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Folkhemmets och rekordårens bebyggelse har 
hunnit bli historia. Vad vet vi om den, hur mår 
den, och hur använder vi den ? Vad har den för 
värde ? Den här skriften handlar i vid mening 

om bebyggelse från perioden cirka 1930-80, om hur 
den vårdas och kan användas som utgångspunkt för 
utveckling. 

Vi har här samlat en rad spännande initiativ och be-
rättelser där det moderna kulturarvet spelar huvudrol-
len – en brokig bukett där minnen och framgångssagor, 
stolthet och kunskap står i fokus. Vi hoppas att dessa 
texter ska inspirera och ge ringar på vattnet i andra 
områden. 

Flera av de följande texterna är sammandrag från ett 
seminarium med temat Framtiden vi byggde–nostalgi 
eller nutid?, en inspirationsdag om 1900-talets kultur-
arv och samhällsbygge. Seminariet, som vände sig till 
alla i länet som arbetar med bebyggelsens historia och 
framtida utveckling, hölls 2 november 2011 i Nosse-
bro. 

Denna skrift ingår i temasatsningen Moderna Västra 
Götaland, ett samarbete mellan Västarvet, Göteborgs 
stadsmuseum, Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Göteborgs universitet. Satsningen syftar till att väcka 
intresse för det moderna kulturarvets betydelse, och 
främja vården av detta arv. 

Carina Carlsson 
Redaktör 
Västarvet Kulturmiljö

Tillsammans ruvar vi  
på otaliga berättelser om 1900-talets kulturarv
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Framtiden vi byggde

går det att bygga en framtid ? Ja, framtidstron var 
obegränsad, allt var möjligt. landet skulle ut ur det 
fattiga, smutsiga och in i en ny tid. ett samhällsbyg-
ge inlett under 1800-talets slut, ideologiskt kulmi-
nerande åren kring 1930, och genomfört i stor skala 
under efterkrigstiden. 

Viljorna var många och vägen var inte rak. Misstag 
begicks och vi hamnade i skuggan av världskrigens 
ohyggliga grymheter. Men steg för steg byggdes ett 
sam hälle för den moderna människan. Den framtid 
som är vår nutida vardag.

Vi byggde denna framtid för att rymma ett gott liv där 
kvinnor kunde föda utan att dö, där man kunde resa dit 
man ville, och solbränd och sund återvända till arbe-
tet efter sommarens semester. Vi byggde med framtids-
kraft, kraftkällorna syntes ännu oproblematiska, den 
moderna industrin var den nya ekonomiska motorn. Vi 
var inte längre bundna vid plogen och årstidernas rytm.

Vi byggde ett hem, ett funktionellt boende baserat på 
vetenskap och modern estetik : funktionalismen, »fun-
kis«. På ytan en stil men i boendet en revolution med 
badrum och toalett inomhus, kök utan eldstad, skil-
da rum för familjemedlemmarna och centralvärme. 
Vi fick nya samhällsbyggnadsideal, lämnade gamla 
gatu strukturer och gick till en funktionsindelad plane-
ring. Bostäder här, trafik där, arbetsplatser längre bort. 
Grannskapscentrat blev navet i bostadsområdena. Vi 
handlade mat i moderna snabbköp och besökte våra 
gamla på ålderdomshemmet.

Vi byggde för barnen. Lekplatser, moderna skolor med 
matsalar, slöjdsalar och gymnastiksalar ersatte 1800-ta-
lets små skolbyggnader. Förskolor byggdes med plats 
för nästan alla små barn i landet. 

Vi byggde för fritiden, fri tid för alla. Åtta timmars ar-
betsdag infördes 1919 och allmän semester 1938. De 
gamla idealen där det ansågs fint att hålla sig undan 
solbrännan byttes mot det motsatta. Allmänna bad-
stränder anlades från 1920-talet och framåt, till gläd-
je för ett solande och allt simkunnigare folk. Idrotts-
rörelsen med rötter i det sena 1800-talet fick ett rejält 
uppsving under 1930- och 1940-talen, och moderna 
idrottsanläggningar byggdes på många håll. Inomhu-
sidrotterna fick sina idrottshallar. Och vi skaffade oss 
fritidshus.

Vi byggde för rörelse. Den moderna människan skulle 
kunna ta sig vartsomhelst, för vilket syfte som helst. Bi-
larnas höga fart förvandlade det som var en dagsresa till 
en timmes färd. Trafiken har växt kontinuerligt under 
hela 1900-talet. I början av 1930-talet fanns det om-
kring 100 000 bilar, vid seklets slut drygt fyra miljoner. 
Bilismen har i grunden förändrat både landskapet och 
våra egna rörelsemönster.

Idag kan vi lägga ett historiskt perspektiv på denna 
utveckling, och vi kan också ställa oss frågan hur vi 
tar hand om spåren av detta framtidsbygge. Att vi spa-
rar på charmiga trähus och 1800-talets stadskärnor är 
väl etablerat, men hur väl tar vi hand om 1940-talets 
idrottshallar, 1950-talets välbyggda skolor eller ett 
stadsdelscentrum från 1960-talet ? Om detta handlar 
denna skrift.

Tomas Brandt 
Västarvet/Bohusläns museum 
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Fotot till vänster: privat.  

Alla övriga foton: arkiv Bohusläns museum.  
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– Dessa grannskapsenheter utgör än idag basen i sta-
dens bostadsbestånd, menar Fredrik. Det mesta har 
tyvärr fått mycket stryk under 1970- och 80-talet med 
plåt inklädnader och nya tegelfasader. 

Han har under en rad år samarbetat med allmännytti-
ga AB Bostäder, som förvaltar stora delar av rekordå-
rens flerbostadshus i Borås. Ett av många exempel är 
50-talsbebyggelsen kring Sjöbo torg : 

– Här jobbade vi mycket med att få in tydliga skydds-
bestämmelser i detaljplanen. Det gäller att ge och ta, 
de befintliga byggnaderna fick ett gott skydd i planen 
samtidigt som det gjordes en förändring i form av bygg-
rätt för en tillbyggnad på en sida av torget. 

Med åren har stadsbyggnadskontoret deltagit i ett flertal 
färgsättningsprojekt där olika objekt från 1930–1965 
återfått sina ursprungliga kulörer, eller kulörer som hör 
hemma i tidsepokens ideal. 

Oscar Jacobssons konfektionsfabrik har nyligen återfått 
sin ursprungliga färgsättning. Den uppfördes 1935 efter 

arkitekt Hugo Häggströms ritningar och fungerar idag 
som kontors byggnad.  

Foto Fredrik Hjelm, Borås stad. 

