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MODERN HEMBYGD
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Ett kulturarv för alla - i nutiden

Nya invånare Här står Amad på sin gård i Hjållbo, en 60-tals- 
stadsdel i Göteborg. Han kommer från klanstridernas och fattig
domens Somalia. Ett hem han tvingats lämna. Nu har han flyttat till 
Sverige tillsammans med de flesta ur sin stora familj. Hjällbo är 
hans nya hembygd. Här försöker han finna sig till rätta i en svensk 
stadsdel, med hög standard och utmejslade betongfasader. Många 
olika nationaliteter lever sida vid sida. Man har bildat nya typer av 
föreningar som är till för att träffas och umgås. Bild 1.

Självförvaltning Holma i Malmö sprudlar av färg och aktiviteter. 
De stora betonghusen på Skåneslätten har inte hört till de mest 
populära. Men bostadsföretaget satsade stort på att bli lyhört för 
hyresgästerna och på att utmana dem till att ta allt större ansvar. 
Nu grönskar gårdarna, nu är skötseln mycket bättre. Nätverken 
växer och hyresgästerna tar del i förvaltningen. Här har bolagets 
område blivit mer och mer hyresgästernas. Bild 2.
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Arkitektur Tuna Backar i Uppsala är ett av de stora bostads
områden som byggdes efter andra världskriget för att skapa moderna 
bostäder åt alla. Området är nu mer än femtio år och har blivit en 
del av historien. Stadsarkitekten Gunnar Leche satsade på att få de 
moderna bostäderna förankrade i Uppsalas byggnadstradition. De 
fick också arkitektoniska detaljer som än idag glädjer ögat med sin 
tidlösa elegans. Bild 3.

Barnen är framtiden Visarna på skolklockan mäter ut tid till 
arbete och raster. De moderna skolorna byggdes för alla barn. 
Många skolor fungerar fortfarande utmärkt och får uppmärksamhet 
för sin fina arkitektur. Hur formas dagens framtidstro och samhälls
engagemang i skolorna? Hur bygger dagens unga en relation till sin 
moderna hembygd? Bild 4.

Riksantikvarieämbetet vill inspirera De fyra bilderna visar 
moderna hembygder. Det är dem Riksantikvarieämbetet vill lyfta 
fram i skriften Modern hembygd: leva i-lära av-utveckla tillsammans. 
Bostadsområden från andra hälften av 1900-talet har väckt allt
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större intresse som kultur- och livsmiljöer i början av 2000-talet.
Det nya kulturarvet är stort och befolkat. För att kulturarvet 

ska kunna vårdas och utvecklas måste alla delta. Skolarbete och 
folkbildning är två viktiga vägar för att väcka intresse. Kulturmiljö
arbetet kan sedan kanaliseras via museer, länsstyrelser och Riks
antikvarieämbetet och utgå från engagemanget från ideella föreningar 
och privatpersoner.

Arkitekturåret 2001 har blivit en startpunkt för att bredda 
engagemanget för all slags arkitektur. Riksantikvarieämbetets projekt 
Storstadens arkitektur och kulturmiljö i städerna Malmö, Göteborg 
och Stockholm förmedlar också resultat under detta år.

Riksantikvarieämbetet vill uppmana alla att fortsätta detta 
arbete, även efter Arkitekturåret 2001 och efter storstadsprojektet. 
Vi hoppas denna skrift ska ge stöd och inspiration!

Karin Arvastson, projektledare 
Storstadens arkitektur och kulturmiljö 
Riksantikvarieämbetet

1. Stad.
Förstad.
Förort.
Storstad.
Hembygd.
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För oss är hembygden inte så 
gammal
Ordet hembygd leder till vår uppväxtmiljö. Det var där vi fick vår 
prägel och identitet, våra rötter. Många av oss bryter upp från sin 
första hembygd och rotar sig i en ny. En levande hembygd är en ram 
för vardagslivet, den ger oss förankring och identitet, den låter oss 
bygga relationer och kan bidra till framtidshopp och framtids
planer. Hembygdsrörelsen i Sverige växte fram som en reaktion 
mot det industrisamhälle som då förändrade vår verklighet. Men 
förutsättningen för nutidens hembygdsrörelser finns i de små 
industriorterna längs vägar och järnvägar lika väl som i de större 
städernas stora bostadsområden, med invånare från när och fjärran.

Hembygdsrörelsen är till sitt ursprung både radikal och be
varande. Det handlar både om att bevara minnen som ger förståelse 
för det tidigare samhället och om att utveckla hembygden. Staden, 
förstaden, de stora bostadsområdena, omflyttningar och invandring 
har sprängt hembygdsbegreppet och gjort hela samhällets identitet 
mer mångtydig och spännande.

Många unga har sin hembygd i efterkrigstidens stora bostads
områden. Inflyttare från när och fjärran möts och skapar mång
kulturella samhällen i samma stadsdelar - med de nya, stora 
möjligheter och utmaningar det innebär. Det blir än mer viktigt att 
berätta historier, både från platsen där vi lever nu och från andra 
platser. Det finns mycket att lära av varandra.

Den här skriften vill ge alla tips, idéer och råg i ryggen för ett 
hem bygdsar bete i nya former. Den lägger särskild tonvikt på den 
moderna hembygden, de moderna bostadsområdena. Första kapitlet 
ger en bakgrund till hur de nya bostadsområdena, som är så mångas 
hembygd, kom till. Avsnittet Lärospår ger tips om hur man kan söka 
och utbyta kunskaper på plats, med verkligheten som kunskaps- och 
inspirationskälla. Sista kapitlet visar hur skolor arbetar med den 
moderna hembygden på ett nyskapande sätt. Vi visar också hur 
man kan söka mer kunskap och inspiration i böcker, tidskrifter, 
arkiv och på nätet.
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Efter kriget - i Sverige och Europa

Bild sid 8-9: 
Malmös 1960- 
talshus samspelar 
med naturen - 
idealet hus i park 
har genomförts 
på mänga ställen.

1. Folkhemmets 
bostäder byggdes 
efter andra världs
kriget, med omsorg 
om planlösningar, 
fasader, utemiljö 
och konstnärlig 
utsmyckning. Tuna 
Backar, Uppsala.

Efter andra världskriget var så gott som hela det övriga Europa 
krigsskadat. Ett mödosamt uppbyggnadsarbete inleddes. I Sverige 
som gått oskadat ur kriget kunde både industrin, ryggraden i 
ekonomin, och bygget av välfärden ta fart direkt. Folkhemmet hade 
lanserats som begrepp för den socialt ansvarstagande välfärdsstaten 
av Per Albin Hansson redan 1928. Efter kriget var det dags att börja 
folkhemsbygget på allvar.

Men det gällde att skapa exportinkomster till landet. Därför 
styrdes investeringskapital i första hand till exportindustrin. Stödet 
till bostadsbyggandet kom i andra hand. Medborgarna fick vänta 
på högre bostadsstandard. Bostadsstandarden segade sig endast 
långsamt upp från en nivå som tillhörde de lägsta i Europa.
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Sunda, rymliga, välplanerade

Socialminister Gustav Möller tillsatte 1933 den bostadssociala 
utredning som skulle staka ut Sveriges bostadspolitik för lång tid. 
I utredningens betänkande 1945 slogs fast att bostaden är en social 
rättighet och att svenska folket ska ha goda och hygieniska bostäder 
till rimliga hyror. På 1940-talet ansågs två rum och kök vara mått 
på en rymlig bostad för en familj på fyra personer. En rimlig hyra 
motsvarade då en femtedel av en industriarbetares inkomst. Mot 
slutet av 1940-talet upphörde också allt kategoribyggande av 
bostäder för barnfamiljer i Sverige. Välfärdspolitiken blev en politik 
för alla.

Det bostadspolitiska målet upprepades i regeringspropositionen 
1967:100, Angående riktlinjer för bostadspolitiken... Den kom att 
styra de följande decenniernas bostads- och saneringspolitik:
».... hela befolkningen ska beredas sunda, rymliga, välplanerade 
och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga 
kostnader«.

Folkhemmets byggande för välfärdsstaten

Mellan åren 1946 och 1960 byggdes cirka 880 000 bostäder i 
Sverige, varav 580 000 i flerfamiljshus. De utgör 2001 en fjärdedel 
av vårt totala bostadsbestånd och brukar utgöra själva sinnebilden 
för folkhemmet. Genom denna kraftsamling sjönk andelen extremt 
trångbodda hushåll från 21% till 8%.

Många områden är samlade exploateringar i städernas periferier 
och förorter. Husen utmärks av en yttre lågmäldhet, med en individ
uell utformning av arkitektoniskt viktiga delar. Portarna är i trä 
och oftast mycket vackert utformade, taken belagda med tegel. 
Fönster och portar framhävs med omfattningar, markerade som en 
bård i puts eller tegelband. Balkongerna har ofta utsökta, tids
typiska smidesräcken och lätta, sinuskorrugerade plåtfronter. Husen 
grupperas kring gårdar med medvetet sparad naturmark. Helheten av

n



hustyper, detaljer, material och färgsättning gör folkhemmets 
bostäder till en urskiljbar arkitekturepok.

Bostäderna var oftast tvåor. Lägenheterna har detalj studerade 
och väl lösta planer inom en ganska liten yta. Till kvaliteterna hör 
god dagsljusbelysning och att även små lägenheter har fönster åt 
två väderstreck. Skåp och andra inredningsdetaljer utfördes i gediget 
trä eller andra naturmaterial. Lägenheterna fick toalett och dusch 
eller badkar. Detta innebär att lägenheterna utmärkt fyller nutida 
krav på yta och komfort för en eller två personer.

Andelen lägenheter med centralvärme ökade under folkhems- 
epoken från 59% till 82%, andelen med bad från 40% till 71%, 
andelen med WC från 52% till 81%. Endast små lägenheter med 
kokvrå eller kokskåp kunde sakna dusch.

Vid slutet av 1950-talet var den svenska ekonomin mycket 
stark. Människor flyttade inom landet och arbetskraftsinvandring 
var nödvändig för att industrin skulle kunna utnyttja sin fulla kapa
citet. Men ännu kunde inte alla få tillgång till en god bostad i bostads
politikens anda. En tredjedel av barnfamiljerna med två barn och 
över hälften med tre barn var trångbodda, om man räknade efter 
normen fler än två boende per rum, köket och ett rum oräknat.

