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1. Inledning
Namnet Gamla Stan lever kvar i Motala trots alla de förändringar som skett i området under
årens lopp. Som med de flesta bostadsområden i mitten av 1900 – talet, jämnades hela
området i Gamla Stan med marken för att ge plats åt det nya välfärdsamhället och
miljonprogrammets ”glada dagar”. 40 år senare påbörjas en upprustning av bostäderna och ett
förnyelsearbete av den yttre miljön i området tar form. Successivt förvandlas området till vad
det är idag, ett ”nytt” Gamla stan.

1.1 Ämnesval
Det är denna process av diverse förändringar i den yttre bostadsmiljön som väckt ett
personligt intresse hos mig och som fått mig att fascineras över den spännande historia som
området för Gamla stan bär med sig. Jag har därför valt att beskriva dessa och diskutera dess
betydelse.

1.2 Syfte
Mitt syfte med uppsatsen är främst att redogöra för de yttre förändringarna som skett i
området för Gamla stan och undersöka detta i ett kontextuellt perspektiv.
Jag önskar lyfta fram den offentliga konsten och peka på vilken betydelse den har för
människorna runt omkring. Hur de boende upplever sin yttre bostadsmiljö och hur samspelet
mellan konsten, platsen och människan ter sig. Dessutom vill jag belysa betydelsen av hur
förändringar i ett bostadsområde, - som tidigare upplevts på ett mer negativt sätt, - kan med
införande av konst och andra olika insatser höja boendekvalitén och bidra till en positivare
upplevelse. Detta vill jag analysera utifrån vårt behov av estetik och hur det präglar vår
vardag.

1.3

Frågeställning

Mina frågeställningar grundar sig dels i hur det kom sig att den gamla stadsdelen revs, och
varför uppfördes den nya på det sätt som den gjorde?
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Hur har den offentliga miljön förändrats och i vilket/vilka syften, samt hur samverkar den
offentliga konsten med platsen?

1.4

Avgränsningar

Mina avgränsningar består i att det bara är den yttre bostadsmiljön jag kommer att beröra, och
låter alltså betydelsen av förändringarna för de enskilda byggnaderna och lägenheterna stå
utanför denna studie.

1.5

Metod

1.5.1 Tillvägagångssätt och källor
Då det är platsens interagerande med konstverket i en befintlig och speciell miljö jag vill
undersöka har det varit en viktig del för mig att göra en observation och dokumentation på
plats. Både i dagsljus och i mörker, i solsken och i regn - för att på bästa sätt kunna redogöra
för mina olika upplevelser.
Min empiri i form av bilder på bostadsområdet och den offentliga konsten samlades in vid
flera observationstillfällen, men jag har också använt mig av bilder från de internetsidor som
presenterar Gamla Stan både i sitt gamla skick och fram till idag. Kartor och flygbilder har jag
ordnat via personlig kontakt med lantmäteriet, Motala Kommun.
Jag har använt mig av såväl tryckta som otryckta källor. För att skaffa mig en bra och tydlig
bakgrund om Motala och bostadsområdet Gamla stan har jag framförallt gjort litteraturstudier.
Det samma gäller teorier kring offentlig konst och annat relevant innehåll.
För att inhämta information om Bostadsstiftelsen Platen och projektet kring Gamla Stan har
jag använt mig av olika otryckta källor på nätet, så som Motala Kommuns hemsida,
Bostadsstiftelsen Platens egen hemsida och tidningsartiklar. Dessutom har jag varit i
personlig kontakt med nuvarande Bygg – och Teknikchef samt VD – assistent vid
Bostadsstiftelsen Platen, liksom med en av de inblandade projektörerna i förnyelsearbetet av
Gamla stan. Jag har även upprättat en kontakt med ansvarig handläggare för den detaljplan
som jag använt mig av under arbetets gång.
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1.5.2 Källkritik
I granskandet av mina litteraturstudier vill jag offentliggöra att fler av dessa är tidigare
betrodda verk som jag anser högst tillförlitliga. I mina eftersökningar har jag dels använt mig
av olika artiklar från bl.a. dagstidningen Corren där flera av dessa är debattinlägg, vilka
därmed också besitter en viss inriktning. Detta skulle jag dock vilja klargöra som något jag
tagit i bejakande i mitt kritiska granskande av dessa. På samma sätt har jag också bemött det
omfattande materialet som jag fått tillhanda av Bostadsstiftelsen Platen och nuvarande Bygg –
och Teknikchef Ragnar Egberth och Margareta Hanell, VD – assistent.
En brist i mina eftersökningar är att jag vid upprepade tillfällen försökt ta kontakt med flera
av Bostadsstiftelsen Platens anlitade projektörer (bl.a. WSP Management, VML- konsult AB
och Wahlins AB) kring förnyelsearbetet för Gamla stan, men har endast lyckats upprätta
kontakt med ett av dessa. WSP´s dåvarande projektör Per – Olof Persson som var direkt
underställd dåvarande Vd Kenneth Söderman på Bostadsstiftelsen Platen.
Detaljplanen och de övriga uppgifterna från planeringsarkitekten Anna Säfström anser jag
vara högst tillförlitliga då hon varit ansvarig handläggare för en del av planeringsarbetet i
Gamla stan. Det bildmaterial som Irma Muhr och Hans Uhno från Lantmäteriet har bidragit
med behandlar jag också som korrekta uppgifter.

1.5.3 Disposition
Denna uppsats består av 6 huvudkapitel. Till dessa räknas inlednings- kapitlet som det första,
- där jag framför både ämnesval, syfte, frågeställningar och avgränsningar. Där redogörs
också för metod, forskningsöversikt, bakgrund och förutsättningar samt diverse teorietiska
utgångspunkter/ perspektiv. I det andra kapitlet Historik beskrivs kortfattat både grundandet
av Motala samt Dubergska gården och Jungfru Sophia Isberg, vilka har en betydelsefull
relation till området för Gamla stan. Kapitlet innefattar också en kort historik om
Bostadsstiftelsen Platen och dess betydelse idag. Kapitel 3 beskriver hur Nya tider tar form. I
detta kapitel redogörs för hur förändringen av Motala i och med bostadsstiftelsen Platens
uppkomst ägde rum och lite om hur Motalas nya bostadsområden uppstod. Det tredje kapitlet
beskriver också kortfattat miljonprogrammet och vilken betydelse det hade vid starten för 60talets förändringar i området för Gamla stan.
I kapitel 4 får vi bekanta oss med det Nya gamla stan och 2000 – talets förändringar i den
yttre bostadsmiljön. Detta kapitel inrymmer också kortare beskrivningar av de enskilda
verken.
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Nästa kapitel, det femte, omfattar en personlig analys och sammanfattning för både det
”gamla” Gamla stan och det ”Nya” Gamla stan med dess förändringar i den yttre
bostadsmiljön. Jag redogör också för min analys kring konstverken och diskuterar samspelet
mellan konst, plats och betraktare.
Det sista kapitlet består av en diskussion och slutsats som binder samman och sammanfattar
uppsatsen. Sist återfinns bildbilagor som fungerar som återlänkande till de olika kapitlen.