Minnen från  
en guldålder

under mitten av 1900-talet gick de framgångsrika 
textilindustrierna i borås på högvarv. stadsbyggnads-
kontorets antikvarie Fredrik Hjelm berättar om ar-
betet med att lyfta fram och varsamt renovera den 
arkitektur som tillkom i samband med stadens främ-
sta guldålder. 

Under 1800-talet etablerades ett stort antal väverier, 
spinnerier och färgerier i Borås, som under långa ti-
der var en av rikets främsta textilstäder. Från och med 
1930-talet började de traditionella textila näringarna 
successivt att ersättas av fabrikstillverkning av kläder. 
Konfektionsindustrin ställde nya krav på lokalernas ut-
formning och ett flertal nya fabriker uppfördes. De fick 
alla en modernistisk stildräkt, och de skulle ge bilden 
av moderna företag som producerade moderna kläder 
för den moderna människan.

– Byggnaderna, som gjordes flexibla och funktionella, 
lever idag ett relativt gott liv, säger Fredrik Hjelm. De 
används numera på andra sätt, vanligtvis som kontor. 
Tillsammans skapar de ett närmast unikt bestånd, vilket 
sällan uppmärksammas av boråsarna själva. 

Den massiva inflyttningen från omlandet till Borås re-
sulterade i att befolkningen sjudubblades mellan år 
1890 och 1950*. För att kunna hysa alla textil arbetare 
uppfördes ett flertal nya stadsdelar på jungfrulig mark i 
stadens ytterkanter, framför allt under perioden 1940–
70. 

*Källa : urbanhistory.historia.su.se
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– Ett antal bostadsrättföreningar har också självmant 
sökt upp oss för rådgivning vilket har resulterat i sam-
arbeten där portar, balkongfronter och dekorationer i 
mosaik med mera har kunnat räddas och renoveras, 
säger Fredrik. 

Han ser positivt på de framtida möjligheterna att värna 
folkhemstidens och efterkrigsårens bebyggelse i staden. 

– Allt fler har börjat inse att det är decennierna kring 
1900-talets mitt som är stadens gulålder, och att 
vi måste arbeta för att lyfta fram de byggnader som 
minner om denna glansfulla period i stadens historia. 
 Med vetenheten ökar, fler och fler förstår värdet och 
Borås bygger nu vidare på det fundament som den 
moderna bebyggelsen skapat. 

Carina Carlsson 
Västarvet Kulturmiljö

Bebyggelsen kring Sjöbo torg uppfördes mellan 
1957–60 och har sedan renoverats i etapper mellan år 
2000–2007.  
Foto Fredrik Hjelm, Borås stad. 

Under seminariet Framtiden vi byggde berättade 
Fredrik Hjelm om Borås stads arbete med att värna 

folk hemmets arkitektur. Här ett exempel från ett fler-
bostadshus i stads d elen Sjöbo där ursprungliga entréer 

kunde renoveras varsamt istället för att ersättas med 
slätputsade ytor och aluminium partier.  

Foto Carina Carlsson, Västarvet Kulturmiljö. 
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Ateljé Arkitekten konstate-
rade att kvarteren Myggan 

och  Knottet, som uppfördes 
i Skövdes norra utkant år 

1978–79, kännetecknas av en 
väl  genomtänkt enhetlighet med 

små variationer.  
Foto Allan Ahlman. 
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Om att se kvaliteter  
i 1970-talets  
bostadsbyggande 

Är ett radhus från 1970-talet lika bevarandevärt 
som ett soldattorp ? det är alltid svårt att se förbi 
sin egen tid, och att hitta värdet i det som ligger 
nära. Kanske är det lättare att känna stolthet över 
ett jugendhus än ett typiskt 70-talshus ? 

Det började med att Ateljé Arkitekten kontaktades av 
styrelsen i Kvarteret Myggans Samfällighetsförening. 
Medlemmarna i styrelsen hade lagt märke till att det 
började hända saker, folk gjorde ändringar av sina hus. 
Upplevelsen av området påverkades, 
men styrelsen kände sig osäker på hur 
detta skulle hanteras. 

Vikten av att bevara och vårda måste 
vägas mot individens önskemål att själv kunna påverka 
sin miljö. Finns det en medvetenhet om de konsekven-
ser som olika förändringar får, är det mindre risk att de 
kvaliteter eller den »charm« man uppskattade när man 
flyttade in, plötsligt är försvunna. Även om föreningen 
inte formulerade det så, var det kanske därför de ville 
ha hjälp med att dra gränser för vilka förändringar som 
kan tillåtas. Föreningen fick ett bidrag från länsstyrelsen 
för att genomföra arbetet med en karakterisering och 
värdering av bostadsområdet.

Kvarteren Myggan och Knottet ligger i stadsdelen Södra 
Ryd, cirka en halvmil norr om Skövde centrum. Om-
rådet bebyggdes 1978–79. Det består av radhus och 
kedjehus, ett hundratal lägenheter. Ungefär hälften av 

husen ritades av Arne Rudberger Arkitektkontor, och 
den andra hälften av Arkitektgruppen H.  E. Heineman. 
Området har uppmärksammats såväl i tidskriften Arki-
tektur 1983 ( endast Rudbergers del ) som i det kultur-
miljöprogram som Västarvet/Västergötlands museum 
tagit fram åt kommunen.

Utgångspunkten i vårt arbete blev att lyfta fram kva-
liteterna i området. Vi ville undvika »pekpinnar« och 
trycka på det som var bra istället för eventuella pro-
blem. Genom att presentera det så, hoppades vi väcka 
de boendes stolthet över området. 

Den viktigaste kvaliteten var helhetsupplevelsen av 
området; att det är en harmonisk och behaglig plats att 
vistas på. Det mest väsentliga var en väl genomtänkt en-
hetlighet med små variationer, exempelvis varierad fa-
sadfärg och husens olika höjder och byggnadsvolymer 

som bryter upp och skapar variation. 
Andra viktiga drag var utformningen 
av utemiljön som bland annat syftar 
till att skapa möten mellan människor. 
Vissa detaljer visade sig också ha stor 

betydelse, exempelvis avsaknaden av fönsterfoder och 
vissa balkongers utformning och färgsättning.

Resultatet blev en illustrativ rapport som stöd för en-
skilda och föreningen när förändringar planeras. Den 
presenterades vid ett allmänt möte i gemensamhetslo-
kalen. Det kom så mycket folk att de till slut fick stå 
utefter väggarna ! Målet att få människorna stolta över 
sitt område har i efterhand visat sig uppfylld, och med 
rapporten som grund arbetar nu föreningen vidare i 
dess anda.