Folkhem och rekordår

Antalet färdigställda lägenheter ökade stadigt för varje år, men 
budgetpropositionen 1965 blev starten för en ny kraftsamling. Då 
beslöt riksdagen om utökade statliga byggnadskreditiv. Detta innebar 
att byggtakten kunde öka från en nivå på runt 85 000 lägenheter 
per år till 100 000 per år under en tioårsperiod. Så föddes det så 
kallade miljonprogrammet. Det var ett politiskt löfte om en miljon 
nya bostäder på tio år. Det var ingen officiell beteckning, men har 
efter hand blivit det begrepp som för de flesta sammanfattar detta 
byggnadsskede.

Ser man till ett något längre tidsspann, kallas epoken rekord
åren. Under de femton åren från 1961 till 1975 blev byggandet 
ojämförligt omfattande. När byggtakten avmattades hade nära
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1 400 000 bostäder producerats, varav 476 300 i småhus. Egna- 
hemsdrömmen kunde förverkligas för de allra flesta som så önskade. 
Produktionen toppades år 1970 med 110 000 lägenheter, varav 
35 000 småhus.

Det byggdes över hela landet under rekordåren, med en övervikt 
för storstadsregionerna. I Storstockholm uppfördes 180 000 lägen
heter i flerbostadshus och 62 000 i småhus. Själva Stockholms stad 
hyste dock inte så många, här producerades 18 000 lägenheter.

Istället var det kranskommunerna som blev de stora expansions- 
områdena. I Botkyrka kommun i södra Storstockholm byggdes under 
rekordåren 10 000 lägenheter i flerbostadshus, en ort som 1960 
hade knappt 15 000 invånare. Femton år senare hade Botkyrka 
57 000 invånare, ett mönster som stämmer överens med utveck
lingen i kranskommuner även i andra storstadsregioner.

Vår utrymmesstandard ökade kontinuerligt under hela den här 
behandlade tiden. Vi fick ett rum per person att hålla till i, istället 
för att dela med en eller två andra. Även själva lägenhetsstorleken 
ökade. Medan en typisk trea hade en yta av 72 m2 under 1950-talet,

120 ooo
f~~l Småhus 
I Flerbostadshus

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

19701960 196519551950
Antal färdigställda 
lägenheter i 
flerbostadshus och 
småhus 1950-1975. 
Källa: SCB
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är en motsvarande »miljonprogramstrea« 80 m2. Utrustnings- 
standarden steg. 1964 hade 64% av hushållen kylskåp, 1970 var 
andelen 93%.

Grannskapsenheter för en fredlig framtid

Exempel på trerums
lägenheter med 
tidtypiska drag. 
Lägenheten till 
vänster är från 1953 
och den till höger från 
cirka 1970.

En bärande idé för stadsplaneringen under senare halvan av 1900- 
talet var grannskapsenheten. Begreppet innebar en stadsplanering 
som utgick från att befolkningen i de stora, tättbefolkade och 
industrialiserade städerna skulle flytta ut till mindre sovstäder eller 
satellitstäder. Dessa nya städer indelades i grannskapsenheter. 
I Sverige skapades begreppet ABC-staden. Detta stod för Arbete - 
Bostad - Centrum. De nya städernas grannskap skulle idealt rymma 
alla dessa funktioner, med bland annat skola, kyrka, hälsovård, 
kultur, idrott, medborgarhus och butiker. Tanken var att skapa 
många små gemenskaper för att lägga grunden till trygghet och 
social gemenskap i samhället.
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K°to: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet.

Idén med grannskapsenheten kom ursprungligen från England 
°ch den fick sitt genomslag i Europa och Sverige. Efter andra 
världskriget hade kritiken mot den anonyma storstaden blivit allt 
starkare. Man kopplade framväxten av fascism och nazism till de 
stora och ohälsosamma städerna. Storstaden ansågs skapa en rotlös 
»massmänniska« som därmed blev lättpåverkad av extrema idéer. 
När Europa skulle återuppbyggas efter kriget återupptogs funk-

I. Väl utformade bo
stadshus kring gröna 
och lummiga fält - 
sinnebilden för folk
hemmets grannskap. 
Rosta, Örebro.

2. 1960-talets grann
skap planerades ofta 
nära sjöar och be
varade skogspartier. 
Bergshamra, Solna.

3. Här ses exempel 
på många hustyper 
från rekordåren, 
punkthus, bågformat 
lamellhus och skiv
hus. En liten barn
stuga finns också på 
det gårdsrum som 
omramas av bostads
bebyggelsen.
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7. Stjärnhusen i 
Västra Frölunda i 
Göteborg var en del 
av det experimentella 
1960-talet. Fem 
likadana trerums
lägenheter grupperas 
på varje plan kring 
ett centralt trapphus.

tionalismens sociala idéer från trettiotalet med bostadsområden för 
folket med sol, ljus och luft. Grannskapstanken innebar att idéerna 
omsattes i väl fungerande små enheter. Den traditionella stadens 
grundelement som gatan, kvarteret, gården, torget och parken 
ersattes av bostadsenklaver i parkmiljö och centrumanläggningar 
med alla funktioner samlade.

De nya grannskapsförorterna planerades för cirka 5 000 in
vånare, men det ökades till cirka 10 000 under 1960- och 70-talet. 
Antalet förmodades ge underlag till en grundskola och större 
butiker. ABC-stadens koncept med arbetsplatser förlagda i närheten 
av bostadsområdet fullföljdes dock sällan. Industrins buller och 
miljörisker var en svårighet. En annan var att industrins planer 
inte överensstämde med stadsplanerarnas ideal. Därför blev arbets- 
pendlingen för de nya stadsborna ofta omfattande. Alltmer tid 
ägnades åt att ta sig mellan olika områden i stadslandskapet.
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Trafikseparering för trygghet och ordning

Att skapa trafiksäkra miljöer genom att skilja olika trafikslag har varit 
en planeringsidé sedan 1920-talet. Under 1940-talet genomfördes de 
första stadsplanerna med denna tanke som riktmärke. Strax efter 
kriget var det dock inte i första hand säkerheten man tänkte på, utan 
möjligheten att hålla stora grönområden fria från biltrafik.

Den tilltagande trafiken blev under 1950-talet ett alltmer på
tagligt problem i städerna. Varutransporter, personbilar, cyklister 
°ch gående trängdes i en farlig gemenskap i gatunätet. Den ökade 
hastigheten förvärrade också olycksstatistiken. I slutet av 1950-talet 
visade skrämmande statistik att tre barn dog varje vecka i trafiken, 
°ch att 2 000 barn skadades varje år. Trafikforskare och trafik- 
planerare förespråkade planering för en bättre trafiksäkerhet som 
skulle minska antalet olyckor.

I de nya förorterna skulle gatunätet delas upp efter trafikslag 
°ch hastighetsnivåer. Vissa gator var transportkorridorer för snabb 
genomfartstrafik och tunga transporter, medan andra blev lugna 
entrégator. En trafikhierarki organiserades. Man rörde sig från 
snabba fjärrleder och primärleder med planskilda infarter över 
sekundärleder och matargator till angöringsgator och parkerings- 
ytor. Till slut flyttade man sig längs gångstråk genom bostadsområdet 
till den egna bostaden.

2. Transporter och 
kommunikationer är 
nödvändiga för den 
moderna förorten. 
Den rationella trafik
planeringen blev 
grundordningen för 
stadsplaneringen.

3. Strävan efter trafik
säkerhet, särskilt 
med tanke på barnen, 
är ett genomgående 
drag i planeringen 
under framförallt 
rekordåren. Genom 
planskilda korsningar 
och på viadukter kan 
man röra sig fritt från 
biltrafik.
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Genom trafiksepareringen skapades en bilfri bostadsmiljö, men 
resultatet blev att gångtrafikanter fick ta sig mellan de olika gatu- 
systemen i tunnlar eller broövergångar. Stora områden togs också i 
anspråk för parkeringsytor och parkeringsdäck. Trafikplanerarna 
utgick i sina mest långtgående prognoser från att varje familj i 
framtiden skulle behöva ha två bilar, och ytorna för parkering blev 
omfattande. Trafiksepareringen bestämde ordningen i områdena 
mellan förorterna, men skapade också grunden för stadsplanerna i 
förorterna. Vi känner lätt igen oss i de moderna miljöerna. Gång
stråket, angöringsgatan och matargatan finns överallt där det finns 
en förortsmiljö.

Öppen stadsplan med grönområden

Industrialismen byggde på rationalitet och effektivitet. Detta slog 
igenom i den nya stadsplaneringen. Renodlade områden för bostäder, 
industri, service, köpcentra och så vidare infördes. En funktions
uppdelning genomfördes i de nya stadsdelarna. Det fanns en tanke 
bakom all utformning och inget lämnades åt slumpen. Avsikten var 
att skapa en god miljö utan störande snabb eller tung trafik och 
utan buller från fabriker.

1. Varje nytt område 
fick, som här i 
Gårdsten, ett centrum 
med butiker, post 
och bank Det betyder 
mycket att de 
fortsätter att fungera.
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Resultatet blev en öppen stadsbild. De olika funktionerna arbete, 
bostad, centrum, rekreation och trafik skapade en ny sorts rumslighet 
och ibland också rumsupplösning. Typisk är känslan av stadens 
flerbostadshus placerade på landsbygden. Mellanrummen mellan 
husen med planteringar, gräsmattor lekplatser blev ibland öppna 
och ödsliga. Skalan var i många fall anslående. Det gällde både om
fattningen av bostadsproduktionen, de nya stora stadsmotorvägarna 
men också husens höjd. Kännetecknande är också variationen i 
skalan från det gigantiska till det lilla: gångstråket, det låga dag
hemmet eller skolan.

En uttalad tanke var under 1950-talet att byggnaderna skulle 
ligga i en ordnad parkmiljö som var utformad i relation till land
skapet. Det var inte stadens planterade parker som var förebilder. 
Man eftersträvade naturmark och en fri användning av områdena 
Mellan husen. Parken var till för alla. Här placerades också offentlig 
konst, främst skulpturer. Konstverk av tidens främsta konstnärer 
mköptes. Typisk för 1940- och 50-talets bostadsområden är också 
Parkleken med plaskdamm och lekredskap.

Under 1960- och 70-talet utformades parken fortfarande efter

2. Bostadsgården 
på 1940-talet kan 
vara inåtvänd och 
sluten, men med 
generösa gröna 
ytor för de boende.

3. Hus i park är ett 
återkommande 
planeringsideal. Efter 
de slutna gårdarnas 
tid på 1940- och 
50-talen öppnar sig 
bebyggelsen på nytt.
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idealet att den skulle kunna användas av alla för olika aktiviteten 
Markbearbetningen vid bygget av rekordårens förortsmiljöer med 
sin stora skala och ytkrävande gator och parkeringar blev dock om
fattande. Det ursprungliga landskapet omvandlades oftast radikalt. 
Betongdäck med planteringar i fristående kar och ensartade val av 
till exempel berberisbuskar blev alltför vanligt. Det tog tid innan 
växtligheten återhämtade sig. Många planerade insatser i park- och 
utemiljön genomfördes inte heller på grund av brist på resurser. 
Men det finns undantag även från denna regel. Ibland har dock 
grönområdena kompletterats, nya daghem och lekplatser har 
byggts.

