Naturligtvis var inte alla män i Hagalund alkohol-

ister men det fanns en större tolerans i arbetarstadsdelen att män stärkte sig med ett ”järn” 

(brännvin) emellanåt. Den livsstil som Sahlström ringar in i boken med språkbruket, tricks 

och påhitt bland arbetarna i gamla Hagalund är en mytomspunnen sanning för vissa och en 

verklighet för andra. Birgitta minns också en och annan överförfriskad granne men det var 

inga personer hennes familj delade sin vardag med, däremot har hon ett ljust minne från sin 

mammas syjuntor.  

 

Utsmyckning i Hagalund 

Konstverket i Hagalunds Centrum 

Utan titel av Marco Cueva (1998) 

föreställer ett par boxningshandskar 

huggna i sten – en hyllning till 

Hagalund. Men varför har konst-

verket döpts till Utan titel? Den 

svarta poesin gör sig påmind. Är det 

en hyllning till Harry Persson som 

aldrig fick sin tungviktartitel eller 

stadsdelen som fick sitt namn först 

20 år efter att de första fastigheterna 

stod klara eller kanske arbetarstads-

delen som aldrig fick stå i samhällsringens mitt som vinnare? När jag kontaktade Johanna 

Molvin på kulturförvaltningen i Solna visade det sig att hon var lika brydd som jag. Molvin 

beklagade både valet av verk och den undanskymda placeringen (i ett buskage under en 

trappa) som också hon ansåg spädde på beskrivningen av Hagalund – en stadsdel där man då 

som nu förväntas gå beredd med knuten näve. Hon uppmärksammade mig på ett annat 

konstverk vars placering väcker tankar. I Fittja, en förort i Stockholms södra förorter som 

också drabbats av dåligt rykte, står precis utanför tunnelbaneingången konstverket Non 

Violence av Carl Fredrik Reutersvärd. Tanken är vacker men frågan är hur invånarna som har 

våldet i sin närhet uppfattar ett konstverk som kanske i större utsträckning hör hemma i 

beslutsfattarnas boning eller utanför FN-högkvarteret i New York. 

Marco Cuevas Utan titel 

Foto: Carina Månsson 
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Trygghet och otrygghet 

Offentliga karaktärer i gamla Hagalund 

I det gamla Hagalund levdes livet på gatan eller i dess närhet. Gatan var som ett stort 

offentligt rum där både barn och vuxna delade ett vardagsliv. Det var nog och ena sidan inte 

så lätt att vara anonym med den sociala kontroll som fanns bland gatans brukare men och 

andra sidan kunde de flesta känna sig trygga och säkra i sin närmiljö. Okända främlingar sågs 

kanske i större utsträckning som ett hot. Birgitta som vuxit upp i gamla Hagalund har idel 

ljusa minnen från sin uppväxt bland träkåkar med snickarglädje och trädgårdar med syren-

bersåer. Hon menar också att Hagalund var som ett slags ”Söderkåkar” i Gideon Wahlbergs 

tappning, men till skillnad från Margareta, ansåg Birgitta att det var som en småstad med 

Bullerby-känsla, mycket pittoreskt. Allt fanns inom räckhåll och det fanns en stor hjälpsamhet 

och ett hänsynstagande bland grannarna. Birgitta hörde aldrig talas om stölder eller inbrott. 

Sin cykel kunde hon låta stå lutad mot ett staket och få ha den ifred. Om hennes mamma inte 

var hemma kunde hon alltid gå in till någon granntant. Det fanns både ett socialt och ett 

ekonomiskt omhändertagande grannar emellan. Flera berättade om att man lånade matvaror 

och verktyg familjer emellan och kunde handla på ”krita” i matvaruaffären om matpengarna 

var slut. Många som vuxit upp i gamla Hagalund vittnar om att de levde i ett Gemeinschaft 

där grannkontakten var stor och där tryggheten sträckte sig långt utanför tomtgränsen.  

 

I det gamla Hagalund fanns en mängd offentliga karaktärer som Köttludde, Nöff-Nöff, 

biträden i mjölkaffären, personalen på ölschappen och kaféerna för att nämna några. Poliser 

och socialarbetare utgör de formaliserade publika karaktärer som är beroende av de offentliga 

karaktärerna som informanter. De såg till att Hagalund fick karaktär och att det offentliga livet 

kunde kultiveras. Jacobs menar att dessa karaktärer är viktiga för att offentligheten ska 

fungera och att de ger en plats atmosfär (Franzén 2003:39). Fem av mina informantfamiljer 

har egna erfarenheter av gamla Hagalund och alla nämner de dessa offentliga karaktärer. 