Allan Ahlman och Anna Lokrantz 
Ateljé Arkitekten

det är alltid svårt att se förbi 
sin egen tid, och att hitta  
värdet i det som ligger nära.
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Från problemområde 
till hyllad boendemiljö

Kan viljan och kunskapen hos en fastighetsägare 
göra hela skillnaden ? tibro museums antikvarie eva 
thörn ger oss historien om framgångssagan britt-
gården. 

Brittgården i Tibro är ett av alla de moderna bo-
stadsområden som tillkom i bostadsbristens 
spår under rekordåren. Så långt är det likt andra 
områden från samma tidsepok, olikheterna fin-

ner man i den arkitektoniska utformningen. Brittgården 
är ritat av en av vår tids stora och nyskapande arkitekter, 
Ralph Erskine, och byggdes under perioden 1960–69. 
Det nya bestod i grupperingen av husen runt gårdar 
och blandningen av flerfamiljshus i tre till fyra våningar 
runt radhus och atriumhus i ett plan, med olika ägande-
former. De arkitektoniska elementen sticker ut än idag, 
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med de kraftiga betongkonstruktionerna som bär upp 
balkongerna, trädetaljer och en enhetlig färgsättning 
på alla olika hustyper. 

Erskine vävde in en social tanke i sitt byggande, bland 
annat genom att skapa många mötesplatser i områ-
det såsom bänkar utmed loftgångarna och »skvaller-
hörnor« vid de små torgen. Hur goda dessa tankar än 
var så förändras tiderna och därmed förutsättningarna. 
Under det sena 1990-talet stod hela området inför gi-
gantiska problem. Trots att ett flerfamiljshus revs var 
140 av de cirka 350 lägenheterna outhyrda, och de två 
bostadsrättsföreningarna hade gått i konkurs. 

År 2001 klev en ny fastighetsägare, Bertil Lindström, in 
och köpte flerfamiljsfastigheterna i området. Han hade 
en helhetstanke och en långsiktig plan för Brittgården. 
En av grundtankarna var att han skulle vara närvaran-
de i området och känna sina hyresgäster, vilket också 
blev fallet. Han lyssnade på de boende och startade 
enligt önskemål upp både hushållsnära tjänster och 
bilpool. Ett annat önskemål var att få en boulebana i 
anslutning till området vilket också realiserades. Bertil 
satte också igång med renovering av bostäderna och 
anpassning till dagens efterfrågan på boendetyper, 
bland annat slogs flera smålägenheter ihop till större. 
Ett annat grepp var att inköpa ett av atriumhusen som 
bara haft en ägare sedan byggåret 1968. Huset, som 
renoverades med känsla för ursprunget och inreddes 
tidsenligt med Tibro producerade möbler, används till 
visningar och vid guidade turer i området. 

På planeringsstadiet finns ett annat projekt som gäller 
användningen av den nedlagda butikslokalen i Britt-
gården. Ritningar har tagits fram för hur den på ett 
flexibelt sätt kan användas till utställningar, samman-
komster och work shops. Idén bygger på att bevara 
arkitekturen, materialen och känslan i lokalen. 

Bertil Lindström har visat hur man kan förändra och 
anpassa boendet i denna typ av bebyggelse till da-
gens behov, och ändå vara rädd om områdets speci-
ella karaktär och själ. Idag är området fullt uthyrt med 
nöjda hyresgäster tack vare en engagerad och seriös 
fastighetsägare som förmått vårda och lyfta ett modernt 
kulturarv.

Eva Thörn 
Tibro museum/Inredia 

Till vänster : I Brittgården, som uppfördes under åren  
1969–70, finns en blandning av flerfamiljshus i tre-fyra 
våningar, radhus och atriumhus. Flerfamiljshusen ka-
raktäriseras bland annat av betongkonstruktionen som 
bär upp balkonger och loftgångar.  
Foto Thomas Carlquist, Västarvet/Västergötlands 
museum

Nedan : Arkivbild, Erskines kontor. 
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Göran Willis  :  
tjugo års K-spaning

göran Willis har tillsammans med kollegan  staffan 
bengtsson arbetat med att uppmärksamma det 
modernare kulturarvet genom både böcker och 
tv-program. under seminariet Framtiden vi bygg-
de – nostalgi eller nutid ? visade göran filmer och 
gav sina funderingar kring nostalgi och bevarande 
i en återblick.
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Göran Willis och Staffan Bengtsson började 
resa runt i Sverige 1970. De samlade intryck 
från en del av den svenska historien som 
ingen direkt brydde sig om, oftast sådant 

som låg relativt nära i tiden. 1992 samlades idéerna 
i projektet K-märkt som lyfte fram »mötesplatser från 
vår tid« – konditorier, idrottshallar, varuautomater el-
ler kiosker. Detaljer ur vardagen som var på väg att 
försvinna. 

Göran visade några filmer från TV-serien K-märkt. En 
av dem handlade om konditoriet Valand på Surbrunns-
gatan i Stockholm som öppnade på 50-talet och som 
har sin ur sprung  liga inredning intakt. Här har tiden 
stannat vid 1954 – väggarna är klädda med trä pane ler, 
möblerna står kvar, skyltarna i neon lyser, och till och 
med personalen är auten tisk. 

Wästerlunds konditori vid Sandöbron, öppnat 1943, 
där innehavaren då kostade på över 50 000 kronor på 
neonskylten (  ! ). Rörelsen har drivits av samma familj 
alltsedan starten och man har vårdat och underhållit 
det man har. Allt mycket välbevarat, och Wäster lunds 
är idag byggnads minnesförklarat. 

Varför har dessa platser kunnat överleva ? Göran men-
ade att de två viktigaste faktorerna är att det finns eld-
själar som själva uppskattar till exempel den miljö de 
arbetar i, och att miljön är byggd med en så hög kvalitet 
att den känns självklar att behålla som den är. 

Kan detta då bara avfärdas som nostalgi, och därför 
inte tillmätas någon större bety delse ? Göran Willis hän-

visade till Karin Johannissons »Nostalgia – en känslas 
historia« och menar att uppfattningen om begreppet 
nostalgi mycket väl kan förskjutas mot något positivt. 
Marcel Proust ansåg också att nostalgi innebär att nå-
gonting frigörs när man kommer i kontakt med något 
från förr. 

Till vänster : Konditoriet Valand på Surbrunnsgatan  
i Stockholm.  
Foto Thomas Carlquist, Västarvet/Västergötlands 
museum.