1.6 Forskningsöversikt
Det har skrivits en hel del om offentlig konst och om exempelvis relationen mellan allmänhet,
konstverk och plats. Om konst i bostadsområden har det dock varit något svårare att hitta. Jag
har dock haft stor användning av flera delar ur många av dessa, kanske framför allt för att
definiera begreppet offentlig konst och dess betydelse.
En av dessa är en bok av Sven Sandström, Mailis Stensman och Beate Sydhoff; Konstverkens
liv i offentlig miljö, 19821. Boken behandlar, precis som titeln antyder, offentlig konst i
Sverige. En annan bok som lyfter fram den viktiga aspekten av estetik och vilken betydelse
detta har för våra sinnesupplevelser och välmående är; Från våra sinnen – en antologi om
sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan och sinnesintrycken, 2002 av Gösta Blucher och
Göran Graninger genom stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande.2
Förutom dessa har jag valt att titta vidare på Lokala torg, liv, miljö och verksamheter på
förortstorg av Sören Olsson, Marianne Ohlander och Gerd Cruse Sondén genom institutionen
för socialt arbete, Göteborgs Universitet och Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige,
2004,3 och den något tidigare boken Det lilla grannskapet - Gårdar. Trapphus & socialt liv,
också den av Sören Olsson, Mariannae Ohlander och Gerd Cruse Sondén, Centrum för
Byggnadskultur i västra Sverige, 1997. 4
1

Sandström Sven, Konstverkets liv I offentlig miljö. Sveriges Allmänna Konstförening, Uddevalla, 1982

2

Blucher, Göran, Från våra sinnen: en antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan och

sinnesintrycken (en dokumentation av Vadstena Forums symposium 2001) Stiftelsen Vadstena Forum för
samhällsbyggande, 2002
3

Olsson, Sören, Lokala torg: liv, miljö och verksamheter på förortstorg, Centrum för Byggnadskultur i västra

Sverige, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, Göteborg, 2004
4

Olsson, Sören, Det lilla grannskapet: Gårdar, trapphus och socialt liv, Centrum för Byggnadskultur i västra

Sverige, Göteborg, 1997
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En av de böcker som hade stor betydelse för mig i det tidiga skedet och kanske den som först
inspirerade mig till ämnet för uppsatsen är Greger Ekströms bok Bostadskonst, ett samarbete
med AB Svenska Bostäder, 1998.5 Den behandlar kortfattat diverse förutsättningar och
ambitioner för bostadskonst. Ekström berättar att Svenska bostäder sen mitten av 40 – talet
har varit en aktiv deltagare i utbyggnaden av vår huvudstad och att syftet har varit att skapa
funktionella och trevliga hus. Det Ekström främst vill lyfta fram är hur SB har bidragit till att
förse både torg, gårdar och byggnader med konst i tron på att konst förbättrar och berikar
boendemiljön. Svenska Bostäder har nämligen under många år beställt konstverk till sina
bostadsområden och var under 60 – talet en av landets största konstköpare. I boken
representeras hela 42 olika konstverk utförda i Svenska Bostäders olika bostadsområden runt
om i Sverige.

Ett annat exempel på betydelsen av offentlig konst i bostadsområden är boken Konst i ett
bostadsområde – Konstnärliga element i publik miljö 1, som gavs ut av Statens Humanistiska
Forskningsråd & Statens Råd för Byggnadsforskning i samarbete med bl.a. Sven Sandström
och Sven Sjöstedt med flera, 1977.6 Genom en mångdimensionell fallstudie, ägnad 60talsområdet Västra Fredriksdal i Helsingborg, har en grupp konstvetare vid institutionen för
Konstvetenskap i Lund försökt att förmedla en föreställning om hur konsten mottas och
brukas av människorna i ett vanligt modernt bostadsområde.
Författaren Titti Olsson har tillsammans med Movium, centrum för stadens utemiljö, givit ut
boken Samverka för bättre bostadsmiljö!, Alnarp, 2003.7 Movium är en mötesplats för
forskare och praktiker som vill utveckla kunskapen om stadens utemiljö.8 Boken ingår som ett
delprojekt i Moviums ramprogram 2000- 2002 och redovisar en modell för hur ett fördjupat
samarbete mellan bostadsföretag och de boende kan se ut. Exemplet berör kvarteret
Rosenknoppen i Helsingborg och beskriver den så kallade samverkansmodellen.

5
6

Ekström, Greger, Bostadskonst, AB Svenska Bostäder, Vällingby, 1998
Sandström Sven, Konst i ett bostadsområde – Konstnärliga element i publik miljö 1, Liber Läromedel Lund,

Lund, 1977
7

Olsson, Titti, Samverka för bättre bostadsmiljö, Movium, Alnarp, 2003.
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Movium, Centrum för stadens utemiljö, < http://www.movium.slu.se/ommovium/verksamhetside.cfm>, 201111-22
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Den bok jag haft störst användning av i min undersökning av området för Gamla stan är
Bostadsstiftelsen Platsens egen jubileumsbok I Platens fotspår – Motala i bild under 50 år,9
vilken också den bjuder på ett rikt bildarkiv, - både från det gamla och efter det något nyare
Motala. Dessutom ger den en historisk och intressant överblick av Bostadsstiftelsen Platen
och kommunens byggande och expansion under de gångna åren.
En av de avhandlingar som jag kunnat använda mig av är Catharina Gabrielssons Att göra
skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar,
vid Arkitekturskolan på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, 2006.10 I den behandlar
hon det offentliga rummet och platsen som betydande medium för både estetisk framställning
och politisk kommunikation. I sin avhandling utgår Gabrielsson från Stortorget i Kalmar och
menar att platsen inte enbart är en konstruerad plats baserad på historiska former och ideal,
den måste dessutom regelbundet bli återuppfunnen för att utveckla demokratin genom att den
agerar kritisk.
En av de C- uppsatser i konst- och bildvetenskap som jag har läst är Ensam Ute – att placera
offentlig skulptur av Sandra Högfeldt vid Linneuniversitetet i Växjö, ht 2009.11 Hennes
uppsats redogör främst för processen kring offentlig konst och vem eller vilka som bestämmer
placering av offentliga konstverk i samhället. För att tydliggöra detta använder hos sig av
Charlotte Gyllenhammars skulptur UTE i Borås som ett exempel. Hon intresserar sig av hur
platsen i relation till betraktaren samspelar för att mening ska uppstå och undersöker hur
konsten tas emot och ses av allmänheten. Med detta vill hon visa på hur offentliga konstverk
bidrar till att skapa mening för platsen och integrationen med dess omkringliggande
byggnader.

9

Svensson, Åke, Bostadsstiftelsen Platen Jubileumsbok, I Platens Fotspår – Motala i bild under 50 år,

Bostadsstiftelsen Platen, Motala, 2002
10

Gabrielsson, Catharina, Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och

politiska föreställningar, Akademisk avhandling 1402-7461; 2006:3, Kungliga Tekniska Högskolan,
Arkitekturskolan, Stockholm, 2007
11

Högfeldt, Sandra, Ensam Ute – att placera offentlig skulptur, C-uppsats i konst- och bildvetenskap, KB2023,