Nöff-Nöff drev diversehandel vid torget. Öknamnet hade han fått för att han var harmynt och 

lät som en gris när han talade, något barnen gärna gjorde narr av. I gamla Hagalund fanns 

patrullerande poliser som höll mer ljusskygga personer på avstånd. Visst fanns alkoholism 

och småbrottslighet i gamla Hagalund men inte värre än på andra platser menar Birgitta och 

Kjell. De berättar om flera original som ”Gamla Anna” och ”Åskan går” som bodde eller 

rörde sig i stadsdelen, men det var inga personer som de var rädda för eller som krävde några 

polisiära ingripanden. Flera av Jacobs trygghetsskapande och brottsbekämpande förut-
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sättningar för en urban storstad var uppfyllda i kåkstaden Hagalund långt innan hennes ideal 

kom på pränt. Jag vill mena att den trygghet många upplevde i gamla Hagalund är skapad i 

det Gemeinschaft som uppstår när man är beroende av varandra, i både nöd och lust, men 

också de gånger man inte alltid vill bli sedd, men kanske just därför behöver bli 

uppmärksammad.     

 

Tilltagande trygghet i nya Hagalund 

Stockholms årliga medborgarundersökningar visar att 73 % av invånarna känner sig trygga i 

sitt bostadsområde men det finns stora skillnader mellan innerstadens stadsdelar där 80 % 

känner sig trygga att gå hem ensamma på kvällen medan i förorter som Skärholmen och 

Rinkeby upplever bara 40 % denna trygghet. Södermalm och Norrmalm i Stockholm har ett 

rikt gatuliv och där känner sig invånarna som mest trygga med naturliga flöden mellan 

bostäder, affärer, kaféer och arbetsplatser (Tottmar 2013-09-17). Asplund refererar till Jacobs 

som menar att den urbana tryggheten bygger på den täta strömmen av främlingar (personer du 

aldrig sett, sett någon gång eller känner igen) på offentliga platser som ständigt övervakar och 

övervakas och där ordningen nästan upprätthålls av sig själv, eftersom en störd ordning måste 

återställas (Asplund 1991:58). I ett bostadsområde med åtskild gång- och biltrafik minskar de 

publika ytorna. Utan gator och trottoarer skapas inte dessa möten och den ögonkontakt som 

där den anonyma offentligheten kontrollerar sig själv och skapar trygghet och säkerhet. 

Jacobs anser att genom att se andra och bli sedd på gatan formas en tilltro till staden, som 

skapar respekt och tilltro, som är en resurs om något händer. Människor i en urban miljö har 

ofta stort behov av privatliv, men ett fungerande offentligt liv är också en förutsättning. I 

dagens Hagalund finns många informella nätverk men de är inte synliga som gatans brukare. 

Jag har många gånger förundrats över hur få människor man ser i rörelse ute i Hagalund, 

oavsett tidpunkt på dygnet, i förhållande till hur många tusentals personer som bor i bostads-

området. Svaret går kanske att finna i bristen på naturliga mötesplatser i Hagalund, där några 

kaféer, en biblioteksfilial och litet torghandel säkert skulle göra stor skillnad.  

 

Mina informanter verkade inte särskilt räddhågade och har i mycket liten utsträckning uttryckt 

att de känt sig ängsliga i tvättstugor och på gångvägar till och från bostadsområdet. Mina 

kvinnliga informanter som har haft bil har dock uttryckt sin olust att utnyttja garagen under 

sena kvällar och nätter. Under de första årtionden förekom mycket skadegörelse och många 

bränder i garagen som både skadade egendom och skapade oro och otrygghet bland de 
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boende. För att komma till rätta med dessa problem har man installerat olika inpasserings-

system, byggt garageburar och anlitat bevakningsföretag som ronderar i garagen vilket har 

inneburit att inbrotten och skadegörelsen kraftigt har avtagit (Margareta & Inga-Lill 1997). 

