
Här har man i ett helt sekel hanterat och försörjt Stockholm med 
högklassiga livsmedel och samtidigt utvecklat Stockholms närings-
liv och gastronomi med hjälp av bra råvaror, skickliga hantverkare 
och gediget entreprenörskap. Idag finns drygt 250 företag i området 
med cirka 3 800 anställda. Eftersom området så tydligt skapades 
för ett specifikt syfte är Slakthusområdet en unik plats med både 
verksamheter och bebyggelse som inte finns någon annanstans i 
Stockholm. Områdets historia av boskapsslakt och livsmedelspro-
duktion är fortfarande tydligt avläsbar i stadsstrukturen.

Många stockholmare har en relation till eller uppfattning om 
Slakthusområdet utan att kanske ens ha varit där. Området har 
en stark historia och identitet, och har på senare år utvecklats till 
något mer än ett industri- och verksamhetsområde. Idag rymmer 
området utöver livsmedelsföretag även skola, restauranger, natt-
klubbar, konstnärsateljéer, arkitektkontor och mycket mer. 

SLAKTHUSOMRÅDET 

En plats med en unik historia
Enskede Slakthus, eller Slakthusområdet, byggdes under åren 1906–1912.  
Området uppfördes som ett prestigeprojekt i stadens regi och efter ritningar 
av Gustav Wickman. Många av byggnaderna uppfördes i jugendstil. Utveckling
en var ett resultat av stadens tidigare spontana slakteriverksamhet och ett 
antal koleraepidemier. Slakthusområdet blev den enda platsen i Stockholm där 
slakt och handel av boskap var tillåten. Kötthantering har allt sedan  
området anlades varit dess huvudfunktion.

Kontinuiteten på platsen är tydlig med tidstypiska 
byggnader från alla årtionden sedan invigningen 
1912. Tillsammans beskriver de områdets olika 
utvecklingsfaser och bildar en kontrastrik helhet.

Området har  
under 1900talet 

fram till idag utvecklat en 
rik variation, som endast 
kan uppnås över tid. 

VÄND



Slakthusområdets befintliga kvaliteter består dels av den samman-
satta miljön med dess struktur och variation, dels av objekt såsom 
intressanta byggnader, variationsrika gaturum, karaktärsfulla miljöer 
och hantverksmässigt utförda detaljer. Många av dessa kvaliteter 
skulle inte vara möjliga att förverkliga vid ett nybygge idag, då det 
skulle bli alltför kostsamt. Området har under 1900-talet fram till 
idag utvecklat en rik variation, som endast kan uppnås över tid.  
En variation som gör att området upplevs som livligt, fullt av 
kontraster och rikt på upplevelser. Det är på den grunden som nya 
Slakthusområdet ska byggas. 

Områdets historia av boskaps
slakt och livsmedelspro duktion 
är fortfarande tydligt avläsbar 
i stadsstrukturen.
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Det gamla tarmrenseriet inrymmer numera Stockholms 
nya kulturhubb, Slaktkyrkan, en mötesplats för en 
mångfald av konst. 

stockholm.se/slakthusomradet