Platser för möten och samvaro var inplanerade i parkmiljöerna 
men också i många andra sammanhang. Torg, inomhustorg, kaféer, 
restauranger, föreningslokaler, kyrkor med församlingshem är ex
empel på alla de funktioner för människors möten som finns i de 
flesta förorter. När människor har använt sina bostadsområden 
under årens gång har också nya mötesplatser uppkommit.

Arkitektur som speglar tankar och medel

Folkhemmets och rekordårens byggnader går att urskilja som två 
skilda epoker. Här följer en bildkavalkad över hustyper, material, 
problem och kvaliteter.

Hustyper Lamellhuset i tre eller fyra våningar är den vanligaste 
hustypen under hela perioden 1945 till 1975. Under 1960- och 
70-talet är över hälften av fler bostadshusen, trots periodens rykte 
som storskaligt, trevånings lamellhus. Hälften av periodens lägen
heter finns i dessa hus.

Efter ett ombonat 1940-tal, kom ett formmässigt djärvare 
1950-tal. Mot slutet av årtiondet blev punkthusen populära, en po
pularitet som minskar under 1960- och 70-talen. En variant av la
mellhus och punkthus är 1940-talets stjärnhus. Punkthusen är 
tacksamma som blickfång. Ofta står de som solitärer, ibland i grupp 
eller kanske som accenter mot lägre hus. De passar väl in i tidens
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'deal om hus i park. Under 1960- och 1970-talen blir punkthusen 
färre och skivhusen fler. En annan hustyp är loftgångshuset. Det 
f'nns i två våningar, där även andra våningen kan ha entré från 
barken, samt som fem- till sexvåningshus.

Under rekordåren ökade husens storlek - de blev högre, längre 
0ch fick fler lägenheter. Det blev vanligt med hus med fler än 50 
Egenheter, en företeelse som inte återkommit efter rekordårens 
s*ut. Men de flesta husen har mellan 20 och 50 lägenheter, det vill 
säga tre till fyra trapphus.

1. Det svenska 
huset, lamellhuset 
i fyra vån ingar.

2. Under rekordåren 
producerades nära 
476 300 småhus: 
radhus, kedjehus 
eller fristående villor.

3.1 Västra Frölunda 
i Göteborg uppfördes 
grupper av höga 
punkthus.
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I. Längs 
Dragspelsgatan 
täcks fasadens 
betongelement 
av silvergrå 
aluminiumplåt.

2. Stadsgatan, 
som här i Malmö, 
återkom pä 
1970-talet som 
föredömlig miljö.

3.1 Malmö behöll 
det gula och gul
gröna teglet sin 
popularitet som 
fasadmaterial.

4. 1960-tals 
punkthus med 
svängda fasader, 
Västra Frölunda. 
Röd eternit har 
bytts mot plåt

Fartyget är en återkommande metafor för det nya samhället 
under modernismen. I Frölunda möter höga skivhus från 1960-talet 
som en framstormande fartygsflotta på slätten. Fasadmaterialet är 
grå, tunn aluminiumplåt.

Mot slutet av rekordåren, återgick man ännu en gång till ett 
mer stadsmässigt byggande. Idealet hus-i-park tonades ned och 
planeringen tog i stället fasta på gatans och den täta bebyggelsens 
rumsskapande verkan.

Konstruktion och material Byggnader frånl940-och 50-talen 
gavs ofta en enkel men uttrycksfull individuell utsmyckning. Material
verkan och hantverksmässigt utförande var viktigt. Portar utfördes 
i ädla träslag med vackra glasarbeten. För att ge ökad tyngd åt 
porten ramade man gärna in den, exempelvis med liggande flata 
tegelstenar med räfflad yta.

Putsfasaderna från folkhemsepoken är livfulla. Ofta sprit
puts med en grovkornig och kärnfull karaktär eller en slam- 
ning som låter det underliggande teglet synas. Under 1960-talet 
efterträds spritputsen av den slätare, glittrande ädelputsen.

Folkhem och rekordår kan ha en lekfull och uttrycksfull sida. 
I Sorgenfri i Malmö ritades ett område med lamellhus. Flusen är i fyra 
våningar med låglutande tak och svagt terrasserade. En stram tegel-
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yta inramas av vita fält. Lekfullheten understryks av blå fält under 
fönstren och flerfärgade balkongfronter.

Under 1960- och 70-talet prövades nya tekniker och nya 
material flitigt. Många olika materialsorter möts. Byggindustrin ut
vecklades mot en mångfald av tillverkningsmetoder och materialval, 
ibland som rena experiment.

Trots det är vanligt tegel, rött eller gult, det vanligaste fasad- 
materialet på hus från miljonprogrammet.

Z. I Västra Gårdsten, 
Göteborg, gavs 
balkongerna fronter 
i plas med ingjuten 
ballast (småsten). 
Gavlarna avslutas 
med en genom
bruten skärm i cortén.

2. Experimenterandet 
gällde inte enbart 
material, även 
olika husformer, 
som här i Malmö, 
prövades flitigt.

Problem Folkhemmets flerbostadshus står sig tekniskt sett gott efter 
femtio år även om stambyte, omläggning av tak, reparation av bal
konger ofta måste göras. Problemen består i att badrummen är 
trånga, att husen saknar hiss och har dålig värmeisolering. Ökade 
krav på hur sopor ska tas om hand leder till många sopcontainrar 
på de lummiga gårdarna.

Upprustningscykeln för miljonprogrammets hus är i regel 
inte mer dramatisk än för andra byggnadsbestånd. Men efter 30 
år är en upprustning ofta nödvändig. Ventilationen behöver för
bättras och skadade badrum förnyas. Ibland har man satt in 
nya skåp i köken och bytt material i väggar och golv. Husen har 
ibland fått nytt fasadmaterial, nya takformer och nya balkonger.
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Länge har man också arbetat med att förbättra de försummade 
gårdarna.

Miljonprogrammets stora volym kan vara tolerant mot för
ändringar. Entréer kan vidgas, lägenheter på bottenvåningen bli 
tvättstugor.

Miljonprogrammet har förblivit den sista stora förortsutbygg- 
naden, i många fall med en stämpel som problemområde. »Grå 
betong« har blivit ödesdigert symbolmättat. I Holma i Malmö satsar 
bostadsbolaget på ökad självförvaltning och ny fasadbeklädnad 
för att häva områdets dåliga klang.

Det har investerats mycket i skulpturer och annan konstnärlig 
utsmyckning i efterkrigstidens områden. Men bristande förvaltning 
och ovårdade miljöer gör varken människor eller konst rättvisa.

Kvaliteter Att de stora områdena med flerbostadshus är dominerade 
av betong har blivit ett begrepp. Betongen omnämns då gärna med 
negativa förstärkningsord. Men betong, rätt använd, kan vara vacker. 
Precis som andra material som används och sköts efter sin egenart.

Även den mest robusta vardagsbebyggelse kan ges en flärdfull 
anstrykning genom en dekor. Blå keramiska plattor står effektfullt 
ntot gult tegel.

3. Betong kan gjutas 
och modelleras pä 
en mängd olika vis. 
Bild från Lövgärdet 
i Göteborg.

4. Blå blank keramik 
mot malmöitiskt 
grågult tegel.
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Effektiva och industriella metoder

Antal lägenheter 
i flerbostadshus 
färdigställda 
1961-1975, efter 
husens våningsantal. 
Källa: SCB

Kommunerna fick det fulla ansvaret för bostadsförsörjningen 
och det kommunala planmonopolet stärktes genom 1947 års bygg
nadslag. En för riket gemensam byggnadsstadga antogs 1959, och 
de lokala byggnadsordningarna upphörde. Detta innebar att större 
aktörer på bostadsmarknaden kunde operera smidigare över hela 
landet. Genom en allt mer mekaniserad produktion och olika statliga 
stöd gjordes byggandet till en industri.

Centrala myndigheter utfärdade typgodkännanden av produkter 
och konstruktioner. De statliga kreditvillkoren utformades så att de 
gynnade stora entreprenader och långa rationella produktionsserier. 
Från 1966 gavs exempelvis femåriga förhandsbesked för statliga 
lån. Dessa förutsatte att projektet innehöll minst 1 000 lägenheter, 
begränsade antalet hus- och lägenhetstyper och minskade behovet 
av arbetskraft. Den statliga lånekvoten utnyttjades aldrig fullt ut. 
Intresset var inte tillräckligt stort.

Det statliga kreditsystemet gav de allmännyttiga bolagen ett 
gynnsamt ekonomiskt läge. Därför blev det de som på bred front
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100%

80%

60% -

Privat ägande

Bostadsrättsföreningar

1975

genomförde den stadiga bostadspolitiken. Under åren 1945 till 
I960 uppförde de 40% av det totala antalet lägenheter. Bostads
rättsföreningar ökade sin andel till 30%. Under rekordåren stärkte 
allmännyttiga bostadsbolag sin ställning än mer, till 70% av de 
nybyggda bostäderna. Bostadsrätternas andel minskade däremot, 
medan det privata ägandet låg kvar på en nivå av runt 20%.

Mångfald av konstruktioner och material

Bostadsbyggandet från 1961 till 1975 genomfördes under en hög
konjunktur med konkurrens om arbetskraft. Bostadsbyggandet 
fick inte ta arbetskraft från industrier som genererade export- 
mkomster. Branschen fick därför söka lösa sina produktionsvillkor 
genom rationalisering och produktivitetsökning.

Byggandet standardiserades och industrialiserades. Snickerier, 
inredningar, andra utrustningsdetaljer och stomkompletteringar 
hade börjat tillverkas på fabrik redan på 1920-talet, men omställ- 
ningstakten ökade. Allt större del av stomelement i betong och 
våtrumsenheter tillverkades industriellt - dock blir andelen aldrig

Lägenheter i
inflyttningsfärdiga
flerbostadshus
1960-1975
efter ägarkategori.
Källa:SCB
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1. Inte fler än en 
femtedel av miljon
programmets hus 
har betong som 
fasadmaterial. Ofta 
betongelement med 
frilagd ballast.