Sedan Göran Willis talade om Barbros kiosk i Uddevalla 
har kiosken demonterats. I skrivande stund tas den 

om hand av elever på Östrabogymnasiets bygg- och 
anläggningsprogram. Efter reparation är målet att den 

ska sättas upp igen nära sin ursprungliga plats.  
Foto Tomas Brandt, Västarvet/Bohusläns museum. 
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Göran visade även en kortfilm om Barbros kiosk vid 
Uddevalla Folkets park, ett exempel på en miljö som 
representerar en kanske »trivial« eller »populärkultu-
rell« sida av kultur histo rien. Innehavaren var intres se-
rad av att berätta sin historia, om kiosken, korven och 
arbetet. Detta, menade Göran, är en viktig del, kanske 
den viktigaste, av historieskrivningen. 

Rivning är inte ett bra alternativ om man vill bevara 
något, men är fullständig upprustning alltid nödvändig ? 
Det finns stora risker med att »städa« i sin omgivning, 
något som till exempel kommunpolitiker och andra 
personer med inflytande gör för att profilera sig som 
den som ser till att något görs. Göran lanserade be-
greppet varsamt förfall som något som borde kunna 
accepteras – att inte ta förhastade beslut och i stället 
se till att tak och annat är helt, och sedan se tiden an. 

Turiststationen i Jävre vid gränsen Västerbotten/Norr-
botten byggdes 1966 med en tidstypisk och modern 
arkitektur, när det fortfarande var vänstertrafik. När 
högertrafiken kom året därpå blev den i stort sett oan-
vändbar, på fel sida vägen. I slutet av 1990-talet fö-
reslogs det att den lika gärna kunde rivas. En lokal 
opinion tillsammans med länsmuseet reagerade, och 
det slutade med att byggnaden renoverades, åter togs 
i bruk och förklarades som byggnadsminne !

Göran Willis gav flera exempel på både sparade plat-
ser och försvunna, eller som bara står och väntar. Den 
gamla 20-talsbion i Tierp, som var ett bra exempel på 
att om bara materialen är av hög kvalitet, så tål den 
ett visst mått av åldrande eller förfall utan att för den 
skull se sliten och ful ut. Detta hjälpte dock inte bion 
i Tierp – idag är den borta. Yxhults gamla fabrik och 
kontor i Hällabrottet, byggd av högsta kvalitet, och som 
till synes lämnats åt sitt öde. Fiket på kulturhuset i Borås 
uppmärksammades, ägaren blev intresserad och det 

togs om hand. Men nya krafter kom med i spelet, och 
lika snabbt försvann det.

Hur bevarar man då sådana lite udda men intressanta 
miljöer ? K-märkt ? Byggnads minne ? Det är ju en del 
men hur bevaras bäst ett kondis, en kiosk eller ett lo-
kalt slakteri ? Jo, genom »normal användning«. Fika på 
kondiset ! Handla på det lilla bageriet ! Köp köttet på 
ditt lokala slakteri ! Gå på bio om det finns en biograf 
i ditt samhälle. 

Sista filmen handlade om bensinmackarna i skånska 
Mörarp. När en anläggning läggs ned och blir stående, 
finns alltid risken att Vän av Ordning ska städa undan 
det gamla – det gamla har plötsligt blivit farligt. Caltex-
macken i Mörarp är ett lysande exempel på vad som 
händer när en eldsjäl hinner före. Idag är funkishuset 
från 1937 föreslaget som byggnadsminne.

Thomas Carlquist 
Västarvet/Västergötlands museum 

Caltexmacken i Mörarp, uppförd år 1937.  
Foto  Thomas Carlquist, Västarvet/Västergötlands 

museum.
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Turiststationen i Jävre byggdes vid gränsen mellan 
Väster botten och Norrbotten år 1966. När högertrafik 
infördes året därpå blev anläggningen i princip obruk-

bar. Under en period var den rivningshotad, men se-
dan år 2003 är stationen byggnadsminnesförklarad för 

sitt värde som symbol för den framväxande bilismen 
och 1960-talets framtidstro. 

Foto Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum
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Göteborg presenteras : Kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse I–II, eftersom det i sin nuvarande form används 
och är väl känt. 

Det nuvarande bevarandeprogrammet i Göteborg är 
antaget av kommunfullmäktige. Målet är att komplet-
teringen också ska antas på denna nivå för att hela 
programmet ska få samma formella status. Först kom-
mer dock såväl stadsdelsnämnderna som kulturnämnd 
och byggnadsnämnd att engageras i en remissrunda. 

Ylva Blank 
Enhetschef Kulturmiljöenheten 
Göteborg stadsmuseum

Moderna Göteborg 

göteborgs stad har sedan många år tillbaka ett be-
varandeprogram, men miljöer och byggnader från 
tiden efter andra världskriget lyser till stora delar 
med sin frånvaro i detta dokument. nu arbetar göte-
borgs stadsmuseum med en komplettering. arbetet 
görs med kommunala medel och stöd från länssty-
relsen västra götaland. 

Syftet med uppdateringen är att skapa ett bättre plane-
ringsunderlag för Göteborg, samt att tillgodose miljök-
valitetsmålen, särskilt en god bebyggd miljö. Projektet 
bidrar också till att utveckla samarbetet inom Västra 
Götaland på kulturmiljöområdet. Arbetet görs bland 
annat genom att alla dokumentationer och värderande 
omdömen om bebyggelse från cirka 1950–75 samman-
ställs. En del nya dokumentationer och fotografering 
behövs också. Ett urval av värdefulla byggnader och 
miljöer diskuteras sedan i en referensgrupp med repre-
sentanter från stadsbyggnadskontoret, park- och natur-
förvaltningen, stadsledningskontoret och Länsstyrelsen. 

De stora utmaningarna ligger i att göra ett relevant ur-
val för en tidsperiod där en mycket stor mängd bebyg-
gelse av olika slag har uppförts. Diskussioner har även 
förts kring hur urvalet ska motiveras, beskrivas och pre-
senteras. Valet har fallit på att i stora drag hålla fast vid 
det sätt som det befintliga bevarandeprogrammet för 

Foton medurs uppifrån vänstra hörnet : Sannegårds-
hamnen, Eriksbergskranen från Älvsborgsbron ; Hjällbo, 
skolspåret ; Järnbrott, Mandolingatan/Fagottgatan samt 
Lunden, Pauli Backe.  
Samtliga foton Anette Lindgren, Göteborgs  
stadsmuseum.
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Vi bevarar det  
moderna kulturarvet  
– med stolthet !

Projektet retro nossebro, som inleddes 2009, syf-
tar till utveckling av miljöer, arrangemang och se-
värdheter i essunga kommun. i fokus för satsningen 
står miljöer och företeelser från 1950- till och med 
70-talet.