Institutionen för kulturvetenskaper, Linneuniversitetet i Växjö, 2009
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1.7 Bakgrund – förutsättningar för konst i
offentlig miljö
1.7.1 Bakgrund
1937 startade Statens konstråd, medlemmarna fick i uppdrag att vara den institution som
hade hand om offentlig utsmyckning, framförallt i samband med statliga platser och
byggnader.12 I syfte att konstnärliga gestaltningar i byggnader där statlig verksamhet bedrivs
tillsammans med konstkollektioner skulle bidra till kreativa och attraktiva miljöer för
arbetstagaren och den enskilde medborgaren. Statens konstråd bidrar även i viss mån, med
bidrag, till kommuners och landstings konstinköp. I SOU 1995:18 står också att ”det
grundläggande syftet med bidraget är att stimulera utvecklingen av konstnärlig gestaltning i
offentliga miljöer”.13 Med offentliga miljöer menas platser som ”ägs av det offentliga” eller
platser där många människor vistas ofta, som till exempel gator och torg. En plats offentlighet
mäts alltså utifrån platsens tillgänglighet. Men offentliga platser innefattar även platser som
ägs av det offentliga men som få människor besöker. Exempel på detta är en statlig byggnads
utsmyckade innergård som få människor, förutom personalen, besöker.
Sedan slutet av 30 -talet har konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader kunnat
finansieras med statliga lån motsvarande en procent av byggnadsvärdet. Den så kallade
”enprocentsregeln” infördes av ecklesiatistikministern Artur Engberg och innebär att
motsvarande en procent av byggnadsvärdet i statliga byggnader ska avsättas till konst.14
1947, alltså drygt tio år efter införandet av Statens konstråd, hände en rad saker som fick stor
betydelse för den svenska offentliga konsten. Folkrörelsernas Konstfrämjande och föreningen
Konst i skolan bildades. Den främsta uppgiften för dessa båda organisationer skulle vara att
sprida konst till dem som tidigare inte varit så delaktiga i konstlivet.15
På 1960 – talet kom enprocentsregeln att gälla även bostäder vilket bidrog till det nu blev
möjligt att förse de nya bostadsområdena med konst i en kraftigt utökad omfattning. Istället
12

Statens offentliga utredningar, Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för

svenska konstnärer, 1936:50
13

Statens offentliga utredningar, Konst i offentlig miljö – betänkande av utredningen om konst i offentlig miljö,
Stockholm: Fritze, 1995:18, s. 14f
14
Ekström, 1998, s.13f
15
Sandström, 1982, s.7
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för enstaka centralt placerade konstverk kunde man nu förse bostadsgårdar och entréer med
vad som ansågs vara god konst vilket förde konsten närmare hyresgästerna. Konsten skulle
främst vara ett medel för att förbättra och berika bostadsmiljön men inköpen och uppdragen
var också ett stöd till det svenska konstlivet. De olika bostadsområdenas uppbyggnad blev
förutsättningen för den konstnärliga utsmyckningens utformning.16
1985 kom bestämmelserna att förändras ytterligare och det blev nu möjligt att få bidrag med
upp till 40 % av konstprojektets kostnader.17
Fram till 1996 har också konstförvärv varit möjliga genom statliga lån och bidrag i samband
med bostadsbyggande.
Från 1997 har Statens konstråd tilldelats rollen att dela ut bidrag för konst i
bostadsbebyggelsen, men huvudsakligen kom samarbetet fortfarande att gälla de större
publika utrymmena som torg, parker etc.18 Samma år utökades också verksamhetsområdet
med det så kallade Vidgade uppdraget, vilket innefattade samarbeten för beställd konst med
icke statliga aktörer som T.ex. Kommuner, landsting och privata byggherrar.
Från det att man avslutade det föregående uppdraget 2010 driver nu Statens konstråd, - i
samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektmuseet - under åren 2010-2012
uppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer” som handlar om att långsiktigt
stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och
landskap. Genom att låta gestaltande värden genomsyra alla faser i planerings- och
byggprocessen ökar förutsättningarna att uppnå ett helhetsperspektiv.19
Liksom när Statens Konstråd först etablerades är ambitionen idag fortfarande den samma och
målen är låta konsten bli ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Man arbetar
för att sprida information om både den nationella och internationella offentliga konsten samt
låta samtidskonstens alla yttringar få möjlighet att avspeglas i samhället.

16

Ekström, 1998, s. 8f
Ekström, 1998, s. 8f
18
Ekström, 1998, s.14ff
19
Statens Konstråd <http://www.statenskonstrad.se/se > 2011-11-17
17
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1.7.2 Val av konstverk
Det är en svår uppgift att bestämma vilken konst andra människor ska möta i sin omgivning.
Ett konstverk måste anpassas till sitt rätta sammanhang och det måste ha en definierad
relation till rummet och till dem som vistas där.
Valet av konstverket i den offentliga miljön bör göras så att ju närmare den enskilda
människan konstverket får sin placering desto mer ”tillgängligt” bör det vara utan att man ger
avkall på den på den konstnärliga kvalitén.20
Målsättningen är att de boende ska uppleva sitt konstverk som ett signum för just deras
område. Det ska kännas som ett personligt riktat omhändertagande av deras miljö. Det är
olyckligt om den boende måste konfronteras med ett konstverk som han eller hon inte
begriper eller inte kan ha en positiv relation till. Detta innebär att det kan vara en väsentlig
skillnad på val av konstverk i exempelvis trappuppgången och den ute på gården.
1.7.3 Underhåll & ansvar
”Dåliga” bostadsområden blir dock inte ”bättre” av konst, däremot är konstnärens arbete ett
naturligt inslag i en omtänksamt planerad boendemiljö.21 Konst kan däremot inte ensam rädda
torftig boendemiljö: Ett hus som är ”fult”, för stort eller illa planerat blir sällan en omtyckt
boendemiljö och risken för vandalism ökar. Det är nästan omöjligt att hjälpa denna
boendemiljö med ett konstverk men det kan fungera som ”pricken över i” när
förutsättningarna är gynnsamma. Arkitekturen och konsten ska hjälpas åt.
Om konsten känns som en angelägenhet för alla klarar den sig kanske från diverse angrepp
och dessutom får möjligen hela området högre status.
När det gäller konstverk i den offentliga miljön måste man också ställa mycket höga krav på
materialval, färgval och slitstyrka. Ett skadat konstverk utsätts ofta för nya angrepp och
skapar olust och sorg hos betraktaren. Det ska därför snabbt åtgärdas och är skadan för stor
ska verket tas bort. Det är därför mycket viktigt att det finns ett fortlöpande ansvar för de
konstverk som sätts upp, gentemot konstnären eller gentemot dom som konstverket vänder sig
till. Det är den som sätter upp konstverket som bär ansvaret för dess välbefinnande. 22
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När det gäller de statliga konstverken är det Statens konstråd som fungerar som en
tillsynsmyndighet och ansvarar för vården av dessa. Tillsynsverksamhetens uppgift är också
att ge anvisningar till statliga myndigheter kring bland annat registrering och årlig inventering
av statens offentliga konstsamlingar.23 Om detsamma gäller för kommunala bostadsbolag som
Bostadsstiftelsen Platen faktiskt är får jag lämna osagt, men under åren 2006- 2008
genomfördes ett inventeringsprojekt, Fastighetsägarnas vård och underhåll av
byggnadsanknuten konst, vilket för samtliga fastighetsägare i Sverige som äger och förvaltar
byggnader med byggnadsanknuten, platsspecifik konst beställd av Statens Konstråd under
perioden 1937 -2005 gjordes uppmärksamma om sina skyldigheter. Fastighetsägarna har
nämligen såväl ett formellt som ett praktiskt vård – och förvaltningsansvar för den
platsspecifika konsten.