2. Det finns ett 
strukturellt problem 
i miljonprogrammets 
områden, och det är 
att de förblir den sist 
utbyggda förorten. 
Nya arkitektoniska 
element har 
svårt att upphäva 
denna situation.

högre än 20%. För att underlätta tillpassningen av fabrikstillverkade 
produkter infördes standardmått, så kallad modulanpassning. 
Samtidigt mekaniserades byggarbetsplatserna, mycket av det tunga 
lyft- och transportarbetet försvann.

Byggindustrin utvecklades mot en allt större mångfald vad gäller 
tillverkningsmetoder och materialval. Detta ledde till ett brokigt 
byggnadsbestånd. Upplevelsen av att byggnadsbeståndet från 
rekordåren är enformigt, kan inte förklaras med att de uppförts eller 
utformats med enahanda byggteknik. Det är mängden byggnader, 
uppförda vid ett och samma tillfälle, ofta i en terräng som inte skyddar 
eller förmildrar intryck av storskalighet, som för med sig detta intryck.

Betong dominerar som stommaterial i flerbostadshusen, 
men det är platsgjuten betong, inte prefabricerade stommar från 
fabrik. Som fasadmaterial är betongens betydelse mindre fram
trädande. Under åren 1969 till 1975 var prefabricerade fasad- 
konstruktioner av trä vanliga, med ett yttre skikt av tegel, trä eller 
något skivmaterial.

Tegel, rött eller gult, är det vanligaste fasadmaterialet och finns
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på mer än en tredjedel av flerbostadshusens långfasader. Tegel 
kunde också användas till endast gavlarna, när långväggarna kläddes 
med ett skivmaterial. Lättbetong med putsad yta är också en mycket 
vanlig fasaduppbyggnad. Slät ädelputs med en glittrande yta efter
träder spritputsen, ett arv som förts vidare från 1950-talet. In på 
1970-talet blev det vanligt med lättare men mer välisolerade 
träkonstruktioner med ytskikt av tegel, kalksandsten eller något 
skivmaterial. Under 1970-talet blev kalksandsten relativt vanligt 
som fasadmaterial, liksom träpanel på låga hus. Ett vanligt skiv
material var aluminiumplåt i olika utföranden samt asbestcement- 
skivor. Variationen var stor och är en av anledningarna till att de 
moderna bostadsområdena i början av 2000-talet börjar uppmärk
sammas för sina kvaliteter.

Omdiskuterat, ombyggt, omvärderat, omtyckt

Särskilt rekordårens bostadsbyggande har kommit att bli om
diskuterat. Debatten startade tidigt, redan under 1960-talet. Men 
den tilltog i takt med att allt fler förorter blev byggda. Förverk
ligandet höll ofta inte samma standard som planerna. Ofta släpade 
^ånga funktioner efter i utbyggnaden, som kollektivtrafik, affärer

3. Sällan har ett 
bostadsbestånd sä 
snabbt svepts in i 
byggpresenningar 
pä nytt. Ändå är det 
idag inte mer än 10% 
av miljonprogrammets 
bestånd som är 
ombyggt.

4. Nya medborgare 
i ny stadsdel, pä väg 
mot framtiden.
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Z. Det finns inga 
genvägar för att nå 
fram till ett bra 
resultat när hus 
byggs om. Man 
måste beakta dess 
karaktärsdrag.

2. Dålig förvaltning 
gör varken människor 
eller konst rättvisa.

eller riktiga skolor. Pionjärandans framtidsoptimism förbyttes i 
besvikelse och missnöje med hur verkligheten gestaltades. Kritiken 
kom till viss del från dem som bosatt sig i de nya områdena, men 
den kritik som fick störst genomslagskraft kom från kulturskribenter, 
forskare och debattörer. Alltsedan dess har förortsmiljöerna 
ständigt debatterats. De flesta av rekordårens områden har bebotts 
av människor som trivts och bott kvar, ibland i flera generationer. 
Likaså har 1940- och 50-talsområdena kommit att uppskattas i allt 
högre grad för sina kvaliteter i material och utförande. Ett ökat 
intresse för form och designfrågor har också bidragit till en upp- 
värdering av inredning och arkitektur från dessa perioder.

I början av 2000-talet har kvaliteterna i rekordårens bebyggelse 
lyfts fram allt mer. Lägenheternas planlösningar framhålls ofta som 
genomtänkta och rymliga. Arkitekturen i flerbostadshusen, radhusen 
och villorna diskuteras utifrån estetiska och kulturhistoriska värden, 
och framhålls för sina tidstypiska kvaliteter. Bebyggelsen från rekord
åren berättar om de stora greppen och ambitionerna, däri ligger 
också ett värde. Stor betydelse för diskussionen om kvaliteterna 
och för hur efterkrigstidens förortsmiljöer ska vårdas för framtiden, 
har de som bor och använder dem.

Samtidigt har vissa områden ständigt hamnat på löpsedlarna 
och i massmedia beskrivits som problemområden. Ansenliga sats
ningar har gjorts för att höja kvalitén på boendet och utemiljön. 
Åtgärderna har varit av olika slag, alltifrån genomgripande om
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byggnader och omgestaltningar av arkitekturen till dialoger med de 
boende för att öka kvarboendet. Man har också prövat namnbyte 
och försökt locka nya kategorier av boende. Insatserna har under 
arens lopp organiserats i projektform och antalet projekt som genom
förts under 1970-, 80- och 90-talet är omfattande och intresse
väckande. Vilka problem har samhället identifierat och hur har 
man försökt lösa dem? Det som många gånger diskuterats i dags
press är problem med anonymitet och kriminalitet, men också brister 
i arkitekturen som ansetts för stereotyp och storskalig. För de 
boende kan andra problem vara mer påträngande, som brist på 
städning, för få papperskorgar, för få maskiner i tvättstugan. 
Tekniska problem med fasader och balkonger liksom svårigheter 
att underhålla materialen har också inneburit att bebyggelsen 
ansetts förfallen och tråkig.

Egentligen är detta generella problem som kan påträffas över
allt i det samhälle vi lever i idag. Många gånger har förorten i debatten 
används som symbol eller kanske till och med som kuliss för generella 
moderna samhällsproblem, problem som inte kan kopplas till en 
bestämd plats eller arkitekturstil.

l-itteraturreferenser till detta kapitel finns på sid 68

3.1 Hjällbo, Göteborg, 
leder ett distinkt 
gångstråk under 
stadiga träbalkar de 
gående mellan 
centrum och hus.
Tack vare ett byggnads- 
vårdsbidrag kunde 
det nedgångna stråket 
återställas i sitt ur
sprungligaskick 1999.
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Kunskap

Alla de försiktiga med långa håvar 
träffar havets jätteskratt.
Vänner, vad söker ni på stranden? 
Kunskap kan aldrig fångas, 
kan aldrig ägas.

Men om du rak som en droppe 
faller i havet att upplösas, 
färdig för all förvandling - 
då ska du vakna med pärlemorhud 
och gröna ögon
på ängar där havets hästar betar 
och vara kunskap.

Karin Boye

Vandra vägar till kunskap

Bild sid32-33: 
Vem sätter spär 
iden moderna 
hembygden. Färg 
som kommentar 
till enhetlighet?

Kunskap är släkt med konst. Det är roligt och viktigt att kunna 
saker för att finna sin väg i livet. Kunskap ger självförtroende, skapar 
öppningar och kreativitet och ger oss förmåga att ta itu med för
ändringar. Man pratar idag om kunskapssamhället. Men sunda 
samhällen bygger på att det finns olika slag av kunskaper och färdig
heter väl spridda hos alla.

Men kanske lever vi i ett informationssamhälle? Tillägnar vi 
oss inte den kunskap som finns att tillgå? För lite kunskap kombinerad 
med mycket makt kan leda till katastrofer och konflikter. Om kun
skaper begränsas till det man kan ta till sig i böcker och klassrum 
inskränker man också sitt perspektiv. Vi vill visa på de spännande 
vägar till kunskap som finns runt omkring oss, på gator och torg, i 
mötet med människor och miljöer i vardagen. Vi kallar det att följa 
lärospår, att spåra efter kunskap.
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Ut och spåra!

många är vår omgivning i första hand en vardagsmiljö att 
hantera praktiskt och rationellt. Men ofta är den också ett njut- 

nitlgsmedel att ta in med alla sinnen. Närmiljön är också en öppen 
*arobok, där alla kända och okända kunskapsfält och lärdomar 
hommer rakt emot en i en kreativ blandning. Och ibland är det en 

utmaning: det här är trevligt, men det här måste gå att ändra på.
Varje gång man ger sig ut upptäcker man något nytt. Det ger 

tycket att bara vandra fritt, ta in det man upplever, möta det som 
sher. Så kan man ta till sig kunskap på ett njutningsfullt sätt. Men 
rrian kan också gå som en spårhund längs gator och förbi korsningar. 
Det är något man är ute efter. Kanske ett par byxor av ett speciellt 
s^ag. Skyltfönstren blir som magneter och granskas ingående. En 
annan spårhund är den ambitiöse turisten. Med guidebok i handen 
söker hon adresser, kyrkomålningar, genuina piazzor och trendiga

1. Det moderna torget 
fyllt av material, 
människor, historiska 
spår, budskap - klart 
att spåra!

2. Gatstenen - den 
gamla symbolen 
för staden leder också 
in mot moderna 
bosatdsgårdar.
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caféer. Andra turister följer en inre karta som ger ett vindlande spår 
genom den främmande miljön. Att spåra tillsammans med andra 
ger chansen till en dialog och kreativt utbyte som ytterligare ökar 
nyfikenheten, nöjet och kunskapernas mångfald.

Att följa en temavandring eller ett lärospår startar en dialog 
med omvärlden. Det är en dialog som baseras på upplevelse, tolkning 
och sökande. Lärospåret är ett läromedel och en inspirationskälla 
med i stort sett obegränsade variations- och användningsmöjligheter. 
Det utmanar till att utforska, dokumentera och bedöma kvalitet. 
Man kan få se den egna hembygden ur nya synvinklar. Lärospår 
kan introducera studier av ett nytt tema eller ett nytt geografiskt 
område, i städer som på landet. Att vandra längs sitt lärospår övar 
förmågan att iaktta och att uppleva med alla sinnen. Det kan vi kalla 
ett upplevelsespår. Om vi vill lägga tonvikten på arkitekturens alla 
sidor och yttringar kan vi tala om ett arkitekturspår. Bebyggelsen 
och staden griper ibland tag i oss direkt. Vi får lust att engagera oss, 
finna vägar till påverkan. Här kanske vi kan följa ett demokratispår.

Ett lärospår kan vara guidat av en inbjuden inspiratör eller expert, 
av en lärare, av skolkamrater eller kurskamrater. Det kan också 
vara självguidat, med hjälp av enkla arbetsblad, frågeformulär eller 
bara en uppmaning: gå ut med öppna sinnen. Längre fram i texten 
ger vi en del tips om hur man kan spåra åt, och sporra, varandra.