– Har du tänkt på så många välvårdade och tids typiska 
hus, så många aktiviteter och attraktioner med anknyt-
ning till 1950–70-talen, som vi har i Nossebro ? Frågan, 
som egentligen är ett påstående, kom för fyra år sedan 
från den dåvarande plan- och byggingenjören Tord 
Hallén till A.  M. Alströmer, kommunutvecklare tillika 
EU-samordnare. Detta blev starten på en spännande 
resa för Essunga kommun med dess centralort Nosse-
bro.

I samma veva »upptäcktes« en igenbommad elektrisk 
butik med hela sitt innehåll mitt i Nossebro.

– Den var stängd med lås och bom och nerdragna gar-
diner i fyrtio år – mitt på vår motsvarighet till Avenyn i 
Göteborg ! noterade A.  M. Alströmer. Tack vare ägarens 
generositet öppnades butiken för besökare. Den blev 
plötsligt en av Nossebros största turistattraktioner. 

Nossebro har också en unik biograf med sparade film-
planscher från 1900-talets mitt. 

– En fantastisk miljö, som är klockren i retrosatsningen, 
noterar Tord Hallén.

– Förutom Storgatan, huvudgatan i Nossebro, med 
alla dess unika fastigheter från 1950-70-talen har vi 
också publikdragande arrangemang som till exempel 
Veteranmarknader, Power Meet, Dragspelsstämma och 
Nossebro Marknad. 

– Husen på Storgatan är fristående butiker, där ägaren 
själv oftast står bakom disken. Här handlar man kött i 
köttaffären, bröd i bagerierna, blommor i blomsteraf-
fären och färg hos färghandlaren, noterar Tord Hallén.

Även utanför centralorten finns en mängd fina exempel 
på retro – Krokstorps Lanthandel, åtskilliga transforma-
tortorn, ett landsbygdspensionat och mycket mer. Ett 
underlag för en EU-ansökan var solklart. 

Projektet Retro Nossebro har tagit sitt avstamp i den 
välbevarade bebyggelsen längs Storgatan. Till höger : 

Veteran marknaden i Nossebro är en av flera aktiviteter 
med koppling till Retro Nossebro.  

Foton A.  M. Alströmer, Essunga kommun. 
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– Vi ville förstärka och utveckla denna unika retroidyll. 
Vi ville också marknadsföra den gentemot nya mål-
grupper för att bevara för framtiden utan att för den 
skull vara bakåtsträvande, poängterar Tord Hallén.

EU-ansökan godkändes och utvecklingen har fortsatt. 
Som exempel kan nämnas att ett café och en restau-
rang, som var på väg att stänga, har kunnat fortsätta 
tack vare retronischen. Ett retroboende – tre rum och 
kök – har tillkommit. Intresset för att få uppleva denna 
tidsepok är stor, det visar om inte annat alla de nästan 
10 000 personer som besökt lägenheten. 

– Med tanke på att Nossebro har 1 800 invånare är 
detta stora besökssiffror. 

Nu fortsätter projektet med Retrovägen som lanseras 
nästa år; en väg med retro som nämnare och som kom-
mer att gå igenom hela regionen. 

A.  M. Alströmer 
Kommunutvecklare 
Essunga kommun
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Retro På Väg 

det började som en satsning på retro nossebro och 
att sätta nossebro på kartan genom sitt välbevarade 
moderna kulturarv. under resans gång lanserades 
tankarna på just en resa – en retroväg från göteborg 
till nossebro längs den spännande väg 190. våren 
2013 sjösattes det treåriga projektet retrovägen. 

Målet är en turistslinga från Göteborg upp till 
Töreboda och tillbaka med Nossebro som 
mittpunkt. Längs vägen kan man uppleva 
både intressanta miljöer och verksamheter 

som kopplar till Retro. Längs den första delsträckan från 
Göteborg till Nossebro har flera aktörer visat intresse 
och Retrovägen har redan börjat bli ett begrepp. Kul-
turprogrammet Sverige visade ett längre inslag under 
sommaren med bilresa längs vägen och stopp för kaffe i 

Brobacka kaffestuga och tankning i den stängda mack-
en i Sollebrunn, innan man sladdade in på Amiralens 
gård i Nossebro för ett besök i museilägenheten Andra 
våningen. Nyligen har det också skrivits flera större 
tidningsreportage och radioreportage om Retrovägen.  

Det är lätt att tro att paketeringen redan är klar men 
mycket är kvar att göra innan vägen kan lanseras på 
TUR-mässan våren 2014. Etapp två av vägen från 
Nossebro till Töreboda börjar finna sin sträckning. 
Här finns det ingen väg 190 att naturligt fortsätta på 
och sträckningen bestäms av intressanta miljöer, ak-
törer som vill vara med och körvänliga vägsträckor 
vid sidan av huvudstråken. För att fungera turistiskt 
måste stängda bensinstationer, välbevarade mejerier 
och nedstängda butiker kompletteras med öppna lop-
pisar, kaféer där man kan få kaffe och radiokaka, och 
motell som erbjuder retro-rum. Det är människor och 
inte hus som är viktigast i konceptet. Det innefattar en 

Denna buss från 1951 trafikerade en gång sträckan 
Alingsås-Borås. Den kan ses på kommunikations-
museet i Kvarnabo och kommer att trafikera Retro-
vägen framöver.  
Foto Erik Samuelsson.

På Hagströms lanthandel i Sjövik handlar man fortfa-
rande över disk.  

Foto Peter Wirén.
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diskussion om vad som är Retro. Kan allt passa in ? En 
avgränsning är att det liksom i Retro Nossebro handlar 
om att lyfta fram 1950–70-talet med beredskap för att 
utvidga med 1980–90-tal i takt med att intresset för 
dessa decennier ökar. 

I skrivandets stund pågår inventering och möten för 
fullt längs vägen. När man tar på sig Retro-glasögonen 
ändrar landskapet helt karaktär. Våra välbekanta kul-
turmiljöer med välbevarat kulturlandskap och vackra 
byggnader blir lite suddigare och ointressantare, och is-
tället fastnar synskärpan på helt andra platser som inte 
uppfattas som kulturhistoriskt värdefulla av lika många. 

Retrovägen lyfter fram bilismens kulturarv i en tid då 
allt färre skaffar bil och den fysiska planeringen foku-
serar på förtätning längs redan befintlig kollektivtrafik. 
Den lyfter ett kulturarv från en tid av evig högkonjunk-
tur och till synes gemensamma folkhemsideal. Kanske 
är det därför det känns så lockande och kanske lite 
förbjudet att glida fram i en veteranbil längs slingrande 
vägar och stanna för en riktig korv från Erikssons chark 
i Nossebro eller en ostfralla med bordsservering på 
café Nordpolen i Vara. Det gäller att balansera mellan 
nostalgi och nutid. Tittar vi bara i backspegeln blir bil-
färden vinglig – kanske till och med farlig. 

