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Välkommen på 50-årsjubileum till radhusen som 
skulle bli alla hemmafruars dröm
1956 stod radhusen på Riksrådsvägen i Bagarmossen
söder om Stockholm klara. Arkitekterna Charles-Edouard 
Geisendorf och Léonie Geisendorf hade gjort upp med den 
svenska egnahemstraditionen bokstavligen på många plan.
Radhusens planering hade som primärt mål att
underlätta hemmafruns dagliga liv och modernisera
boendet så ekonomiskt och rationellt som det bara
gick. Rummens inbördes komposition, husens noggrant
planerade placering i den glesa tallskogen, de nya
okonventionella byggnadsmaterialen och byggmetoderna –
på alla plan eftersträvades mesta möjliga nytänkande
för att få fram ett idealboende. 

Den 2 september håller vi öppet hus och firar 50-
årsdagen med ett digert program. Vi har bjudit in
arkitekten Leonie Geisendorf. Trädgårdsarkitekt Nils
Orénto kommer hit och planterar ett vårdträd. De som
bor kvar sedan inflyttningen kommer att berätta hur
det var; om mjölkbutiken på hörnet, den bemannade
parkleken och julgransplundringarna med fackeltåg för
barnen. Jubileet går i 50-talsanda med
sockerkakstävling, 50-talslekar, historisk utställning
med bilder och texter om hur det såg ut från början.
Stina Hagelqvist, arkitekturhistoriker, som själv bor
i området, kommer att hålla rundvandring och berätta
mer om husen - några av de boende öppnar sina dörrar.
Vi har kafétält under dagen och knytkalas mot kvällen.
Tipspromenader och loppisar. Såväl boende som andra
intresserade är
välkomna. 

Radhusen är på väg att i höst få skyddsstatus med
q-märkning av såväl planlösning, byggmaterial som den
omsorgsfullt planerade utemiljön.

Husen var resultatet av makarna Geisendorfs arbete.
Charles-Edouard Geisendorfs (1913-1985) deltog i den
statliga radhusutredningen publicerad 1953, ledd av
arkitekt Nils Ahrbom. Syftet med den var att ta fram
modeller för att inspirera till att bygga fler och
bättre radhus - en hustyp som utredningen menade var
en optimal boendeform. Léonie Geisendorf hade arbetat
med den legendariska arkitekten Le Corbusier. En
erfarenhet som hon överförde med elegans till svenska
förhållanden. Trots en tämligen blygsam produktion,
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som S:t Eriks gymnasium, ett antal privatvillor och
radhusen på Riksrådsvägen, har hon ändå fått en
särställning i den svenska moderna
arkitekturhistorien. Husen på Riksrådsvägen har blivit
omskrivna och studerade ända sedan de byggdes.
Framförallt för planlösningarna och utemiljön.

Det var hemmafrun och småbarnsfamiljens behov som stod
i centrum. Planlösningarna ger näst intill total
överblick från spisen. Här sattes in moderniteter som
asbestbänk för heta grytor och brödsmuluppsamling
under skärbrädan. Hemmafrun fick ett eget dagrum för
att kunna arbeta i bästa läge med stora ljusutsläpp
jämsides med vardagsrummet. Här låg entréplanets golv
i trapplös nivå ut på gräsmattan som i sin tur
omärkligt löstes upp mot den glesa tallskogen med dess
bergshällar och gläntor. Materialvalen var nya såsom
asbest i fönsterskivor, eternit på fasaderna,
blåbetong i väggarna blandat med tegel, trä och
putsfasader.

Här och var knakar det i fogarna och inför q-arbetet
pågår utredning om exakt vad det är i husen som är
skyddsvärt. Hur ska man tänka vad gäller material som
idag är förbjudna och taken har en konstruktion som
visat sig vara självförstörande om de isoleras efter
nutidens normer för energiförbrukning?

Tid: 2 september 2006 klockan 13.00 – 17.00, Från
19.00 mingel och knytkalas.
Plats: Riksrådsvägen 35 - 201 i Bagarmossen/Enskede.

Vi kan ordna specialvisningar i förväg och förmedla
kontakter för ytterligare information om så önskas.
Bifogat och på bostadsrättsföreningens hemsida finns
jubileumsprogrammet i detalj: www.riksradsvagen.se.
Där kommer det att finnas pressbilder för nedladdning.

Eller kontakta någon av nedanstående personer, alla
riksrådsbor, för ytterligare information.
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Bagarmossen

Pär Sandberg
presskontakt
tel: 0703-270715