Några sätt att spåra

Här följer några olika sätt att spåra, med olika frihet och olika fokus.

Vandring med alla sinnen öppna Genom att använda hörsel, 
lukt, smak, känsel och rörelse i mötet med omgivningen blir intryck 
och kunskapsvägar mer mångfacetterade. Ett vanligt sätt att skärpa 
dessa upplevelser är blindpromenaden, med förbundna ögon. En 
medhjälpare leder, ställer frågor och antecknar. Här kan du lära 
känna byggnaders och markens material på ett ytterst påtagligt 
sätt. Du kan också tydligt uppfatta hur tystnad och buller sätter sin 
prägel på olika miljöer.
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Vandringar med olika teman När du tar på dig olika glasögon, 
kan du lägga olika fokus. Man kan följa precis samma väg genom 
bebyggelsemiljön med olika glasögon och uppleva två olika världar, 
k^ågra exempel på teman av olika slag:

* Spåra spiran! Ett klassiskt sätt att spåra är att vandra genom en 
följd av bebyggelsemiljöer och notera rumslighet, detaljrikedom, 
materialkänsla med mera. Ett speciellt sätt är att välja ut en kyrk- 
spira, ett vattentorn eller höghus och notera hur du upplever 
“tornet« när du rör dig genom området.

Leta material! Materialrikedomen är större än du tror! Elusens 
material säger mycket om de ekonomiska förutsättningarna och 
metoderna när husen byggdes. Material berättar också om status, 
°m lokala traditioner, hantverksskicklighet med mera.

1. Människor möts 
vid den eleganta 
kiosken under löv
träden. En mötes
plats med kvalitet. 
Augustenborg, 
Malmö.

2. Vem sätter spår 
i betongen och färg 
på stenarna?

L>etaljer berättar om helheten. Detaljer är budbärare om helheten. 
Att koncentrera sig på detaljer är att koncentrera sig på en syn- 
vmkel. Det är roligt att leta efter olika slag av brunnar i gatan,

3. Skyltar och 
spår berättar hur 
förvaltningar 
kommit och gått.
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husnummerskyltar, ansikten (i sten och grafik), takkupor, för
kortningar, siffror, hjul, papperskorgar, rännstensväxter, stuprör, 
tecken på omsorg, tecken på förfall och så vidare.

• Skyltar berättar mycket. De är budskap i ord som informerar, 
skryter eller förför. Textstilen, materialet, glansen, skicket säger 
mycket om den eller de som satt upp skylten. Även ord som står 
skrivna direkt på väggar och murar är intressanta budskap.

1. Vattendroppen 
som sprider ringar på 
vattnet är symbolen 
för det samlande 
stadsdelstorget. Den 
sprider ringar på 
vattnet och väcker 
känslor. Hur känns 
en droppe vatten 
som är gjuten i sten 
och förstorad 1000 
gånger?

2. Bakom fasad
erna döljer sig 
människors liv och 
drömmar - en värld 
i en trappuppgång.

• Gränser. Gränser finns överallt, mellan mitt och ditt, mellan olika 
bestämmelser i stadsplaner eller helt enkelt fysiska gränser - hit 
men inte längre. Hur markeras revir och ägogränser? Vad betyder 
kodlåsen för stadens tillgänglighet? Hur försöker naturen bryta 
genom människors gränser? Hur ser de mer finstämda gränserna 
för vad som är socialt acceptabelt i till exempel en stadsmiljö ut?

• Portar är ansiktet utåt för hus, fastigheter och företag. De berättar 
om det som finns innanför, lockar till fantasier och besök. De 
markerar också en tydlig gräns mellan offentlig miljö och mer eller 
mindre privata zoner.
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• Människor i arbete. Fastighetsskötare, förskollärare, anläggnings
arbetare, expediter, vakter, chaufförer - det är många som är 
verksamma ute i samhället och får oss att fundera över vilka som 
syns och inte syns.

• Grönt. Vad är det som kan kallas grönt? Vad växer i tätortsmiljön? 
Hur har människor ordnat det grönt omkring sig? Hur utnyttjar 
stadsplaneringen grönskan för att skapa kvalitet? Hur görs vattnets 
kretslopp synligt? Vad ser du av miljötänkande?

Stadens kontraster Varje stad och bygd är fylld av mångfald och 
kontraster. Det finns rikare och fattigare områden, äldre och yngre, 
^onokulturella och mångkulturella, planerade och vildvuxna. Effekt- 
kdla och idérika lärospår kan man lägga upp genom angränsande 
m'ljöer, som rymmer stora kontraster. Ett annat sätt är att lägga upp 
spår med samma tema i ett par mycket olikartade miljöer.

sPåren efter historiens gång Historien är lättast att börja läsa 
Hag. Vi kan följa de spår som avtecknar sig från historiska händelser. 
Så kan vi nysta upp historien och få oss intressanta förklaringar och 
berättelser till livs. Ju äldre spåren är desto mer svårlästa och fantasi- 

ägande brukar de vara. Husen berättar mycket om det samhälle 
s°m fanns när de uppfördes, om ambitioner, idéer och val av olika 
slag. Det är också intressant att se hur mycket en del bostadsområden 
från 1960-talet har förändrats, och fundera över varför. Snart lär 

^an sig olika språk för att förstå historien: arkitekturstilar, husens 
skala och byggnadssätt, stadsplanernas mönster och mer eller mindre 
vackert åldrande, patina och förfall.

bakom fasaderna Det är mycket som är fullt synligt och läs
bart i bebyggelsemiljön, bara man tränar sig i de språk som finns att 
ll%å. Vi har tidigare nämnt sinnenas och de byggda årsringarnas 
sPråk, men det finns många fler. Av speciellt slag är det doldas 
sPråk. Fasader kan vara bra på att uppenbara historiska skeden och 
leenden. Men de är tillkomna för att skydda, dölja och försköna, 
bfrt är därför extra fantasieggande att söka sig bakom fasaderna.
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Dörrar som står öppna, fönster som är prydda med personliga före
mål, skyltar som annonserar verksamheter - alla är nycklar till 
hemliga rum. Att komma in på en bakgård eller en farstu är lika 
spännande som att knäcka en portkod.

1. Små glada barn 
i skulpturen - men 
hur fungerar det för 
barn I området?

2. Hur passar konsten 
i arkitekturen?
Vilka utmaningar 
ger konsten 
människorna här?

3. Här får man lyfta 
blicken högt för att 
finna husets idé 
- men människor 
kan mötas jordnära.

Fågel, fisk och mittemellan Det finns många lekar som går ut på 
att leta på rätt ställen. I stadsmiljöer och andra blandade och inne
hållsrika miljöer är det lätt hänt att blicken går vilse och fastnar i de 
vanliga skyltfönstren, fastän man egentligen söker något mer. Att 
lyfta blicken (fågel) får dig att upptäcka fasader, ornament och tak- 
Du ser stadsmiljön som arkitektonisk konst och historia, och får 
kanske en skymt av himlen. Att se mot jorden är också omtumlande. 
Du ser husens möte med marken, socklar, grunder, avloppsbrunnar 
och andra öppningar mot den underjordiska staden (fisk). Men det 
mesta sker ändå i normal ögonhöjd. Här kan du se människor i ögonen, 
koncentrera dig på skyltar och känna på fasaderna (mittemellan).

Värderande vandring Fakta sparkar, skrev samhällsforskaren 
Gunnar Myrdal. I bebyggelsemiljön blandas intryck och miljöer pä 
ett kontrastrikt och ofta utmanande sätt. Sådant som är behagligt» 
vackert och genomtänkt står intill annat som är störande, fult och 
ogenomtänkt. Att fundera över vad som är bra, vad som är dåligt»
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och hur det bör förändras är ett engagerande sätt att spåra. Man 
kan följa ett spår, utsatt på karta och kryssa för olika kvaliteter på 
olika platser. Arkitekturspåret blir ett sätt att samråda inför planering 
eller förnyelse av ett område.

Vandrande samråd om förbättringar Lärospår och vandringar 
med tema kan ingå på olika sätt, när nya planer eller förbättringar 
diskuteras. En vandring kan visa på de viktiga frågorna, förtydliga 
konflikterna, väcka tankar om alternativa lösningar. Sådana 
vandringar kan vara delar i boendeaktioner eller i planerarnas dialog 
med boende inför stadsförnyelse eller andra förändringar.

Följ bussen eller spårvagnen! Ett annat sätt att följa ett spår är 
att sätta sig på en busslinje och resa från ändstation till ändstation. 
Hur ser årsringarna ut på din plats? Hur bor och lever folk i olika 
delar av staden? Hur fungerar trafiken? Vad pratar folk om på bussen?

Vandrande studiecirkel Studiecirkeln är en beprövad form för 
studier av den egna miljön. Gräv där du står är en folkbildnings- 
tradition från 1970-talet där man började spåra och studera de 
historiska rötterna i den egna bygden. Några vandringar i olika del
områden eller med olika synvinklar kan knytas samman i en 
vandrande studiecirkel. I en sådan kan man fördjupa kunskaperna 
som alla bidrar till och låta hus, gator och händelser får nytt liv.

Frågor kring den moderna hembygden

De moderna områdena rymmer många berättelser och ställer 
många frågor. Att följa lärospår här leder rakt in i de tankar och de 
miljöer som format och formar oss själva.

Vad fanns på platsen innan? De moderna bostadsområdena 
byggdes ofta i tätorternas utkanter, i »jungfrulig natur«. Men det 
fanns lika ofta kulturlämningar och kulturlandskap på platsen. 
Vad berättar naturen? Vad säger hällarna och mossarna bland de
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stora husen om platsens geologi, topografi och växtlighet? Vilka 
kulturminnen ligger kvar från tidigare näringar och bosättningar? 
Vad berättar hällkistan intill den moderna lekplatsen? Vilka bodde 
under de blommande äppelträden intill p-däcket? Finns det rester 
av bebyggelse som lämnats, eller rivits för det nya området? Vilka 
spår av kulturlandskap finns? Vem brukade gärdet som låg bortom 
den gärdesgård som bevarats mitt i köpcentret? Vilka historier döljer 
sig bakom rester av grunder och bygator, industriminnen och 
knappt urskiljbara vägsträckningar? En del moderna områden har 
ersatt gamla stadskvarter. Hur såg de ut? Använd gamla kartor, 
historiska skrifter och inventeringar som stöd vid spårandet!