Det svänger om det moderna samhällets kulturarv och 
det finns ett stort intresse hos både äldre och yngre 
människor. Galna idéer som vänstertrafikzoner varvas 
med strategiska företagssatsningar och många ideella 
eldsjälar med stor kunskap. Både kul och angeläget 
på samma gång. 

Björn Ohlén och Maria Albinsson  
Projektledare Retrovägen

Sven Liljeqvist drev Shellmacken i Sollebrunn från 
1960-talet och fram tills för två år sedan. Idag är bygg-

naden mackmuseum med hög retrofaktor.  
Foto Maria Albinsson. 



20

År 2009 presenterades rapporten av den genomförda 
studien, där man kunde konstatera att det i Skaras bo-
stadsbebyggelse från den aktuella tiden går att finna 
en del lokala särdrag, delvis på grund av relativt få 
och lokala aktörer. Bostadsbyggandet i Skara prägla-
des under efterkrigstiden, även under det så kallade 
Miljonprogrammets dagar, till stor del av platsbyggda 
hus med få inslag av prefabricerade delar. Det typiska 
flerbostadshuset från epoken var ett lamellhus i tre vå-
ningar med fasader klädda i puts eller tegel. 

Det kändes angeläget att sprida kunskapen som byggts 
upp genom arbetet med pilotstudien till en bredare 
publik. Genom att skapa medvetenhet om det kultur-
historiska värde som bebyggelsen representerar, är 
för hoppningen att förutsättningarna för bevarande 
och varsamhet vid förvaltning kan öka. Idén om en 
guide bok till Skaras moderna bebyggelse tog form, och 
våren 2010 startade produktionen av guideboken »Mo-
derna Skara«. Utöver korta historiska tillbakablickar 
och översiktliga beskrivningar av utvecklingen under 
efterkrigstiden innehåller boken fem promenader ge-
nom fyra decennier. Genom att följa föreslagna pro-
menader lotsas läsaren/vandraren genom olika delar 
av staden, och får samtidigt inblick i olika företeelser 

En guide till  
efterkrigstidens  
bostadsbebyggelse

som en del i satsningen »moderna västra götaland«, 
tog västergötlands museums bebyggelseantikvarier 
år 2009 initiativ till projektet »efterkrigstidens bo-
stadsbebyggelse i västra götaland«. avsikten var 
att öka kunskapen om efterkrigstidens bebyggelse-
miljöer i mindre städer och tätorter. 

Utöver litteratur- och arkivstudier utfördes under våren 
2009 en pilotstudie av några bostadsområden i Skara, 
områden som valdes i samverkan med kommunens 
stads- och planarkitekt. Syftet med denna studie var att 
utveckla en metod för hur man kan fortsätta att inven-
tera denna typ av bebyggelse även i andra kommuner 
i länet. 

Nedan : Kvarteret Bågen i Skara.  
Foto Ulf Larsson, Västarvet/Västergötlands museum.

Stadsvandring med utgångspunkt från guideboken 
Moderna Skara. Guide är Västarvets Ulf Larsson.  
Foto Andreas Hansen, Västarvet/Västergötlands museum.
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under efter krigstiden, såsom centrumsanering, allmän-
nyttans bostadsproduktion och det omfattande villa-
byggandet under 1960- och 70-talet. På ett par ställen 
i guideboken har även faktarutor fogats in.

Guideboken Moderna Skara lämnade tryckpressarna 
försommaren 2010. Utöver det stöd till bokproduktio-
nen som kom från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
bidrog Skara kommun med finansiering. I kommunens 
regi skickades ett exemplar av den färdiga guideboken 
ut till ägare av de fastigheter som behandlas i boken. 
Kommunens bygglovshandläggare har haft stor nytta 
av guideboken i bygglovshanteringen och Västarvet/
Västergötlands museum har med utgångspunkt från de 
promenader som presenteras i boken genomfört flera 
stadspromenader under de följande åren. 

Ulf Larsson  
Västarvet / Västergötlands museum
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Visningslägenhet  
visar vägen  
till varsam förnyelse

när de cirka 60 år gamla hyresrätterna i stock-
slycke stod inför renovering tog allmännyttiga ab 
alingsåshem ett nytt grepp för att uppnå ett var-
samt resultat. i visningslägenheten med välbevarad 
50-talsprägel blir målsättningen tydlig för hyresgäs-
terna – original karaktären ska behållas.   

Bostadsområdet Stockslycke ligger sydost om stads-
kärnan i Alingsås och uppfördes 1954–57. Det består 
av tegelklädda hyreshus i fem kvarter med totalt cirka 
femhundra lägenheter. Tvåhundra av dem renovera-
des på 1990-talet, de övriga trehundra har i princip 

stått oförändrade sedan 50-talet. För drygt tio år se-
dan ökade behovet av en större renoveringsinsats i 
de sistnämnda lägenheterna, inte minst gällande bad-
rummen. Kommunala AB Alingsås hem, som äger och 
förvaltar bostäderna i området, beslutade att riktlinjer 
för hur området skulle utvecklas i stort skulle tas fram. 
AB Alingsåshems VD Ing-Marie Odegren och arkitekt 
Kerstin Nilsson berättar om den tvärvetenskapliga me-
tod som de genom många års samarbete tagit fram :

– Vi börjar alltid med att definiera områdets karaktär, 
dess själ, säger Kerstin. Vi beskriver först det som är 

I visnings lägenheten har original detaljer bevarats i 
så hög utsträckning som möjligt. Här blir fastighets-
ägarens målsättning tydlig för såväl hyresgäster som 

konsulter och entreprenörer.  
Foto Carina Carlsson, Västarvet Kulturmiljö.
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ten, säger Kerstin. Vi vill visa på ett bra exempel – för-
stör inte detta ! Ing-Marie fortsätter :

– Alla avväganden under en renoveringsprocess måste 
göras utifrån ett hållbart perspektiv. Vi kan inte välja en 
billig lösning som inte håller på sikt, då bygger vi in nya 
brister. Som exempel kan en entreprenör föreslå att en 
ursprunglig handledare i ett trapphus ska bytas ut istäl-
let för att renoveras med argumentet att det kostar lika 
mycket. Där måste vi säga nej, det är inte ett hållbart 
tänkande. Ett sådant byte resulterar i att något blir säm-
re, inte bättre eller lika bra som innan. Vi ställer krav 
på dem som anlitas för att utföra arbetet – de måste 
få kunskapen och förstå argumenten, annars fortsätter 
de som de alltid gjort. Därför satsar vi på att utbilda 
entreprenörerna, de måste också förstå vilka kvaliteter 
som finns i ett bostadsområde som det här.  