Sedan brf Hagalunden tog över de två främsta Sunnan-husen 2010 har de arbetat med att 

ytterligare stävja brottsligheten och skapa trygghet i garagen. De har helt sluppit bränder i 

garagen sedan dess. Mia Dahlros, hyresadministratör för Hagalundens ekonomiska förvalt-

ning, anser att det har skett en positiv förändring i hur de gemensamma utrymmena sköts och 

omhändertas sedan fastigheterna har övergått i privat ägande. Hon menar att bostadsrätts-

innehavare och villaägare är mer benägna att ta hand om sina fastigheter. 

 

I nya Hagalund inrättades en närpolisstation under 1990-talet men den tjänade inte sitt syfte 

som trygghetsskapande funktion då det inte patrullerades i den utsträckning som var tänkt. Av 

ekonomiska skäl fick den läggas ner under samma årtionde, då besöksfrekvensen ansågs för 

låg. Samtidigt menade Solnapolisen vid samma tid att närpolisens viktigaste uppgift var före-

byggande verksamhet. Genom att skapa igenkännande och samhörighet inom olika grupper i 

samhället minskar anonymiteten och därmed kriminaliteten. Enligt insändare i lokaltidningen 

under det sena 1990-talet förstår jag att polisstationen var uppskattad av Hagalundarna så 

länge den fanns (SST 1998). Numera ronderar polisbilar i bostadsområdet på helgkvällar men 

jag har inte fått intryck av att Hagalundsborna, varken då eller nu, uppfattar polisen som ett 

hot och ett intrång i stadsbilden så som har skett i Rosengård och i andra miljonprograms-

förorter.  

 

Gemeinschaft i det fördolda 

Det postindustriella samhället är mer individualistiskt och kapitalistiskt styrt och numera 

framträder ofta ett Gesellschaft i det offentliga rummet men i de informella nätverk som finns 

i Hagalund råder ett Gemeinschaft som inte blir synligt för utomstående. I ett fastighets-

komplex som Hagalund går det att finna ett Gemeinschaft i de olika föreningar och grannsam-

verkansgrupper som bland annat Margareta lyfter fram. Margareta som bor i allmännyttan 

menar att de värnar sin entré och sin trappuppgång och är måna om att gemensamma 

utrymmen hålls rena och hela, vilket skapar ett tryggt boende. 

 

Den som känner sig osäker har anledning att rädslas medan den som känner sig trygg i sitt 

bostadsområde också känner sig bekväm och säker. Efter fyrtio år har tidigare turbulens 



35 
 

avtagit. Omflyttningarna har minskat från att under 1970-talet har legat på 20 % och sedan 

2000-talet ligger de på 10 % vilket anses som en normal nivå i ett så stort bostadsbestånd 

(SCB 2012, Solna stad). En mindre omflyttning skapar ett stabilare område. Även om man 

inte kan tala om ett livslångt boende har flera av mina informanter och andra personer som jag 

känner till bott 30 år eller längre i nya Hagalund. I en artikel i Småstadstidningen 1997 

framgår att många av hyresgästerna som flyttade in när husen var nybyggda fortfarande bor 

kvar, men att de har bytt lägenhet (gärna i samma trappuppgång) under åren på grund ändrade 

familjeförhållanden. De intervjuade i tidningen uttryckte att det var stökigt i början men att 

det blivit mycket lugnare i Blåkulla under 1990-talet (Lagerström 1997-01-19). Dessa 

personer och mina informanter blir både igenkända och de känner igen grannar och andra 

personer i Hagalund som de möter i tvättstugan, i matvaruaffären eller på gatan eller på 

gården. Det skapar trivsel och trygghet även om mina informanter inte umgås med sina 

grannar. Jag vågar påstå att mina informanter varit in place med Hagalund och känt sig 

trygga, men som Dragan säger angående inbrott och skadegörelse ”efter så många år är det 

inte konstigt att man drabbas någon gång”. 

 

 
Kvarteren Sunnan och Nordan sett från Hagalunds vattentorn 

Foto: Carina Månsson 
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Avslutande diskussion 

När rådande normer och stadsbyggnadsideal inte sammanfaller eller efterföljs med ett om-

rådes arkitektur och levnadsvanor uppstår en konflikt. En stadsdel som blir stämplad som 

oattraktiv för dess bebyggelse och/eller leverne riskerar att stigmatisera individerna som bor i 

området. Gamla Hagalund ansågs fattigt och nya Hagalund kritiserades för sin storskalighet 

och anonymitet. Ett bostadsområdes status bestäms alltid i relation till ett annat område vilket 

innebär att låg status alltid står i relation till hög status menar bland annat Susanne Urban 

(2007). Negativa beskrivningar reducerar ett område till mindre attraktivt och kan visa på en 

rädsla för det okända och det ibland annorlunda, men påvisar även ett maktövertag. Genom att 

förfoga över ett större socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital förhöjer man sin egen status 

menar Bourdieu (1994:258ff) och därmed riskerar bostadsområden i en statusmässig periferi 

att deklasseras av personer med högre status.  