Vilka var tidens tankar och ideal? De moderna bostadsområ
dena byggdes i en tid av framtidsoptimism, i känslan av att bygga 
ett nytt och entydigt positivt samhälle, folkhemmet, välfärdsstaten. 
Hur kan vi få syn på ett område med 3000 lägenheter? Kan vi gå 
uPp på ett berg för att få det »uppifrånperspektiv« som områdena 
en gång planerades med? Hur kan vi läsa bebyggelsens innehåll, 
läge och utformning? Vad berättar en stadsplan med bara räta 
vmklar om synen på boendet? Vad väcker ett byatorg i ombonat 
dO-talstegel med murgröna för tankar om kulturella rötter? Vad säger 
vita åttavåningshus i skogsbrynet om synen på staden? Kan vi för- 
sta, acceptera och omvärdera de tankar och ideal som låg bakom? 
Ar bebyggelsen utformad som egnahem, brukslängor, stenstads- 
kvarter, en ideal småstad eller en rationell boendemaskin? Ta 
^ed människor som bott här länge, stadsplanerare, arkitekter, 
lärare som stöd vid spårandet!

Vilka byggdes området för och vilka har levt här under åren?
moderna bostadsområdena byggdes ofta för moderna människor 

^d ett förflutet på landsbygden eller i omoderna stadskvarter. Hur 
sPeglar lägenhetsfördelning och utrustning tankar om livsstil och 
levnadsstandard? Vilka problem och förändringstankar har väckts 

nar människor från olika kulturer från när och fjärran tar lägenheter 
°ch offentliga rum i besittning? Ta hjälp av människor från olika 
^dsskeden och olika kulturer vid spårandet!
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Vilka förändringar har skett? De en gång nybyggda områdena 
har en lång historia idag. Folkhemmets 1950-talskvarter har blivit 
förklarade som kulturhistoriskt värdefulla. Omvärderingen av 
i960- och 70-talets bebyggelse fortgår ständigt. Nya befolknings
grupper har flyttat in. Områden har rustats upp, byggts om och till och 
med rivits. Att läsa årsringarna av förändringar i moderna bostads
områden är minst lika spännande som att spåra ursprungskaraktären 
°ch tankarna bakom tillkomsten.

Några förändringsprocesser som är viktiga och sätter spår:

* Befolkningens sammansättning ändras. De etablerade grupperna 
blandas med de nya.

* Service och innehåll har förändrats. Butiker får ny kulturell prägel. 
Skolor blir kontor. Köpcentra blir äldreboende.

* Tidens tand och patina. Olika material och miljöer åldras på olika 
sätt. En del vårdas ständigt, en del negligeras. Allt rymmer intres
santa berättelser.

* Förbättringar efter hand. Upprustningar, genomgripande om
byggnader, och boendedialoger sätter tydliga spår i den fysiska 
miljön, men också i människors minnen. De är mycket viktiga för 
att förstå förorterna.

/. Den gamla gårds- 
byggnaden berättar 
om en bördig jord
bruksbygd - vart tog 
markerna och män
niskorna vägen?

2. Stadsdelar som 
fått färg och fylls med 
folk - möjligheter 
för framtiden.

3. Nya kulturer i 
svensk bostadsmiljö. 
Hur skall framtidens 
arkitektur spegla 
denna kulturmix?
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• Att bygga om Sverige till bärkraft. Miljösatsningarna blir fler 
och fler. De väcker intressanta tankar. Hur har kretsloppen för
ändrats när husen byggdes? Hur har kretsloppen anpassats idag? 
Vilka energibesparingar har gjorts? Vad tycker vi om solpaneler, 
vindsnurror med mera i de storskaliga bostadskvarteren ? Finns 
det parker och skolgårdar som skötts på ett naturnära sätt?

Hur värderar vi alla dessa förändringar? Vilka har gynnats eller 
missgynnats av de olika typerna av förändringar? Vilka diskussioner 
har förts? Vilka har kunnat påverka?

Att spåra tillsammans

Att spåra själv är spännande. Men att gå på spåret i närmiljön ger 
möjligheter att mötas kring kunskap på en rad sätt. Att vara ute på 
vandring ger frihet både åt kroppen och själen. Tankarna får flykt 
och vågar pröva nya vingar. Det är ingen som bestämmer över vad 
som ska sägas eller läras. Här ger vi några tips om hur man kan 
spåra med och åt varandra.

Barnen upplever - och berättar för andra. I skolan kan studie
grupper lägga upp sina spår i grupparbete med redovisning.

Äldre berättar för yngre. En dialog mellan yngre och äldre är 
givande för alla parter. Det är mycket som går förlorat om olika gene
rationer skiljs åt och bildar egna kulturer. Lärospår i skolan, där 
yngre och äldre vandrar tillsammans kan vara ett sätt att skapa möten. 
De yngre kan ställa frågor och ge spontana intryck av sitt liv, medan 
de äldre kan berätta mycket om bakgrunder och andra tider.

Samvandring i studiecirkel. Vi har tidigare nämnt den vand
rande studiecirkeln som ett gott exempel. Studiecirkelns pedagogik 
som bygger på dialog, samvaro och gemensamt kunskapsbygge 
kan vitaliseras ytterligare av att lärospårets inspiration på fältet 
förs in.
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Vi guidar besökande i vår egen trakt. Turister kan komma från 
trakter bortom haven, men också från andra sidan stan eller andra 
ändan av kommunen. Att visa upp sin bygd, dess karaktär och sevärd
heter på ett personligt sätt skapar alltid ett trevligt utbyte. Det är inte 
bara besökarna som lär sig något. De som guidar får också veta 
mycket om besökarnas kultur, men kan också få intressanta per
spektiv på sin egen bygd.

Experter möter boende på plats. I alla former av samtal om 
framtiden kan lärospåret ge inspiration från platsens egen karaktär 
och pedagogik. I boendemöten om förbättringar i området, samråd 
kring upprustningar, ombyggnader, trafikprojekt med mera är 
möten mellan boende och olika slags experter viktiga. Att flytta ut 
mötena i bostadsområdet gör samtalen konkreta och direkt inriktade 
På vad som går att göra.

Vi gör ett studiematerial som skapar andra lärospår. Ofta vill 
man förmedla sina erfarenheter av lärospår för att ge grund för andras 
kunskapsmöten. Det kan man göra genom att framställa ett studie
material för andra i någon form:

* Ett häfte som berättar allmänt om våra egna lärospån från vår 
stad, by eller stadsdel.

* En videofilm, som också förmedlar liv, rörelse och tidens gång.
* Ett studiehäfte med frågor.
* En vägvisare, punkt för punkt, till ett lärospår som andra kan följa.

Dramatisera historien. Vi kan också dramatisera historien direkt 
Pa plats, genom att framföra vandrande teaterspel, eller låta till ex- 
empel historiska gestalter träda fram under olika punkter i vandringen.
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SKOLANS MODERNA UTMANING



Il

Att skapa och erövra kunskap

Att arbeta med arkitektur och kulturarvsfrågor i skolan är en stor 
utmaning. Studier av verkligheten inspirerar elever och lärare till 
att reflektera över bebyggelsemiljön. I mötet med miljön kan de 
konstruera sin egen kunskap. Dessa tankekonstruktioner kan 
grundas på egna upplevelser och undersökningar. De kan också 
växa fram i dialog med boende eller professionella av olika slag. 
Det är denna kunskapstradition som ligger bakom avsnittet Läro- 
spår. Den är också grunden för den långa tradition av stadsstudier 
med gatan som klassrum, som växte fram under 1970- och 80-talet 
och som nu fått nytt liv. Här är några färska exempel på stadsstudier 
i moderna bostadsområden.

Bild sid 48-49: 
Med cykel till skolan 
och mot en 
spännande framtid. Kulturmiljön - en viktig fråga för unga

1. Husens färger 
och former inspirerar 
till reflektion.

2. Ungdomarna 
är stadens framtid!

Varför ska skolelever arbeta med kulturmiljö? Kanske för att barnens 
arbete med närmiljön ökar deras medvetenhet om sitt närområde. 
Detta i sin tur kan ge en ökad känsla för ansvar, en bredare samhälls- 
insikt och trygghet.
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Under många år har ungdomars möjligheter att påverka sin 
framtid och miljö diskuterats. Nya inslag i utbildningen har prövats. 
Stadsstudier och arkitekturstudier med gatan som klassrum har 
testats i olika projekt och många erfarenheter har samlats, bland 
annat av Riksutställningar, Arkitekturmuseet och högskolorna. Det 
moderna kulturarvet och dess utveckling har fått stor uppmärksamhet 
genom Storstadsprojektet. Det har åter blivit viktigt att låta nya 
grupper komma till tals »på den antikvariska arenan«.

Storstadsprojektets antikvarier har lagt en del av sitt arbete i 
skolorna. Detta arbete har kopplats till Riksantikvarieämbetets på
gående projekt Adoptera ett framtidsminne där skolklasser åtar sig 
att arbeta med en kulturmiljö. Adoptionen innebär att eleverna 
dokumenterar, sprider kunskap om och kanske även fysiskt vårdar 
sitt framtidsminne.

I den här skriften lyfter vi fram två olika exempel, där skolelever 
arbetar med det moderna kulturarvet: Ribersborgsskolans arbete 
med butiks- och bostadskomplexet Kronprinsen i Malmö och 
arbetet med betongslöjd och mötesplatser i Göteborgs skolor.

Som avslutning ges referenser till andra skolprojekt i moderna 
bostadsområden.

Från husarregemente till »Käppastan«

Kronprinsen - ett landmärke Kronprinsen är ett av de viktigaste 
landmärkena i Malmö och Nordens högsta bostadshus. Med sina 
rena linjer och skarpskurna profil är det en manifestation av den 
moderna tiden - en av modernismens höjdpunkter i Malmö. Kron
prinsen har en spännande bakgrund och händelseutveckling. Dessa 
belyser utvecklingen av Malmö lika väl som utvecklingen av det 
moderna Sverige. Det fanns starka argument för att göra bygg- 
nadskomplexet Kronprinsen till ett framtidsminne.

På platsen för Kronprinsen låg tidigare kasernområdet för 
Kronprinsens husarer, vilket har gett byggnaden dess namn. 1927 
lades regementet ner och byggnaderna rymde olika verksamheter 
tills de revs 1957.
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Kronprinsen ritades under åren 1959-61 av arkitekten Thor
sten Roos och som byggherre stod en av Malmös storbyggmästare 
vid den här tiden, Hugo Åberg. Kronprinskomplexet utgörs av fem 
byggnadskroppar med en sammanhängande bottenvåning. Hög
huset, som har 27 våningar och är 75 meter högt, kläddes med 
keramiska plattor i olika blå nyanser. Inspirationen till husets höjd 
och utformning kom från amerikanska skyskrapor och Pirellibygg- 
naden i Milano. De övriga fasaderna är däremot av betongelement, 
ett resultat av Åbergs nära samarbete med Skånska Cementgjuteriet.