1.8 Teoretiska utgångspunkter
1.8.1 Teorier om behov av skönhet
Det estetiska behovet har funnits med oss redan från tidernas begynnelse. Ristningar,
målningar och skulpturerade föremål talar i vilket fall för det.24
Begreppen ”vackert” och ”fult” har diskuterats så länge vi vet. Debatten går att följa så långt
tillbaka som det finns skrivna dokument och skönhet har under denna tid alltid stått för något
av godo och eftersträvat.
I antikens Grekland stod ”skönt” inte bara för det synligt eller kännbart goda, utan även för
det goda och rätta i politisk mening. En plan för statens handlande kunde alltså betraktas som
skön, av dom som tyckte den var bra. Skönt i den mening att något är estetiskt tilltalande.
Uppfattningen om vad som är estetiskt tilltalande skiljer sig dock åt mellan individer. Estetik
är det vi upplever med våra sinnen. 25
I och med att estetiken, genom det ting eller den byggnad som är gestaltad, ger upphov till
olika känslor, kan man även betrakta det estetiska uttrycket genom dessa ting eller byggnader
som en form av kommunikation.26 Vi vill bli berörda och hoppas på ett tilltal från konstverket.
27

23
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Pionjären och samhällsdebattören Ellen Key och hennes bok ”Skönhet för alla” (1899) har
haft en avgörande betydelse för svensk form och arkitektur i över hundra år. 28 Med
inspiration från William Morris och den brittiska Arts & Crafts rörelsen kopplar Key ihop
skönhet med enkelhet, ändamålsenlighet, harmoni och ärlighet. I hennes ögon fanns det med
andra ord ett samband mellan det yttre och det inre, en vacker miljö kunde göra folk till bättre
och lyckligare människor: man arbetar bättre, mår bättre, blir vänligare och gladare om man i
sitt hem möter vackra former och färger på de saker man omger sig med. Lika betydelsefullt
är hennes sociala och demokratiska patos: skönhet är något alla ska ha rätt till.
Främst är Key idag känd för ”Barnets århundrade” (1900) och sin roll inom kvinnorörelsen,
men hennes idéer om skönhet och hemmes betydelse lever kvar.
I författaren John Ruskins lära om skönhetens betydelse i vardagslivet och tankar om en
skönare värld bortom industrialismens massproducerade varor måste skönhet och funktion
samspela. Enligt honom har konsten och arkitekturen dessutom en moralisk uppgift att skapa
förutsättningar för andlig hälsa, kraft och glädje.29
Många av dessa tankar lever vidare även idag och utanför bostadens väggar är det till stor del
i det publika rummet detta behov kan tillfredställas, i den offentliga konsten.30
Behovet av trygghet, av positiv identifiering med den egna hemmiljön, av kontakt med andra
människor är centrala för vårt psykiska välbefinnande, skriver Klas Tham i kapitlet
”Människan i arkitekturen”, Från våra sinnen: en antologi om sambandet mellan den fysiska
miljön, hälsan och sinnesintrycken, Blucher, 2002. 31
Redan när det gäller utformningen av bebyggelseplaner och enskilda byggnader kommer
kravet på god estetisk gestaltning att bli odistinkt, helt enkelt därför att två fixpunkter saknar
ett definierat innehåll: den ena är ”estetiska behov” och den andra är ”god estetisk kvalitet”. 32
Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar tar till sig av dessa aspekter för att kunna
erbjuda sina kunder en attraktiv boendemiljö. En bra bostadsmiljö ger också spännande
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förutsättningar för enskilda konstverk med en mångfald av uttryck, naturligt integrerade i
platser och rum. En levande vardagskonst!33
I arbetet med uppsatsen kommer jag att ha dessa teoretiska utgångspunkter i beaktande för
analys och vill därmed inte ansluta mig mer eller mindre till någon av dessa.

1.8.2 Teorier om offentlig konst samt placering och miljö
Följande citat är hämtat från Nationalencyklopedins Internetversion: Offentlig konst, offkonst,
konstverk avsedda för och ofta utförda direkt i miljöer där allmänheten regelmässigt har
tillträde. Offentlig konst är ofta monumentalkonst, och kan ibland karaktäriseras som
miljökonst (…)34
Beate Sydhoff utvecklar tankegången kring vad offentlig konst är i inledningen till boken
Konstverkens liv i offentlig miljö (1982). Hon skriver att det skedde en förändring inom
konsten precis efter första världskriget där konsten skulle få en tydlig uppgift i det nya
samhället. Den skulle integreras i miljön och på så sätt ingå i medborgarnas tjänst.
Konsten skulle tillhöra alla, och den skulle bli den drivande kraften i det nya samhället menar
hon. 35
I SOU 1995:18, Konst i offentlig miljö – betänkande av utredningen om konst i offentlig
miljö, beskrivs den offentliga konsten som berikande av den offentliga miljön i olika former
och i olika avseenden. Den kan både bidra till uppfyllandet av helhetslösningar som nära
samspelar med arkitekturen eller som fristående verk i syftet att förgylla den befintliga
miljön.36

2. Historik
2.1 Grundandet av Motala
I början av 1800- talet kom visionären och stadsbyggaren Baltzar Von Platen till platsen för
Motala och år 1810 påbörjar han det stora Göta kanal – projektet. I september 1832 invigs så
33
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kanalen, men von Platen själv avled tre år tidigare och fick inte vara med om slutförandet av
kanalen och sitt livsverk. Von Platen grundade 1822 också det som senare kom att bli Motala
Verkstad, den så kallade ”Platensmedjan”, vilken från början var avsedd som
reparationsverkstad för kanalens behov. 37
Von Platen var också den som kom att ge Motala sin originella stadsplan i form av en
solfjäder, godkänd av Karl XIV Johan.38 Några år senare, närmare bestämt år 1825 hölls så en
offentlig auktion på byggnadstomter i Motala köping och området för Gamla stan som ligger
centralt beläget vid Motalaviken kom så småningom att byggas ut enligt Von Platens
stadsplan. 39 (se bilaga 1 - bildbilaga, bild 1 ), Den solfjäderformade stadsbilden har sedan
dess haft en betydande funktion för Motala och kvarstår än idag. Numera fungerar den också
som en symbol för Motala Kommun.
Motala är förverkligandet av visionärens idé som stad vid Göta Kanal. 40
Baltzar Von Platen själv ligger vackert begravd på den norra stranden intill kanalen och
besöks årligen av såväl Motalabor och turister på besök.

2.2 Det ”gamla” Gamla stan, en idyll eller kåkstad?
Stora delar av Motala centrum och bebyggelsen kring den solfjäderformade stadsdelen i
Gamla stan bestod under ett sent 1800- tal och fram till mitten av 1900-talet av ett tätbebyggt
område med låga trähus och smala gator. De flesta av husen var över 100 år gamla och stod
utan någon grund direkt på marken. I området för den tiden bodde flest äldre människor och
den gamla bebyggelsen beskrivs som idyllisk och pittoresk för eftervärlden. Under våren när
värmen kom och äppelträden blommade sken det lilla samhället upp, skriver
Motalafotografen Åke Svensson i en intervju från en av Correns artiklar om ”Platen växte med
Motala, 2002 - 04 - 29” Men det var också mycket som inte var bättre förr tillägger han.41
På grund av ett splittrat ägarförhållande hade stora delar av bebyggelsen blivit sliten och
omodern. Området började alltmer rasa ihop och slummen bredde ut sig. 42 Hela kvarter var i
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stort behov av sanering och de flesta byggnaderna gick inte att rädda. Den forna idyllen skulle
komma att bli ett minne blott.