Carina Carlsson 
Västarvet Kulturmiljö

I vardagsrummet samsas färg- och materialprover med 
tidsenligt möblemang.  

Foto Carina Carlsson, Västarvet Kulturmiljö.

bra med ett område, kvaliteterna. Därefter fokuserar 
vi på bristerna och hur de kan lösas på ett varsamt sätt. 

– Det är först nu femtiotalsbostäderna behöver renove-
ras, för de byggdes hantverksmässigt med material av 
hög kvalitet, säger Ing-Marie. Jag brukar jämföra med 
miljonprogramsområdena som ju byggdes senare men 
som vi redan stamrenoverat på grund av vattenskador.   

Förnyelseplanering kallar de arbetet med att precisera 
kvaliteterna och bristerna i ett område. Denna plane-
ring utmynnar i ett styrdokument som för Stockslyckes 
del ger riktlinjer om ett ambitiöst bevarande av fem-
tiotalskaraktären. Tidigt i processen bestämdes det att 
en av lägenheterna skulle bli en visningslägenhet med 
ursprunglig inredning. Väggarna tapetserades med äkta 
tapeter från tiden, och alla de ursprungliga luckorna 
och trädetaljerna målades om istället för att bytas ut. 
Gabondörrar med horisontell fanér och ursprungliga 
vred och knoppar behölls, och tidstypiska möbler och 
föremål inhandlades på loppis. 

– Vi stämmer träff i visningslägenheten med alla som 
ska få sin lägenhet renoverad, säger Kerstin. Här får de 
med egna ögon se hur man kan förnya lägenheten och 
samtidigt få ett modernt och väl fungerande boende. 
Vi pratar igenom renoveringen av varje lägenhet indi-
viduellt, och är tydliga med vår inställning att original-
karaktären ska bevaras. 

Hyresgästerna får välja ur en tidstypisk färgskala, och 
tillvalen är valda med utgångspunkt från 1950-talets 
formspråk. Som exempel finns inga infällda spotlights 
att välja på till badrummets belysning, endast vanliga 
enkla glasglober.  

– Vi bjuder fortlöpande in inte bara hyresgästerna utan 
också konsulter och entreprenörer till visningslägenhe-
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Hur gör vi för att värna karaktären i ett område med stugor 
som dessa ? Funktionalistiska fritidshus på Stora Varholmen 
i Göteborgs skärgård, fotograferade på 1930-talet.  
Privat foto.
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Sommarstugan som 
kulturarv – kommunalt  
planeringsdilemma 

lagen om två veckors semester till alla från och med 
år 1938 blev startskottet för byggandet av ett stort 
antal fritidshus i hela landet. många uppfattades 
snart som små och omoderna, och har sedan dess 
byggts om och till i omgångar. idag bebos ett stort 
antal av dem permanent. vad blir konsekvenserna 
av detta, och går det egentligen att bevara karak-
tären i ett äldre fritidshusområde ? 

När Västarvet genomförde en undersökning om fritids-
hus i Västra Götaland 2008–09 visade det sig att kom-
munernas inställning till permanentning av fritidshus-
områden varierar stort. Där bostadsbristen är stor ses 
det som en lösning på ett problem. På andra håll är 
man mer restriktiv eftersom de krav som ställs på åre-
truntbostäder inte kan uppfyllas. 

Vad för permanentning med sig ? Följderna kan tolkas 
som både negativa och positiva. Skatteintäkterna till 
kommunerna ökar, samtidigt som kostnader för till ex-
empel sophämtning, gatubelysning och barnomsorg 
tillkommer i områden som tidigare stått tomma under 
större delen av året. Permanentningen innebär också 
att landskapet förändras. Vägarna breddas, husen blir 
större, garage tillkommer och naturtomter med tallar 
och blåbärsris ersätts med gräsmatta och staket. En an-
nan konsekvens är att bilberoendet och därmed miljö-
belastningen ökar. 

Den första generationen fritidshus, som restes fram 
till och med 1950-talets mitt, byggdes i regel genom 
självbyggeri, helt utan professionell arbetskraft. Stugor-
na blev små och enkla och de byggdes inte sällan av 
återvunnet virke och tillvaratagna fönster och dörrar. 
Få hade råd med bil så stugorna byggdes på cykelav-
stånd från tätorten där man bodde. Allt eftersom åren 
gick försågs de med fler rum, rinnande vatten, toalett 
och elektricitet. 

Från och med 1950-talets mitt byggdes allt fler monte-
ringsfärdiga stugor med större mått och fler bekvämlig-
heter. Bilen hade dessutom kommit för att stanna i allt 
fler familjer, så stugorna, som mer började likna små 
villor, byggdes allt längre från städerna. Till skillnad 
från tidigare uppfördes de i välplanerade områden med 
gemensamma vattenverk, bryggor och liknande.

Idag har många fritidshusområden en brokig karaktär. 
Nytt och gammalt har blandats, och utformning, färg-
sättning och skala varierar stort. De få områden med 
bevarad prägel som ännu finns kvar fungerar som sym-
boler för det välfärdssamhälle som etablerades under 
1900-talet. De berättar om allas rätt till semester, om 
förbättrad levnadsstandard och framtidstro. Hur kan ett 
sådant område sparas för framtiden ? En förutsättning 
är goda kunskaper, såväl bland de boende som i kom-
munen, om fritidshusområdenas historia och karaktär. 
Att komplettera detaljplaner och byggnadsplaner med 
gestaltningsprogram har visat sig vara en bra möjlighet 
att styra in utvecklingen på ett varsamt spår. 

Carina Carlsson 
Västarvet Kulturmiljö
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Hållbar renovering av 
flerbostadshus från 
1900-talets mitt

under folkhemstiden byggdes ett stort antal fler-
bostadshus som nu står inför modernisering och 
energieffektivisering. Hur kan arkitektoniska, kul-
turhistoriska och sociala aspekter balanseras med 
frågor om teknik, energi och ekonomi i renove-
ringsprojekten ? det var frågan som ställdes inom 
rebo – Folkhemmet, ett projekt med syfte att un-
dersöka förutsättningarna för hållbar renovering av 
bostäder från 1900-talets mitt. 

Torpa i Göteborg var ett av områdena som valdes som 
utgångspunkt för diskussioner inom projektet.  
Foto Annika Danielsson. 
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Liane Thuvander, docent vid Chalmers Arkitektur, 
är en av de ansvariga för projektet. Hon påpekar 
att folkhemsbostäderna präglas av material och 
hantverk av hög kvalitet, och av stor omsorg om 

detaljerna. Dessa kvaliteter riskerar att gå förlorade om 
de i samband med storskaliga renoveringsprojekt byts 
ut mot byggnadsdelar med sämre kvalitet och kortare 
livslängd. 