 

Att mina informanter och andra Hagalundare som jag har mött är och har varit in place med 

Hagalund råder inget tvivel på. Den sense of place som de boende i ett stämplat område har 

sammanfaller sällan med utomståendes sense of place, vilket beror på att man inte delar 

samma sociogeografiska bas och bild av platsen. Jag vill påstå att man genom att invända mot 

återkommande problematiseringar och addera positiva aspekter kan utmana de dominerande 

beskrivningarna och på så sett medverka i beskrivningarna av en plats. Med ett insider-

perspektiv framträder en plats som är karaktäriserad av invånarnas personliga relationer och 

där den sociogeografiska basen skapar trygghet. Att positionera sig som Hagalundare i gamla 

Hagalund och under de tidiga Blåkulla-åren kunde av vissa förknippas med viss tuffhet och 

farlighet, vilket kunde uppfattas antingen som statushöjande eller som statussänkande. En 

negativt tillskriven identitet kan vara förödande för människor i deklasserade områden. Jag 

vill dock framhålla att mina informanter som har haft en relation till gamla Hagalund och 

andra personer som jag känner som har bott i gamla Hagalund inte har känt sig deklasserade 

utan snarare har jag uppfattat dem som stolta arbetare. Det är framförallt i nya Hagalund som 

några informanter har uttryckt att medias bevakning av Hagalund har påverkat området 

negativt och att de har haft svårt att byta bort sina lägenheter och därmed har de känt sig 

deklasserade.  

 

När en plats har laddats från ett place till ett annat place är det svårare att hålla kvar vid en 

fördömande inställning. Under de drygt 40 år som jag har levt sida vid sida med Hagalund vill 
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jag påstå att Hagalundarna har blivit alltmer stolta över Blåkulla. Området må ha varit utsatt 

för många bränder och annan skadegörelse under framförallt 1970- och 1980-talet men med 

flera brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärder har inte ryktet sammanfallit med 

verkligheten för de boende. Utöver mina informanter har andra boende bidragit med 

beskrivningar som bekräftar att de trivs i Hagalund och att de aktivt sökt sig dit. De har haft 

vänner och släktingar som talat gott om Blåkulla. Att valet nu föll på Hagalund menar de 

berodde på att prisbilden på bostadsrätter har varit gynnsam. Närheten till kommunikationer, 

staden och strövområden som Hagaparken är god och lägenheterna är yteffektiva med vid-

sträckt utsikt. Beskrivningarna kan liknas vid Amundsons försäljningsargument från 1890-

talet, när nybyggarna skulle lockas till Hagalund med ”herrlig utsigt”, om än i modern 

tappning. Genom att öka företagandet och skaffa fler arbetsplatser i mindre attraktiva 

områden skulle rörligheten öka och detta, menar jag, skulle minska den rädsla många 

människor har för det okända, vilket skulle gynna stämplade områden. Solna stad har ett 

ypperligt tillfälle att bidra ekonomiskt genom att ersätta den nerbrunna centrumbyggnaden 

med lokaler för kommunal och kommersiell verksamhet. 

 

Jag vill mena att idyll och slum står i ett slags beroendeförhållande till varandra där den ena 

delen av begreppsparet framträder starkare beroende på vem som är betraktare och vilka ideal 

som råder. Idyll och slum kan svårfångat glida in och ut ur en stadsdel men även samexistera. 