Tanken med Kronprinsen var att det skulle bli en stad i staden. 
Därför fanns förutom bostäder och kontor också restauranger, 
läkarmottagning, kyrka, tennis- och bowlinghall samt inte minst 
ett inomhustorg med butiksgator. I det underliggande garaget fanns 
full service för bilen. Från översta våningen i höghuset sändes 
intern-TV fram till 1980-talet. Än idag finns flertalet funktioner 
kvar, även om butiksutbudet har förändrats med tiden.

1. Ett stolt landmärke 
-vad säger det 
oss idag ?

2. Hur mycket väger 
fasaden?

Att arbeta med kvarteret Kronprinsen Arbetet med Kronprinsen 
i Ribersborgsskolan visar på två olika sätt att arbeta - inom respek
tive läroämnen och i ämnesövergripande teman.

Ribersborgsskolans klasser inledde med att studera kvarteret 
Kronprinsen på plats, där barnen fick se vad som inryms i bygg
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naderna. Finns det bostäder och arbetsplatser i kvarteret? Vilka 
affärer och andra inrättningar hittar man? Vilka former av service 
finns eller saknas?

Efter besöket fick barnen formulera frågor om sådant de ville 
ha svar på. Samtidigt kom den kunskap fram som de redan besatt. 
Frågor och svar sammanställdes i en tankekarta. Denna preciserades 
sedan i olika ämnesområden. Därefter samlades faktauppgifter in, 
till exempel från museer, arkiv och bibliotek, via Internet och 
genom intervjuer.

Arbete i olika skolämnen

Samhällsorienterande ämnen Att arbeta med en byggnad som 
utgångspunkt lämpar sig väl för såväl historieämnet som för samhälls
kunskap. Eleverna får samla historiska och nutida fakta kring 
Kronprinsen. Tillkomstprocessen och förändringarna sedan kvarteret 
var nytt är särskilt intressanta. Byggherrar, byggmästare och arkitekter 
är nyckelpersoner. Ett grepp är att fundera över vad framtida arkeo
loger kan finna i Kronprinsen om 500 år.

Naturorientering / miljö / teknik Byggnaden är en stad i staden, 
och barnen kan arbeta utifrån hur dess kretslopp och försörjning 
med till exempel vatten och biltrafik fungerar. Ett annat tema 
handlar om byggnadens livscykel - material, reparationer, håll
barhet. Elur sårbar är en byggnad av Kronprinsens storlek och 
karaktär?

Svenska Låt eleverna ta de boende och livet i kvarteret som ut
gångspunkt för att träna sig i att läsa, tala och skriva, samla fakta, 
intervjua boende med mera. Man kan redovisa i form av vägg
tidning i kvarteret, dramatisering eller fiktiva radioreportage.

Matematik Byggnaden kan användas som utgångspunkt för räkne
uppgifter, till exempel om höjder och volymer. Hur mycket väger 
till exempel kakelfasaden på det stora huset?
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Bild/slöjd En byggnad lämpar sig väl till att arbeta med skapande 
uttrycksformer, som att rita, måla, fotografera, bygga modell. Man 
kan göra collage och digitaliserade slingor. En idé är att skapa ett 
vykort över kvarteret.

Att arbeta tematiskt Genom att arbeta tematiskt kan eleverna se 
Kronprinsen i ett vidare perspektiv och få möjlighet att arbeta äm- 
nesintegrerat. Frågeställningarna blir då mer specifika.

I temat Att åldras i Kronprinsen ställs frågorna:

• Varför kallas området »Käppastan«?
• Hur gamla är de som bor i Kronprinsen?
• När börjar man åldras? Hur påverkar det en som människa? 

Vilka behov har man när man blir gammal?
• Vilka serviceinrättningar finns det där för äldre människor?
• Känner eleverna någon äldre som bor i Kronprinsen?

Dessa frågeställningar leder in i olika samhällsorienterade ämnen, 
samtidigt som de ger träning i matematik och svenska i tal och skrift.

1. Nytt entréparti 
på Kronprinsen 
förmedlar 
80-talets ideal.

1?

[fl

Foto: Birthe Pedersen, Malmö Kulturmiljö.
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Man kan också tänka sig temat Bostäder och familjer i Kron
prinsen. Eleverna kan studera befintliga ritningar över de lägen
heter som ligger i Kronprinsen. Eleverna får möblera »sin lägenhet«, 
till exempel som ett collage ur IKEA-katalogen och ta reda på vad 
som behövs i ett hushåll. De räknar ut en totalkostnad för boendet. 
Därefter kan de genom att konstruera en veckornatsedel även be
räkna kostnaden för mat. Låt även barnen skapa en fiktiv höst
garderob för att skapa förståelse för denna utgift.

Under temaperioden kan eleverna göra två dagars praktik och 
därefter skriva om sina erfarenheter från arbetslivet. Skolan kan 
även göra studiebesök på olika verksamheter i kvarteret.

Från betongslöjd till ungas mötesplatser

Varför är betong spännande? Så kan en fråga låta när elever i Göteborg 
forskar om sin egen kulturbygd inom projektet Skolan och kultur
arvet. Under läsåret 2000-2001 genomförde Göteborgs Stadsmuseum 
ett samarbete med skolor i framförallt Bergsjön och Biskopsgården - 
två av Göteborgs yngre stadsdelar från 1950- och 60-talet. På Göte
borgs Stadsmuseum fungerade Ulrika Kihlqvist och Lisa Östman som 
projektledare för Skolan och Kulturarvet. De pedagogiska utgångs
punkterna för lärare och museipedagoger har varit:

2. Kronprinsen - 
en stad i staden, 
med butiker, 
läkarmottagning 
och kyrka.
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• Att utgå från föremålets pedagogik - det vill säga använda ett associa- 
tionsrikt objekt eller ämne som nyckel till en mer komplex kunskap.

• Att utgå från olika jämförande perspektiv, geografiskt, historiskt 
och kulturellt för att öka förståelsen för den egna kulturbygden.

• Att utifrån de lokala sammanhangen söka de övergripande sam
manhangen.

• Att se eleverna som brukare och aktiva planerare. Genom pro
jektet ska eleverna få sätta spår i framtidens kulturbygd.

Här beskrivs några teman och frågeställningar i arbetet på de olika 
skolorna, som kan vara till inspiration för andra.

Betongspaning och betongslöjd Många av våra moderna stads
delar är i hög grad präglade av betong - så varför inte ha betong
slöjd istället för träslöjd i skolan? Stadsdelarna växte fram i en tid 
av stark framtidstro och visionärt stadsbyggande samtidigt som 
de idag ibland associeras med tristess, sociala problem och tråkig 
betongarkitektur.

I klass 4 på Solbackeskolan i Bergsjön inledde Göteborgs 
Stadsmuseum under hösten 2000 ett temaarbete som bestod av 
bland annat betongspaning och betongslöjd. Syftet var att använda 
betong som ett konkret ämne för att börja forska i den egna stads
delens historia och de ideal som format den. Att betong var något 
spännande tyckte eleverna var en självklarhet redan från början.

Syftet var även att eleverna genom betongslöjd på något sätt 
skulle få sätta spår i sin närmiljö. Eftersom den närliggande spår- 
vagnshållplatsen vid Rymdtorget rustades upp under våren 2001, 
fick eleverna den unika möjligheten att vara med vid utsmyckningen. 
Några exempel på frågor och arbetsmetoder:

• Vad är betong och hur är det tillverkat? Gör egen betong genom 
att tillsätta vatten till färdigblandad finbetong (torrbruk). Använd 
mjölkpaket eller sandleksaker som gjutformar eller snickra ihop
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enkla träramar. Åk på studiebesök till en betongfabrik för att se 
hur betong kommer till i stor skala.

• Gå på betongspaning i den egna stadsdelen! Vilka byggnader är 
byggda av betong? Ser betongfasader alltid lika ut? Jämför gärna 
med stadsdelar som tillkommit tidigare eller senare. Jämför även 
med byggnadsverk i andra länder. I Paris och Stockholm finns det 
områden där bostadshusens betongfasader är utförda som renäs
sanspalats.

• Är betong ett nytt eller gammalt material? Forska i betongens 
historia som är flera tusen år gammal. Studera arkitekten 
Le Corbusier som var en förebild för svenska stadsplanerare på 
1900-talet och som påverkade användningen av betong som 
byggnadsmaterial.

• Hur kommer framtidens bostadshus att byggas? Ta kontakt 
med närmaste stadsarkitektkontor eller stadsbyggnadskontor 
och fråga om aktuella projekt. Besök ett arkitektkontor och gör 
intervjuer om hur framtidens hus kommer att byggas. Hur kommer 
betong att användas? Beskriv hur du själv vill att ett nytt hus i din 
stadsdel ska se ut.

1. Slöjdläraren pä 
Solbackeskolan I 
Bergsjön instruerar 
elever i betongslöjd.

2. Fiskbilen - en 
kontakt med mat 
direkt från havet.

Foto: Nalle Oskarsson, Göteborgs Stadsmuseum. Foto: Per-Ola Åström, Göteborgs Stadsmuseum.
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Måltiden och måltidens rum Detta tema visar på sammanhang 
mellan hus, miljö och människor. Med början i den livsnödvändiga 
och grundläggande måltiden kan större kulturella sammanhang 
skönjas såsom måltidens rum, bostadens användning och olika 
kulturers karaktär och utveckling.

På Svartedalsskolan i Biskopsgården har högstadieelever 
arbetat med temat i syfte att jämföra elevernas kulturella bakgrund 
och att lära av varandra. Arbetsmetodiken bygger i stor utsträckning 
på jämförelser, diskussioner och dokumentationer där de kun
skaper som utvecklas i själva processen är mycket viktiga. Här 
följer några exempel på frågor och arbetsmetoder som eleverna 
arbetat med:

• Hur påverkar våra matvanor bostadens användning? Man kan 
börja med enkla frågeställningar: Vad ligger på tallriken och varför? 
Hur är bordet är dukat? Var står bordet - i köket eller i mat
rummet? Hur utnyttjas köket? Hur disponeras lägenhetens/ 
villans rum i övrigt? Vilka skillnader finns mellan olika kulturer? 
Vilka likheter?

• Var handlar ni mat? Byggdes er stadsdel med många småbutiker? 
Matkulturen har förändrats under senare år vilket satt spår i 
omgivningen. Vilka spår kan ni se? Har ICA och Konsum ersatts 
av pizzerior, gatukök och 7-Eleven butiker? Har er bensinstation 
fortfarande en bilverkstad eller säljer den enbart livsmedel?