2.2.1 Dubergska Gården
Ett av de äldst bevarade husen i Gamla stan är den Dubergska Gården - uppfört i mitten av
1850 talet som stadens första flickskola och senare använt bl.a. som både bostad och
charkuteriaffär. Det vackra gamla trähuset är ett kärt minne för många motalabor och har
även gett inspiration till lokala diktare:
Dubergska gården
Det står ett hus i Gamla stan från gångna tider kvar
Låt oss gå dit och tänka på den tid som en gång var
Vi följer med vår farmor på en morgonpromenad
Och gör en liten shoppingrond i våran gamla stad
Inunder Bispmotalagatans popplar hand i hand
Vi vandrar sakta framåt i vårt kära barndomsland
Och jag går barfota i korta byxor, inga jeans
Så är jag klädd när vi går in och handlar hos Scholvins
Där köper vi ett kilo socker, russin, tomtebrus,
En påse mjöl och åt min farfar Ljunglöfs prima snus
Och mitt i gatan kommer Hasse dräng med hästar två
För att hos smeden Gustavsson de nya skor ska få
Vid Metodistkyrkan finns friden där hörs ej ett ljud
Men här i söndagsskolan lär jag mej tio Guds bud
Härnäst vi kommer fram till Mia Nilssons lilla bod
Där lockar oss Alp-Olle med sin kola mjuk och god
Hos trädgårdsmästare Lindén vi får en blombukett
Och viker sedan in på Kungsgatan om jag minns rätt
I Lords affär vi köper kaffe för där är det bäst
Hos Emil Andersson vi handlar mjölk och lite jäst
Och sist i Nybergs köttaffär vi köper malet kött
Se där, så många minnen som jag kring mej här har
strött
17

Det står ett hus i Gamla stan från gångna tider kvar
Låt oss gå dit och tänka på den tid som en gång var
av Ralph Löfstedt
Namnet ”Dubergska gården” kommer utifrån namnet på en av Motalas mest välbärgade
kvinnor på sin tid, Didrika Duberg (1786-1870). Hon lät donera betydande summor till
enskilda personer och till ortens inrättningar. Den mest omtalade donationen var just
till Dubergska Flickskolan som inrättades i Didrika Dubergs ”stadsgård”. Den byggnaden som
idag kallas Dubergska gården. 43
Numera är huset blåmålat med vita knutar och uppenbarar sig som en stilkontrast bland de
väldiga höghusen. Det är beläget en bit från dess ursprungliga plats och intill sträcker sig en
cykelbana. Alldeles bredvid huset är en boulebana upprättad för de boende i området och där
finns också en lekpark sen några år tillbaka. Idag fungerar den Dubergska gården som en
mötesplats för Motalas konst & kulturliv. På kommunens hemsida för Dubergska gården
uppges att den verksamhet som avses bedrivas i första hand ska vara kulturell/konstnärlig med godkännande av konstintendenten på sektor Kultur, Bildningsförvaltningen i Motala.
Huset består av två våningar och det finns en utställningslokal på nedre plan samt en
arrangemangs- och möteslokal på övre plan.44

2.2.2 Jungfru Sophia Isberg
I Gamla stan finns idag ett minnesmärke rest över Motalas mest kända konstnär genom
tiderna, Helena Sophia Isberg, även kallad Jungfru Isberg (1819 – 1875). Hon föddes i Säby
Socken utanför Tranås i Norra Småland men år 1840 flyttade Sophia, 21 år gammal,
tillsammans med sina föräldrar Johan och Magdalena Isberg och sin några år äldre bror Jacob
Fredrik till ett av dom små trähusen i hörnet av Kungsgatan och Borgmästargatan i Gamla
Stan i Motala. 45 Sophia började tidigt arbeta med trä och redan som 11- åring tillverkade
Sophia fina leksaker och visade på konstnärliga anlag. Några år senare ansågs hon tillräckligt
erfaren nog att lyckas försörja sig som träsniderska och i början av sin yrkesverksamhet
gjorde hon främst piphuvuden, samt snus- och tobaksdosor, vilka var lätta att sälja. Hennes
43
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verk är utsökta och detaljerade sniderier i mycket litet format, med motiv hämtade utifrån
historiska och bibliska illustrationer i tidskrifter eller efter egna bilder i hennes huvud. Man
kan även se vardagsscener och illustrationer till samtida händelser. Mestadels arbetade hon i
material som masurbjörk och lönn, men också någon enstaka gång i elfenben. Kunskapen om
materialet fick hon av sin fader och sin bror som båda var kunniga yrkesmän.
Vid denna tid fanns det ingen, som kunde mäta sig med henne i förmåga att hantera trä och
redan under sin livstid blev hon berömd och prisbelönad för sina träsniderier. År 1847 ställdes
hennes verk ut i Stockholm av Otto Mörner som av en händelse kommit över ett av Sophias
snidade piphuvuden. Hennes arbete belönades med bronsmedalj och man var förvånad att det
tillverkats av en okänd kvinna i landsorten. Efter att Professorn vid Konstakademin Carl
Gustaf Qvarnström sett hennes alster ombads hon att flytta till huvudstaden. Dessutom blev
hon erbjuden ett stipendium till konstakademin och en pension på 200 riksdaler av Drottning
Josefina. Sophia tackade dock nej till erbjudandet och stannade troget kvar i sin hemstad
Motala. Efter föräldrarnas död bodde Sophia och hennes bror ensamma kvar i det lilla huset i
Gamla Stan. En samtida krönikör sade om henne; "Hon föredrog att stanna i den torftiga
hydda hon föddes, och kvarstannade i skötet av det armod som omgivit hennes vagga.”46
Överallt blev denna kvinna från landsorten känd och hennes verk är fortfarande mycket
omtyckta. Flera av hennes alster kom under åren att finnas med och belönas på diverse
utställningar runt om i Europa. Däribland på Världsutställningen i Paris 1855, London 1862
och så i Malmö 1865 där Sophia fick ta emot första pris. Idag finns ett stort antal av både
hennes arbeten och verktyg att se på Motala Museum på Charlottenborgs Slott, och hon ligger
begraven på stora kyrkogården i Motala.