I all form av stämpling finns det både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Oavsett om det var 

kvartersstaden eller den funktionsuppdelade förorten som ansågs förslummad har slum-

stämpeln flyttat med arbetarklassen menar Ramberg (2000:159). När man byggde arbetar-

stadsdelen Hagalund runt förra sekelskiftet sneglade man på dåtidens borgliga ideal. Husen 

var i stor utsträckning byggda av rivningsmaterial och även för den tiden med låg bostads-

standard. Kåkstaden med tinnar och torn, syrenbersåer och utedass som i efterhand har 

tillskrivits idylliska kvaliteter kom tidigt att betraktas som förslummad av kommunledning 

och tidningsskribenter. Hagalundarna som var stolta över sina egnahemsbyggen och stretade 

med cyklar fullastade med ved eller isblock från isfabriken såg inte den slum som de mer väl-

bärgade såg. Detta berodde säkert på, som Zintchenko menar, att representanter för det 

moderna samhällets framväxt hade ett behov av att avslöja dessa vinda och skeva fastigheter 

som slum (Zintchenko 2003:154ff). Dels för att kåkstaden kunde anses som en skamfläck för 

Solna stad men också för att senare kunna föreskriva rivningen av gamla Hagalund. Att 

saneringsvågen kom att kritiseras och att flera arbetarstadsdelar har rivits medan de bevarade 

har omladdats och uppvärderats är något som ständigt debatteras. 
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Även om man som Zintchenko anser att det är svårt att tillskriva miljonprogramsområden 

idylliska kvaliteter så vill jag mena att slumstämpeln i Hagalund är på väg att tvättas bort. 

Hagalund nämns mindre och mindre i media vilket kan tolkas som ett tecken på att talet om 

Blåkulla som segregerad stadsdel minskar. Med ett ökat antal bostadsrätter, höjda bostads-

priser och flera trygghetsskapande och brottsbekämpande åtgärder har området blivit lugnare 

och stabilare. De dominerande beskrivningarna har minskat i Hagalund. Mediabevakningen 

har istället fokuserat på andra storskaliga miljonprogramsområden, som t ex Spånga och 

Södertälje, där många oroligheter med bland annat bilbränder har varit ofta förekommande. 

Jag tycker mig skönja en förändring i hur dessa områden beskrivs i media. Människorna som 

bor i utsatta områden lyfts fram och flera eldsjälar kommer till tals. Min tolkning är att media 

istället utser politiker och fastighetsägare, som de inte anser har satsat tillräckligt i utsatta 

områden, till syndabockar. Om politiker och andra personer med tolkningsföreträde bosätter 

sig i stämplade områden visar man på en förändringsvilja som kommer verka statushöjande 

för dessa bostadsområden.  

 

Jag uppfattar att toleransen av kulturell mångfald har varit större i Hagalund än i andra delar 

av Solna. I det gamla Hagalund var fastigheterna olikformade och färgglada och ett och annat 

original kunde passera i kåkstadens vardaglighet. I dagens Hagalund är fastigheterna uniforma 

men här finns ingen given klädkod och i samma trappuppgång doftar både svenska köttgrytor 

och mat från världens alla hörn. Den annorlundahet som Ristilammi beskriver i Rosengård går 

att finna i Hagalund men den har minskat de senaste årtiondena med ökad stabilitet i levnads-

villkoren för de boende i Hagalund och en uppvärdering av de blå husen. Hälften av fastig- 

hetsbeståndet består nu av bostadsrätter vilket har varit statushöjande för Hagalund men sam-

tidigt kan det skapa en inbördes segregation i bostadsområdet. 

 

Att Blåkulla skulle vara ett skällsord kom tidigt på skam för mig då det visade sig att mina 

informanter kallade de blå husen för Blåkulla och identifierade sig som Blåkullabor eller 

Hagalundare. Namnet har enligt informanter uppkommit för att det varit så blåsigt uppe på 

berget men också för att fastigheterna är blåa till färgen. HSB-fastigheterna som har kommit 

att bli de populäraste legitimerade namnet redan 1983 genom att döpa föreningen till brf 

Blåkulla. Att stämplingen skulle ha ökat för att man kallade nya Hagalund för Blåkulla är jag 

mer osäker på nu. Primärt verkar det som om de blå husen har stämplats oavsett om man har 

kallat bostadsområdet för Blåkulla eller Hagalund. Numera hör jag äldre Solna-bor kalla 

området för Blåkulla medan Hagalund oftast används bland mer nyinflyttade personer.    
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Det urbana stadsliv som Jacobs förespråkar har inte verkat eftersträvansvärt bland mina 

informanter. Jag vill påstå att det finns kulturella och sociala skillnader mellan Jacobs urbana 

stadsbyggnadsideal och mina informanters ideal som är sprungna i det svenska folkhemmet. 