Projektet bedrevs under 2011–12 tillsammans med 
fastig hets ägare, förvaltare, arkitekter konsulter, bygg-
företag och organisationer såsom hyresgästföreningen, 
Göteborgs Stadsmuseum med flera. Renoveringen av 
de stora folkhemsområdena i Torpa och Långängen i 
Göteborg och Hökarängen i Stockholm kom att väljas 
som utgångspunkt för studier och diskussioner inom 
projektet. 

Inledningsvis studerades de metoder som används för 
att balansera till exempel arkitektoniska och kultur-
historiska värden mot kostnadseffektivitet och miljö-
hänsyn. Det konstaterades att det finns verktyg för att 
hantera de enskilda värdena, inklusive strategier för 

att garantera hänsyn till immateriella värden, men att 
dessa sällan används tillsammans.

I tidiga faser av renoveringsprojekt brukar oftast bara 
ett fåtal aktörer vara involverade och alla aspekter tas 
inte med i diskussionen. Samtidigt är det vanligt att tek-
nik- och ekonomifrågor dominerar över andra frågor, 
menar Liane Thuvander. Ett av delmomenten i detta 
ReBo-projekt bestod därför i att utarbeta en checklista 
över alla olika hänsyn som måste tas inom ett typiskt 
renoveringsprojekt. På så sätt kan fokus på alla delar 
lättare bibehållas genom hela processen. 

Förhoppningen är att resultaten kan vidareutvecklas i 
framtida projekt. Intressant är till exempel att studera 
hur de olika värdena kan vägas mot varandra och hur 
detta kan visualiseras för att stödja beslutsfattande och 
kommunikationen mellan olika aktörer.

En av projektets viktigaste slutsatser var att det behövs 
enklare metoder för beslutsfattare, där både materiella 
och immateriella värden blir tydliga och får en röst. 
Dessutom konstaterades att byggsektorn i stort behöver 
vara mer serviceinriktad i renoveringsprojekt om hän-
syn ska kunna tas till arkitektoniska, kulturhistoriska 
och sociala frågor, menar Liane Thuvander. 

Carina Carlsson 
Västarvet Kulturmiljö

Liane Thuvander från Chalmers berättade om ReBo 
Folkhemmet under seminariedagen Framtiden vi byggde.  
Foto Carina Carlsson, Västarvet Kulturmiljö.

Källa : ReBo.  
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stoltheten hos ägaren är det 
bästa skydd som detta hus, 
denna början till ett kultur-
arv, kan ha.

Stolthet och kulturarv 

i skrivande stund pågår arbetet med att inventera 
bebyggelsen i trollhättan stads ytterområden, där 
flerbostadshus och villaområden från rekordåren 
samsas om utrymmet med industrimiljöer från olika 
epoker. Före detta stadsarkitekten leif löf blickar 
framåt och funderar på sambandet mellan det som 
byggs idag och morgondagens kulturarv. 

Ägaren till det nybyggda visar stolt upp sitt nya hus. 
Oavsett fasadmaterial, färgsätt ning och fönsterstorlekar 
är detta en dröm som blivit verklighet – något som ska 
bestå länge. Oavsett om huset ritats av en arkitekt eller 
inte så är det älskat av sina ägare och 
är ett hus precis så som de vill ha det. 

Stoltheten hos ägaren är det bästa 
skydd som detta hus, denna början till 
ett kultur arv, kan ha. Den stoltheten 
borde vi, som tror oss vara sakkun niga, försöka få att 
leva och utvecklas under husets långa liv. Den som är 
stolt över sitt hus gör änd ringar och tillbyggnader som 
avspeglar stoltheten. När huset med tiden får krämpor 
som behöver tas om hand är stoltheten en bra grund 
för god omvård nad. 

Om huset får nya ägare är det bra ifall stoltheten över-
läm nas tillsammans med nyck larna. Ibland tar köparna 
inte emot den. Och ibland överlämnas ingen stolthet, 
det blev bara en affär.

Väldigt många hus är potentiella kulturarv. Om stolthe-
ten hos ägarna försvunnit är de framtidsutsikterna alltid 
hotade. Ofta beror det på okunskap. Ingen har berättat 
om husens historia, talat om begrepp som arkitektur 

och kulturhistoria när det gäller just de husen, vad som 
var typiskt för hus som byggdes då och hur man kan 
ut veck la dem utan att de förlorar det typiska.

Arkitekter och antikvarier värderar byggnader utifrån 
sina olika kunskaper. Gränsen mellan arkitektoniska 
och kulturhistoriska värden är inte enkel att dra. Behövs 
den ? Värdena lappar ju över varandra. Jag tror att alla 
är överens om att ett hus, som byggs med god arkitek-
tur, sannolikt är ett hus som med tiden kan ha tydliga 
kultur historiska värden.

När vi i kommunerna arbetar med kulturmiljöprogram, 
bevarandeplaner eller annat, som syftar till att slå vakt 
om kulturvärden i bebyggelse, så måste vi förstås an-
vända plan- och bygglagen till att få rätt sorts bestäm-

melser att gälla. För bestämmelser be-
hövs ibland. 

Men lika viktigt – kanske viktigare – är 
att på olika sätt agera för att sprida 
upplysning om arkitektoniska och 

kulturhistoriska värden så att husägare tar till sig kun-
skapen. Så att de är stolta över sina hus. Som kulturarv 
eller som framtida kulturarv…

Leif Löf 
Trollhättans stad
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Bebyggelsen som nu inventeras i Trollhättans stad är 
 framför allt tillkommen under efterkrigstiden.  
Foto Astrid Bäckman, Trollhättans stad. 
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Kulturarvet kan bli en viktig dimension i den hållbara utvecklingen, genom att ses som en resurs både ur 
ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Så skriver Riksantikvarieämbetet om verksamhetsområdet »Det moderna samhällets kulturarv«. 

1900-talets samhällsbygge har lämnat ett enormt byggnadsbestånd efter sig. I varje kommun finns pärlor från 
detta sekel, pärlor som tillsammans speglar det moderna samhällets framväxt. I denna skrift belyser olika röster 
hur detta kulturarv kan fungera som resurs och som källa till kunskap och utveckling. 

Möjligheterna att på ett varsamt och spännande sätt bygga vidare på arvet från 1900-talet är till synes oändliga. 
Resan har bara börjat – nu kör vi !
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Stenstorps vattentorn.  
Foto Ulf Larsson  

Västarvet/Västergötlands museum.
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