2.3 Bostadsstiftelsen Platen
Platens egen historia tar form 8 september 1952 när den kommunala bostadsstiftelsen
grundades.
Det har sedan dess byggts och rivits, renoverats och planerats. Fastigheter och
bostadsområden står idag som monument över tidsandan i olika epoker.
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Allt eftersom den växande arbetsmarknaden och behovet av fler och moderna bostäder har
ökat har vissa stadsdelar exploaterats, moderniserats eller på annat sätt ändrat karaktär. Det är
här som Bostadsstiftelsen Platen haft en central roll i Motala under årens lopp.47
Idag är Bostadsstiftelsen Platen ett mycket stort företag i förhållande till Motalas storlek och
har ett stort lägenhetsbestånd som täcker en total förvaltad yta på drygt 440 000kvm. De äger
6000 lägenheter och är dominerade på hyresmarknaden med ca 20 % av ortens befolkning
boende hos sig. Bostadsstiftelsen Platen deltar också aktivt i utvecklingen av Motala och
hävdar själva att deras framtid hänger ihop med Motalas– och vice versa. De menar att det
Platen gör påverkar många Motalabors framtid.
Numera är det dock främst varsam renovering, miljötänkande och återskapande av gamla
områden som gäller och att ett välskött område ökar bostadsområdets värde är något
Bostadsstiftelsen själva verkar medvetna om. Deras varumärkeslöfte signalerar att boende, inte bara bostäder, - är viktigt. Bostadsstiftelsen själva hävdar att allt som skapar trivsel i och
runt hemmet, allt som skapar livskvalitet, betyder. 48 Med hjälp av föreningar, organisationer
och hyresgästerna själva så driver bostadsstiftelsen olika verksamheter under det
gemensamma namnet framtidsprojekt. Verksamheten syftar till att skapa aktiviteter som ökar
trivseln för de boende, men också till att öka tryggheten i bostadsområdena och skapa
möjligheter till ett ökat samhällsengagemang. En av de viktigaste aspekterna av
stadsutvecklingen är också att arbeta för boinflytandet och för att hyresgästerna ska känna sig
mer delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö.
På deras hemsida skriver de;
”Genom att agera humant och ansvarsfullt i bostadsfrågor tydliggör vi vår roll som ett
allmännyttigt företag. Hos oss får människor chansen att utvecklas och möjlighet till att
själva ta ansvar för sitt boende. Vi skapar mötesplatser, nätverk och förutsättningar.
Vi har ett intresse av att aktivera människor och boende. Vi har märkt att när vi
bryr oss om boende och bostadsområden lite extra, så gör människorna som bor i området
det också.” 49
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I boken ”I Platens Fotspår” hävdar Kenneth Söderman, den dåvarande VD´n för
Bostadsstiftelsen Platen, att framtidens hyresgäster kommer att kräva mer, vilket gör att
Platen måste vara flexibla och lyhörda. I sin marknadsföring menar de att en valfrihet ska lyda
och att det är boende med kvalitet som gäller samt att Platen även i framtiden ska stå för
service, trygghet och valfrihet. De säger sig också vara förmådda att leda utvecklingen hand i
hand med kommunen som svarar för övrig service i närområdet i form av dagis, skolar,
sjukvård mm, vilka också beskrivs som bra komplement till ett bra bostadsområde.50
Bostadsstiftelsen Platen säger sig också vara en av de bostadsstiftelser som värnar om det
offentliga rummet och som satsat på flera konstprojekt i sina bostadsområden. 51 I hela det
förnyelsearbetet med området för Gamla stan har Platen anlitat ett antal projektörer till sin
hjälp, varav bl.a. WSP Samhällsbyggnad, VML-konsult AB och Wahlins AB. 52 (Vilka jag
dessvärre ej lyckats komma i kontakt med. ) Platen har också haft ett brett samarbete med
Motala Kommun som bl.a. står ansvariga för handläggandet av detaljplanen kring
förnyelsearbetet i Gamla stan.

3. Nya tider tar form
3.1 Förändringen av Motala & Bostadsstiftelsen Platen föds
I mitten av 1900- talet, alltså nästan 100 år efter Baltzar Von Platens grundande av Motala
skulle man komma att förnya stadsbilden. Gamla stan i Motala var på den tiden en blandning
av idyll och kåkstad och intresset för restaurering var ringa. Dessutom skulle nyrenoverade
småhus på den dyra marken i Gamla stan innebära orimliga bostadskostnader. 53
Motala var en småstad med knappt 30 000 invånare och detta var en tid då hela Sverige led av
svår bostadsbrist. Industrierna började ge höga ”varvtal” och bristen på arbetskraft och
bostäder blev ett problem för samhälle och företag. De bostäder som fanns höll ofta låg
standard och med tiden ställdes nya krav på samhällsservicen. Detta ledde så småningom till
att både stadsplanerare och övriga aktörer på marknaden tvingades att tänka i nya banor.
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Redan i slutet av 40- talet, den 18 juni 1947, väcktes en tanke om bostadsproduktion i
kommunal regi i en motion till dåvarande Motala stadsfullmäktige. Några år senare, i början
av 1951, efter en rad utredningar och med många politiska uppfattningar fattades så beslutet
att bilda en kommunal stiftelse vars affärsidé var att; ”Inom Motala stad förvärva fastigheter
eller tomträtt till tomter i syfte att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande
affärslägenheter och kollektiva anordningar”. Thore Pettersson blev därmed stiftelsens första
ordförande och Bostadsstiftelsen Platen var nu född. 54
Det stod klart att den värdefulla tomtmarknaden som sakta men säkert frigjordes, måste
utnyttjas på bästa sätt, och att den välkända solfjäderformade stadsplanen från Von Platens tid
skulle bevaras.55
Men än skulle det dock ta många år innan Gamla stan kunde börja saneras för att ge plats för
ny bebyggelse. Det var först i slutet av 60- talet som Gamla stan på allvar börjades projekteras
och en omfattande sanering genomfördes samtidigt som byggnation av ett nytt Motala
startade på uppdraget av Bostadsstiftelsen Platen. 56
Ett steg i riktningen mot det som kom att bli den största nybyggnadssatsningen i Motalas
historia och en del av ”Miljonprogrammet”.57

3.2 ”Miljonprogrammet”
Enligt ett riksdagsbeslut 1965 följde det så kallade ”Miljonprogrammet”, den vardagliga
benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under åren 1965 – 1975. Uttrycket
”Miljonprogrammet” kommer ursprungligen ifrån Ernst Michanek´s - ”En miljon bostäder på
tio år” och som sen bl.a. kom att användas i 1964 års valpropaganda. Målet med detta var att
lösa tidens akuta bostadskris genom att under kort tid bygga en miljon bostäder och förbättra
bostadsstandarden. Överallt i Sverige byggdes stora bostadsområden och det byggdes totalt
cirka 1 006 000 lägenheter i flerbostadshus, radhus och småhus. Miljonprogrammets
bebyggelse omfattar cirka hela 25 procent av Sveriges samlade bostadsbebyggelse idag, och
kan ses som ett dokument över välfärdssamhällets ideal. 58 Dessa stora bostadsområden består
av långa serier av hus med upprepningar och risk för monotoni i miljön. Här fick konsten en

54

Svensson, 2002, s.10ff
Svensson, 2002, s.32ff
56
Svensson, 2002, s.7f
57
Svensson, 2002, s.30f
58
NE, Miljonprogrammet <http://www.ne.se/miljonprogrammet> Michanek, Ernst (1919–2007), ämbetsman,
statssekreterare i Socialdepartementet 1956–64, generaldirektör för SIDA 1965–79, ambassadör 1979–86.
55

22

roll att införa omtanke och variation i bostadsbyggandet. 59 Gamla stan i Motala är ett bra
exempel på ett sådant bostadsområde.

3.3 Motalas nya bostadsområden uppstår
Det första området som bostadsstiftelsen Platen kom att bygga var kvarteret Facklan, ett
område mellan Luxorfabriken och Lyckorna invid Storgatan och Luxorgatan, året 1955. Den
första etappen omfattade 148 lägenheter. Bara några år senare står inflyttning klar i det
nybyggda kvarteret Brandmannen, centralt beläget bakom Motala Brandstation. 60
På Ekön, som är ett av Motalas högst belägna områden, - byggs i en första etapp, också
bostäder på höjden; stadens första höghus. Under mitten av 60 – talet skulle sen Platen
fortsätta med bostadsbyggande i en andra etapp med flera trevånings hyreshus och
loftgångshus.
I mitten av 60- talet stod också Platens mycket eftertraktade bostadsområde Guldkullen (ofta
kallat ”minkfarmen”) klart för inflyttning. Ett område i Brunnsvik med småhus för uthyrning
som ett alternativ till boende i flerfamiljshus. Till småhusen ingick bl.a. en innergård med en
liten gräsyta och i servicebyggnaden med bl.a. tvättstugor inrymdes till en början också
Motalas första Konsthall. 61
På den kuperade åker – och arbetsmarken i Charlottenborg, ett område nära till både stora
strövområden, Göta Kanal och det då växande arbetsplatserna Electrolux, Motala Verkstad
och Engelfabrikerna - lät Bostadsstiftelsen Platen bygga bostäder i stor skala. Projektet ingick
i det av staten subventionerade ”miljonprogrammet” och tusentals liknande flerfamiljshus
byggdes över hela landet under 60 – talet.62
Även stadsdelen Motala Väster, med närhet till Vättern och Agneshögs industriområde, växte
snabbt under dessa år när det byggdes både hyreshus, hyresvillor och hus till försäljning.