Mina informanter tycks inte sakna kvartersstaden som de en gång hade lämnat för sitt lugna 

och moderna boende. Den socioekonomiska grund som mina kvarboende informanter vilar 

på, tycks inte dela intresset för det myllrande stadsliv som den framväxande medelklassen i 

större utsträckning vill vara en del av. Trygghetsundersökningar (Tottmar 2013-09-17) visar 

på att personer som bor i flerfunktionella stadsdelar känner sig mer trygga, vilket skulle 

betyda att en större rörlighet på gator och torg skapar ett tryggare och mindre brottsbenäget 

samhälle. Mina informanter har överlag inte uttalat någon rädsla och har med undantag för 

garagebesöken rört sig fritt i Hagalund och känt sig bekväma i sitt bostadsområde. 

  

Jacobs menar att en välfungerande småstad inte ska liknas vid hur den urbana stadsbon lever 

och verkar i ett välfungerande Gesellschaft. Flera av mina informantfamiljer har vuxit upp i 

ett ruralt samhälle som de har valt att lämna för ett arbete i storstaden och med en önskan om 

ett mer urbant liv där anonymiteten och främlingar snarats setts som eftersträvansvärt. Det 

Gemeinschaft som har framträtt i gamla Hagalund verkade inte längre tilltala mina 

informanter. Även om Blåkulla inte är byggt efter Jacobs ideal verkar flertalet av mina 

informanter uppskatta det Gesellschaft som storstadens mer anonyma livsstil medger.  

 

Samtidigt växer det fram en ny gröna-vågen rörelse som kallas rurbanism. Känslan av äkthet, 

närhet och miljövänlighet i bondesamhället har gjort att de rurala värdena har blivit upp-

skrivna igen. Bland den urbana generation som har vuxit upp bland betongen har det blivit 

populärt att leva litet lantligt i den urbana staden. Andra tar steget fullt ut och flyttar till ett 

nykollektivistiskt lantligt boende där bygemenskapen kan råda i ett modernt Gemeinschaft 

(Fremin 2013-10-06). Efter årtionde där Gesellschaft har framhållits som ideal i storstaden 

vill jag påstå att ett Gemeinschaft är på framväxande, vilket man kan skönja i bostadsrätts-

föreningar och olika grannsamverkansgrupper, både i hyreshus och i villaområden. Det blir ett 

slags Gemeinschaft i Gesellschaftet där gårdsgrupper planterar, städar och ordnar gemensamt 

kaffe på gården. Detta skapar gemenskap och minskar den isolering som många ensamhushåll 

i storstaden upplever. Det finns återigen möjlighet att ingå i ett Gemeinschaft men på stor-

stadens villkor. 
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I takt med att de blå husen uppvärderas ska det ska samtidigt bli spännande att följa det när-

liggande industriområdets omvandling och dess eventuella påverkan för Hagalundsborna. 

Hagalunds industriområde har inrymt småindustrier som mekaniska verkstäder och bil-

mekaniker men i takt med att dessa flyttar eller lägger ner sin verksamhet har lokalerna börjat 

hyras ut för annan verksamhet. Ett klättercenter har etablerats och flera lokaler hyrs ut till 

konstnärer. Bland annat hyr Liljevalchs ut renoverade ateljéer i gamla kontorslokaler. Detta 

område som är inrymt mellan en järnväg och en kyrkogård och som har legat öde under 

kvällar och helger har redan börjat uppvärderats med de nya verksamheterna som genererar 

besökare långt efter verkstädernas öppettider. Att bygga om industrilokaler till bostadshus har 

under 2000-talet blivit mycket populärt och områden som Hammarby sjöstad, Kvarnholmen 

och mindre industrifastigheter har snabbt blivit attraktiva. Om delar av industriområdet för-

vandlas till bostäder tar jag det för troligt att området kommer bebos av en köpstark medel-

klass som kommer höja statusen, vilket även kan påverka Hagalundsgatans värde. Friends 

Arena lockar redan många besökare till Solna och under 2014 kommer dessutom 

kommunikationerna med andra kommuner som Sundbyberg och Bromma att öka då spår-

vagnslinjen från Alvik med ändhållplats i Hagalund står klar. Då kommer äntligen det främsta 

Nordan-huset få skimra i olika blåa nyanser som arkitekt Ahlsén en gång tänkt. 