Stadens rum: likheter och olikheter Utgångspunkten för arbetet 
har varit att analysera och lära känna den egna stadsdelen genom 
jämförande stadsvandringar. Hur skiljer sig vår stadsdel från andra 
stadsdelar som växt fram under andra förutsättningar och epoker? 
Detta gjordes i Bergsjöskolan.

Avsikten var att skapa förståelse för den historiska bakgrunden 
samtidigt som eleverna skulle förmedla vad som var betydelsefullt 
för dem själva. Några punkter för att jämföra vad som är likt och 
olikt kan till exempel vara: barn i staden, stadens rum, gaturum, 
gårdsrum och gator. Exempel på frågor och arbetsmetoder:
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• Vad är arkitektur? På stadsmuseet hade vi en kick-off för eleverna. 
Vi berättade under en dag om stadsdelen Bergsjöns historiska 
bakgrund och tankar kring stadsplaneringen och arkitekturen.

• Vilka likheter och olikheter finns mellan den egna och andra 
stadsdelar? Gör stadsvandringar i andra stadsdelar för att få ett 
jämförandeperspektiv. Guida själv eller försök få museianställda 
eller andra specialister att guida. Låt eleverna teckna av olika typer 
av hus och miljöer för att lära sig se skillnader och likheter.

• Hur ser bostäderna ut i olika områden som byggts under olika tider? 
Besök en museibostadZ-lägenhet. Ett besök på platsen ger upp
levelser som är svåra att beskriva eller läsa sig till i klassrummet. 
På Kortedala museum i Göteborg finns utställningen Två rum 
och kök som visar en femtiotalslägenhet. I Råslätt i Jönköping 
har en 1970-talslägenhet bevarats intakt.

• Hur bygger man en stad? Vilka olika delar består en stad av? 
Studera stadsplaner på olika nivåer. Bygg en modell av hela stads-
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Foto: Kristina Johansson, Göteborgs Stadsmuseum.

Z. Vilka likheter 
och olikheter finns 
mellan det här torget 
och vårt hemma i 
Bergsjön? 
Stadsvandring på 
Kortedala Torg.
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Foto: Elisabeth Andersson, Göteborgs Stadsmuseum.

delen. Eller tillverka husmodeller i slöjden och låt eleverna bygga 
upp olika stadsdelar.

1. Panncentraler 
- både officiella och 
inofficiella mötes
platser för ungdomar.

Ungdomars mötesplats - en panncentral? Var träffar du dina 
kompisar efter skolan? Det var en fråga som sysselsatte högstadie
elever på Svartedalsskolan i Biskopsgården. Skolan ligger i ett stort 
öppet parkområde avskild från de intilliggande bostadshusen och 
biltrafiken på ett sätt som är typiskt för 1960-talets stadsplanering. 
Många av stadsplaneidealen från efterkrigstiden bygger på idéer 
om att skapa goda miljöer för just barn och ungdomar. Eleverna 
på skolan har valt att studera hur resultatet blev och hur idealen 
gradvis förändrats fram till idag. En utgångspunkt har varit att 
fundera över hur mötesplatser för ungdomar, exempelvis ung
domsgårdar, successivt har försvunnit.

Syftet med arbetet är dels att göra en samtidsdokumentation, 
dels att samla argument för hur man ska kunna skapa nya mötes
platser. Under sin dokumentation av stadsdelen har eleverna upp
täckt en övergiven panncentral som - av graffitimålningarna att 
döma - är en av stadsdelens inofficiella mötesplatser. Det stora 
pannhuset vill man gärna göra om till ett ungdomens hus.
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Elevernas har intervjuat andra ungdomar i stadsdelen om vad 
de gör, var de träffas och om deras önskemål. Denna samtidsskil
dring jämförs med det material eleverna kan få fram om de ur
sprungliga idéerna om hur stadsdelen var tänkt att fungera. 
Ambitionen är att kunna göra en jämförelse mellan idag, igår och 
en önskvärd framtid. Några exempel på frågor och arbetsmetoder:

• Hur använder ungdomar sin stadsdel idag? Vilka planerade och 
vilka icke-planerade mötesplatser finns det? Dokumentera genom 
intervjuer, stadsvandringar och fotografering. Resultatet kan 
sammanställas och göras tillgängligt som en interaktiv hemsida, 
där fler ungdomar kan skildra sina mötesplatser.

• När uppstod »fritid« ? När började man bygga fritidsgårdar? Vad 
gjorde ungdomar innan? Intervjua dem som bott i stadsdelen en 
längre tid. Utnyttja arkiv och bibliotek!

• Hur ska framtidens mötesplatser se ut? Intervjua aktuella för
valtningar och myndigheter om deras framtidsplaner. Formulera 
egna idéer och undersök vilka krav och förutsättningar som 
krävs för att realisera dessa.

Från gladiatorspel till simskytte I klass 5 b på Sannaskolan 
i Göteborg har eleverna idrott varje dag. Lärarna arbetar med 
ambitionen att även föra in idrotten i andra sammanhang och ämnes
områden. Man har bland annat studerat idrottens arkitektur. Idrott 
som tema knyter nära an till elevernas intressen. De kan betrakta 
staden som något de själva brukar. Idrottstemat anknyter till arki
tekturen, som i grunden utgår ifrån människokroppens mått och 
sinnesförmågor. Elevernas arbete ingår i ett större projekt kallat 
Urban Window. Här har man lucköppning (vernissage) i ett ut- 
ställningsfönster där klasser från olika skolor får beskriva skilda 
aspekter av den egna stadsdelen.

Arbetet byggde på att jämföra olika byggnader och miljöer. Ut
gångspunkten var Slottsskogsvallen, en idrottsarena byggd 1923. 
Eleverna studerar vilka likheter och olikheter det finns mellan denna
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arena och äldre respektive yngre arenor, mellan arenor för olika 
idrotter och mellan arenor från olika kulturepoker. Några exempel 
på frågor och arbetsmetoder:

• Hur speglar olika arenor sin tids samhälle och dess syn på idrott? 
Vilka likheter och olikheter finns mellan Colosseum i antikens 
Rom och moderna idrottsplatser i Göteborg? Vilka arkitektoniska 
symboler och dekorationer kan man hitta och vad kan dessa sym
boler berätta för oss idag?

• Hur styr de olika idrottsgrenarna den fysiska utformningen? Varför 
springer man i ovala banor men simmar fram och tillbaka i raka 
banor? Uppfinn en helt ny idrottsgren som till exempel »simskytte« 
och beskriv vilka arkitektoniska och rumsliga krav den ställer.

• Hur har Slottsskogsvallen använts? Intervjua äldre idrottare! Sök 
i äldre tidningsarkiv! Hur används arenan idag, och hur vill 
eleverna att den ska fungera i framtiden?

100 unga blommor

Här följer fler exempel på skolprojekt i moderna bostadsområden
som genomförts runt om i Sverige.

• Moderna material och hantverk. Skolbarn i Byttorpsskolan i Borås 
studerar 1950-talets uttryck i tegel, smide och textil och tränar 
i de olika hantverken.

• Skolbarnen är med i projekteringen av den ombyggda skolan. 
I Sandaredsskolan i Borås inventerar och värderar eleverna skolan ur 
miljösynpunkt och kulturhistorisk synvinkel inför en ombyggnad.

• Arkitektur som tankemodell. Boråselever i olika årskurser bygger 
modeller av hus för att lära sig arkitekturens språk.
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• Samråd på skoltid. Elever i Årsta i Stockholm diskuterar kom
pletterande bebyggelse i ett 1940-talsområde.

• Rinkeby b arnens bilder. Skolbarn i Rinkeby tränar sig i att se och 
beskriva miljöer i Rinkeby och Gamla Stan i Stockholm genom 
arbete med språk och bild.

• Vi gjorde om vår skolgård. Vårskolans elever i Biskopsgården 
i Göteborg fick själva önska, planera och göra om sin skolgård 
som del av ett skolarbete och i samarbete med bostadsföretagets 
arbetare.

Slutligen...

För att skapa ett mer demokratiskt och hållbart kulturarv måste så 
många som möjligt bli delaktiga i samtalet om dessa frågor. Kultur
miljövården har en viktig uppgift i att förmedla kulturmiljöns bety
delse i samhället och att bidra till att ge alla en förankring i historien. 
Genom att ge barn kunskap om och förståelse för sin när miljö skapas 
en förankring i såväl nutid som dåtid. Om barnen får vara med och 
diskutera vad som är värt att bevara bidrar det kanske till att de blir 
rädda om den hembygd de bor och lever i. Sist men inte minst kan 
barnen och brukarna ge antikvarierna värdefull kunskap, eftersom 
de kan lyfta fram värden i miljön som experter och vuxna förbisett.
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Forska vidare!

Vi omges av hus i olika gestaltningar, höga, låga, breda och smala. 
Det är varje medborgares rätt att ha möjlighet att engagera sig i frågor 
som berör vår gemensamma miljö, den faktiska såväl som den 
framtida! För att öka möjligheten att påverka utvecklingen i positiv 
riktning följer här några tips på var man kan hitta information som 
fördjupar kunskapen och engagemanget för vår byggda miljö. Kom 
ihåg att intressanta byggnader inte alltid är synonymt med snygga 
och ståndsmässiga fasader, det finns betydligt mer att upptäcka!

Arkiv
1. Besök olika 
moderna områden, 
jämför, spåra 
idéerna bakom, 
delta i livet! Så kan 
man få kunskap pä 
ett roligt sätt!

Arkivmaterial kan i bästa fall öka kunskapen och ge en mångsidig 
bild av historiska skeenden. Exempel på sådan information kan vara 
boende- samt ägarförhållanden, byggnadsmaterial, verksamheter 
och gällande planbestämmelser.
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Här följer ett axplock av olika typer av arkiv där mycket fakta finns
att hämta.

• Länsmuseer och stadsmuseer. Här finns fotografier och lokala 
inventeringar över till exempel bebyggelse.

• Kartor ger ofta en god blick över ett områdes utveckling. Kartor 
finns på museer, länsstyrelser och Lantmäteriverket.

• Brandförsäkringshandlingar ger information om bland annat 
material, mått, våningar och funktion. Uppgifter finns hos 
Brandförsäkringsverket och på Riksarkivet.

• Kommunens stadsbyggnadskontor och fastighetsregister tillhanda
håller bygglovhandlingar och ritningar.

• Länsstyrelsens fastighetstaxeringsregister innehåller en mängd 
information om allt från förvärvsdag till hyra/kvm.
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