 

Texten i Lyckliga gatan anspelar på en stadsdel som har ansetts gått förlorad och i Timo 

Räisänens version från 2013 får vemodet en framträdande plats och kanske är det saknaden av 

den tid som flytt som får generationen som 

har vuxit upp bland betongen att längta efter 

syrenbersåer och kafferep igen. Linda Pabst 

har illustrerat Räisänens skivomslag med en 

bild där gångbroarna förbinder det gamla 

med det nya och där rosorna blommar i både 

det gamla och det nya Hagalund. Som 

tidigare sagts tycks beskrivningarna aldrig ta 

slut, så Pabsts illustration får avslutningsvis 

gestalta en av somliga beryktad men av 

andra älskad stadsdel där kanske inom sinom 

tid konstnärer kommer att bo sida vid sida 

med folkhemsepokens barnbarn.        
Timo Räisänens skivomslag Lyckliga gatan 

Illustration: Linda Pabst 
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utifrån stadens omvandlingar i Sverige 1880-1990. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum 
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Källor 
 

Informanter (samtliga intervjuer finns upptagna på band och förvaras hos författaren) 

Johann & Zofia, 1997-03-07, kvarboende HSB 

Erik & Anna, 1997-03-10, kvarboende privatvärd  

Margareta, 1997-03-24, kvarboende allmännyttan 

Dragan & Eva, 1997-03-25, kvarboende privatvärd 

Marit & Åke, 1997-03-28, kvarboende HSB 

Maj, 1997-04-14, tidigare allmännyttan, flyttat till annan bostadsrätt i Solna 

Kristina, 1997-04-16, kvarboende allmännyttan 

Inga, 1997-04-22, tidigare allmännyttan, flyttat till villa i Sundbyberg 

Inga-Lill, 1997-04-23, tidigare allmännyttan, flyttat till annan hyresrätt i Solna 

Solweig, 1997-04-25, tidigare allmännyttan, flyttat till villa i Sollentuna 

Brita, 2013-04-19, kvarboende HSB 

Pernilla, 2013-04-25, tidigare allmännyttan, nu hyresrätt i Stockholm 

Birgitta & Kjell, 2013-05-12, tidigare gamla Hagalund, nu bostadsrätt i Upplands Väsby 

Castenfors, Mårten, chef för Liljevalchs konsthall, 2013-09-19, Hagalunds konstrunda, samtal 

Dahlros, Mia, hyresadministratör på Hemgårdens byggnads AB (ekonomiskförvaltare till 

Hagalundens BRF), 2013-09-11, telefonsamtal 

Fastighetsbyrån Solna/Sundbyberg, 2013-05-26, samtal med fastighetsmäklare 

Molvin, Johanna, kulturförvaltningen på Solna stad, 2013-05-21, telefon och mailkontakt, 

2013-09-19, Hagalunds konstrunda, samtal 

Svenshammar, Lena, controller på stadsdelsförvaltningen på Solna stad, 2013-05-23, telefon 

och mailkontakt 

Författarens observationer vid besök i gamla och nya Hagalund 

Samtliga fotografier är tagna under 2013 och förvaras hos författaren 

 

Källor tillgängliga via internet 

Föreningen Ett Levande Hagalund, www.hagalund.nu 

Gamla Hagalunds vänner, www.gamlahagalundsvanner.se 

Liljevalchs Konsthall, 2013-01-24 www.liljevalchs.se 

Sveriges television, 1970 www.svt.se/soderkakar, 2013-01-24 www.svt.se/gomorronsverige 

http://www.hagalund.nu/
http://www.gamlahagalundsvanner.se/
http://www.liljevalchs.se/
http://www.svt.se/soderkakar
http://www.svt.se/gomorronsverige
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Statistiska centralbyrån, www.scb.se 

1995-12-31 Folkmängden fördelad efter invandrarbakgrund, kön och ålder 

SCB Demopak, Tabell C22, Län: 01, Kommun: 0184, Område: 603001-603004 (Nordan) 

SCB Demopak, Tabell C22, Län: 01, Kommun: 0184, Område: 606001-606004 (Sunnan) 

2012-12-31 Folkmängden fördelad efter svensk och utländsk bakgrund 

SCB BEFPAK, Län: 01, Kommun: 0184, Område: 0184 Solna 

SCB BEFPAK, Län: 01, Kommun: 0184, Område: 018406 Hagalund  

SCB Befolkning Solna stad 2012, Folkmängd 2011-12-31 - 2012-12-31 

 

http://www.scb.se/