3.4 Starten för Gamla stan i Miljonprogrammets tappning
Första Spadtaget i Gamla Stan i Motala sattes den 12.e augusti 1971 av den dåvarande
bostadschefen Thore Pettersson och BPA:s VD Ingemar Johnsson och markerade stiftelsens
byggstart av Gamla Stan.
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I första etappen planerades 148 lägenheter. Sex år senare skulle det där finnas ett helt nytt
Gamla stan med 800 lägenheter. Första etappen omfattade två 8 – vånings punkthus med
mittkorridor och ett 5 – vånings loftgångshus i vinkel med ett 4 – våningshus. Redan i
september året därpå kunde de första hyresgästerna flytta in.63
Saneringen i Gamla Stan startade redan 1956 då det första huset revs. Grävskopor och
grävmaskiner gjorde sedan under åren ett fortsatt snabbt och effektivs saneringsarbete. Hus
efter hus lades till marken och stadsdelen blev en enda stor byggarbetsplats.
Saneringen av Gamla stan kom att kosta så mycket som omkring 12 miljoner i dåtidens
penningvärde.
Enligt tidningsuppgifter från den tiden fanns i Gamla stan 92 tomter med hus i en
kåkbebyggelse och endast ett hus bedömdes vara kulturhistoriskt intresse att sparas till
eftervärlden, nämligen den Dubergska Gården på Bispmotalagatan. För att passa in i den nya
stadsbilden flyttades huset några meter i sidled. 64
Under ett besök av inrikesministern Erik Holmkvist 1969 tilldelades Motala och Platen
ytterligare en kvot om 150 lägenheter. Genom framsynta och kloka beslut hade Motala vid
den tiden god beredskap när det gällde friköpta markområden för både industri och
bostadsbyggande, vilka skulle komma väl till pass. Dåvarande kommunalrådet Per Ström
konstaterade ett ökande arbetskraftsbehov på ca 1300 pers till Motala och ett ökande
lägenhetsbehov på ca.800 lägenheter kommande år.
Under 70 – talet pågick byggnadsverksamheten för fullt i Gamla stan och inflyttning skedde
successivt allt eftersom husen blev klara.65
1977 var Gamla Stan i Motala färdigbyggt samtidigt som stiftelsen fyllde 25 år.
Bostadsstiftelsen hade vid den här tidpunkten ca.4200 lägenheter och 13 300 personer som
hyresgäster. 66
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4. Det ”nya” Gamla stan
Liksom de flesta av miljonprogrammets bostadsområden runt om i Sverige var också området
för Gamla stan i Motala i stora behov av upprustning vid det nya sekelskiftet. Bostadshusen
var nerslitna och området behövde förnyas.
I samband med nybyggnationen av Gamla stan under 1970-talet hade den ursprungliga
solfjäderformade stadsplanen som skapats av Baltzar von Platen 1823, samt den trädplan som
skapades 1913 näst intill eliminerats. Samtliga ytor mellan husen asfalterades för
parkeringsplatser och området fick en mycket sluten karaktär. Kungsgatan stängdes dessutom
av med plank in mot centrum och de radiella gatorna eliminerades med buskage som
förhindrade sikten mot Vättern. Enda infarten till bostadsområdet var från den enda
korsningen utefter den stora genomfartsgatan Drottninggatan.
I början av 2000- talet presenterade därför ledningen för Platen en ny förnyelseplan för Gamla
stan och snart påbörjades ett genomgripande förnyelsearbete av den yttre miljön i området.
Enligt detaljplanen var syftet att återskapa gatunätet med utgångspunkt från Baltzar von
Platens solfjäderformade stadsplan och förstärka karaktären av allégator med utblickar mot
Motalaviken. Planområdet utgör i sin helhet en värdefull miljö, och denna förnyelseplan
representerade en ambition som bygger på kulturhistorisk hänsyn och strävan efter
upplevelsemässiga kvaliteter och bättre funktion, - men som samtidigt också har ett stort
symbolvärde för Motala.
Den 26 september 2000 beslutade Kommunstyrelsen § 298, att godkänna Bostadsstiftelsen
Platens ”Generalplan för den yttre miljön i Gamla stan” med tillhörande idéskisser och
kommentarer som grund för ett detaljplaneprogram. Efter att ha tagit fram ett
detaljplaneprogram som varit föremål för samråd i februari 2003, beslutade så också
Kommunstyrelsen i juni samma år att godkänna samrådsredogörelsen samt att
detaljplaneprogrammet med de kommentarer som redovisas läggs till grund för upprättande
av detaljplan.
Enligt detaljplanen kan man läsa; Bebyggelsen inom Gamla stan är heterogen i många
aspekter. Planens syfte är att anpassa byggrätter efter dagens situation samt att lyfta fram
och slå vakt om den äldre bebyggelsemiljön i Gamla stan. Enskilda byggnader som besitter
25

kulturhistoriska och miljömässiga värden ges därför särskilda hänsynsbestämmelser i
planen.67
Enligt detaljplanen uppfattas området till ca 21.8 hektar och när det gäller
markägoförhållanden så uppger detaljplanen att Motala kommun äger all gatumark och övrig
platsmark inom området. Bostadsstiftelsen Platen äger all kvartersmark norr om
Bispmotalagatan, övrig kvartersmark är privatägd. Enligt Lägesbestämningen omfattar
planområdet hela den solfjäderformade stadsplanen som sträcker sig mellan Drottninggatan i
norr och Vätterpromenaden i söder, Skolgatan i öster och Båtmansgatan i väster.
Vätterpromenadens hela utsträckning inkluderas i planområdet, kv. Solfjädern omfattas inte.68
Under jubileumsåret 2002 pågick förnyelsearbetet med full kraft och arbetet kom att pågå i
etapper under flera år med bl.a. återskapande av tvärgatorna ner mot Vätterpromenaden.69
Detaljplanen beskriver också hur Bispmotalagatan skulle fungera som det uppsamlande,
centrala gång- och cykelleden inom området och har användningssättet park i planen. Även
Kungsgatan låg utlagt som park mellan de korsande radiella parkeringsgatorna. Sjögatan blev
planlagd för biltrafik med undantag för sträckan mellan Borgmästaregatan och Rådmansgatan
som fick beteckningen park. Vätterpromenaden har i stadsplanen förskjutits från sitt läge och
förlagts i trädalléns norra trädrad. Planen angav även att varannan radiell gata mellan Nedre
Rådmansgatan och Båtsmansgatan skulle vara avstängd mot Vätterpromenaden.70
Med dessa kompletteringar i gång- och cykelvägnätet tänkte man skulle skapa stråk som
sammanlänkar stadens främsta besöksmål och där färdvägen i sig är tilltalande och erbjuder
intressanta upplevelser.
Genom att återställa det ursprungliga gatunätet enligt den gamla stadsplanens intentioner ville
man också lyfta fram de estetiska och kulturhistoriska värdena. Till gatubilden i Gamla stan
hör gatuträden som placerats enligt en särskild gatuplanteringsplan som godkändes av
stadsfullmäktige 17 dec 1913. 71
Successivt kom hela området att förvandlas till en ny stadsdel. Det ”Nya” Gamla Stan.
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4.1 Förändringar av den yttre bostadsmiljön
Det hade nu gått drygt 30 år sen bostadshusen i området Gamla Stan började byggas, och efter
hand hade både idéer och önskemål utvecklas om hur 2000 – talets hyresgäster vill bo och
leva. Dessa förändringar öppnade upp för en helt ny yttre bostadsmiljö i Gamla stan.
Förändringar för en ny generation med rötterna i det ”gamla” Gamla stan.
Hösten 1999 beslutade styrelsen för Bostadsstiftelsen Platen att genomföra omdaning av den
yttre miljön i bostadsområdet Gamla stan, Motala.
Efter beslutet från Kommunstyrelsen bildades en arbetsgrupp bestående av representanter för
Bostadsstiftelsen Platen, Kommunen samt Hyresgästföreningen. Gruppens uppgift var att ta
fram ett program för omdaningen. Tre arkitektföretag (WSP Management, VML- konsult AB
och Wahlins AB) samt flera mark – och landskapsarkitekter utsågs att i parallella uppdrag ta
fram förslag på utformning baserat på det program som arbetsgruppen tog fram.
En grundläggande idé för omdaningen var:



Att hyresgästerna skall ges en trygg boendemiljö under dygnets alla timmar. Stor vikt
skall läggas vid att ta fram ett belysningsprogram som inte bara ska gälla Gamla stan
utan även övriga centrala delar.



Att gatunätet och kvartersindelningen i Baltzar von Platens stadsplan skall
synliggöras och att Gamla stan åter ska bli en öppen och integrerad del i stadskärnan.



Att antalet P-platser skall minskas till ca 550 varav 150 i garage.



Att området skall få en mer differentierad sammansättning av hyresgäster. En
förtätning av området skall finnas med i förändringsarbetet.



Att skapa cykelstråk genom Gamla stan för att länka ihop de västra stadsdelarna med
centrum.

Utifrån de parallella uppdragen arbetades en ”generalplanskiss” fram, vilken kom att ligga till
grund för det fortsatta arbetet. 72Genomförandet bestämdes att genomföras i etapper dels för
att inte överbelasta området med entreprenader dels för att pengarna skulle tas ur
driftsbudgeten. Dessutom gav detta genomförande möjligheter att korrigera och förbättra
fortsatt arbete.

72

WSP Manegement : Persson, Per – Olof, Projektör
27

Att öppna upp Kungsgatan genom kvarteren från Skolgatan till Nedre Styrmansgatan var ett
första steg i upprustningen av Gamla stan och på det viset ökade man tillgängligheten i
området. Gatan är huvudstråket för fotgängare och cyklister genom Gamla stan och skulle inte
öppnats för biltrafik. De tidigare innergårdarna med det höga buskaget och de stora
parkeringsytorna som skapade otrygghet utmed Kungsgatan blev nu istället ett cykelstråk som
länkar ihop de västra stadsdelarna med centrum. Även tydliga avgränsningar mellan
byggnadskvarter och allmän platsmark eftersträvades eftersom den allmänna platsmarken
inom planområdet till stor del tidigare utgjordes av gatumark med körbanor och gångbanor.
Genomförandet av gatusektionerna kom att ske etappvis.
Generellt anger gällande stadsplan som innefattar en stor del av Gamla stan (fastställd av
kommunfullmäktige 1970-09-25), hörnavskärningar på 6 meter. 73 Dessa blev dock aldrig
genomförda. Efter samråd med tekniska kontoret i början av sekelskiftet, konstaterades att en
avskärning med 3 meter skulle räcka för att uppnå godtagbara siktförhållanden i korsningarna
vid hastigheter i 30 km/h. Inriktningen var att de radiella gatorna skulle vara genomgående
och korsa Bispmotalagatan på ett sätt som garanterar god säkerhet för oskyddade trafikanter.
Den trånga sektionen och utformningen i övrigt medför automatiskt låga hastigheter.
Av trafiksäkerhetsmässiga skäl var det dock inte möjligt att ansluta samtliga radiella gator
mot Drottninggatan. Timmermansgatans anslutning utformas med signalreglering för att
garantera en säker framkomlighet för utryckningsfordon från den intilliggande brandstationen
(norr om Drottninggatan).
Arbetet med de radiella gatorna projekterades av WSP i Norrköping med Ann-Mari Talling som
ansvarig arkitekt och påbörjades under åren 2003- 2004. Med detta ges en enhetlig utformning

mellan Vätterpromenaden och Drottninggatan. Gatorna får en smal asfalterad körbana i
mitten, stenbelagda zoner och kantstensparkering för längs parkerade bilar, gräsbevuxna
skiljeremsor med planterade träd samt gångbanor närmast fastighetsgränserna. De tidigare
stora och öppna parkeringsytorna mellan bostadshusen ersattes av gårds – gatumiljöer.
Utmed Kungsgatan asfalteras i mitten ett tre meter brett cykelstråk med ränndalar av gatsten
på var sida, som beställdes från Ävja stenhuggeri i Bohuslän74 och ger en tydlig anvisning för
cykeltrafiken och som också kan utnyttjas av nyttotrafik som t.ex. färdtjänst. På norra sidan av
cykelbanan löper en grönzon med trädplantering, som skiljer cykelbanan från en separat
73
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gångbana. På södra sidan ligger gångbanan direkt vid sidan av cykelbanan åtskiljt med
ränndal som. Idag är endast cykelbanan på Kungsgatan, körfälten på de radiella gatorna samt
vissa gångstråk som snöröjes asfalterade.
När det gäller höghusen och sina utanpåliggande balkonger och loftgångar i betonggrå färg som redan

vid byggstarten på 60- talet var föremål för debatt kom nu arr avfärgas och målas om i en ny
ljusare färgsättning. Även fasaderna som huvudsakligen består av tegel med plåt vid fönstren
fick sig en uppfräschning.75
När projekteringen av de radiella gatorna samt innegårdarna framför loftgångshusen
påbörjades beslöt man också att skapa miljöer där även konstnärliga värden var viktiga.
När området öppnades upp så fick varje byggnad en egen gård framför entréerna med sin egen
identitet. Utefter Kungsgatan har samtliga gårdar försetts med bänkar och pergolor av olika
varianter där tanken är att man i lugn och ro skall kunna följa vad som händer.
Gårdarna projekterades av Wahlins med Mats och Gun Wahlin som ansvariga arkitekter och vid
loftgångshusen anlades gårdarna med temat ”trädgård”. Första gården, Trädgård, var entré till området
och vid nästa gård, Blomstergården anlade man en vattendamm med konstnärlig utsmyckning i

form av ett klot. Den tredje gården, vid Dubergska Gården projekterades av WSP Ann-Mari Talling
och kom att förvandlas till en aktivitetsgård och central samlingspunkt. Man anlade en boulebana och
områdets enda en lekplats. Vid den fjärde gården, Rosengården, lät man utsmycka med glasskulpturen
Vätterljus och är en plats där aktiva hyresgäster sköter en del av planteringen. Vid den femte och sista
gården, Lustgården, som också blivit en samlingsplats för de boende och dessutom populär för
allsångskvällar, byggdes både ett lusthus och en markschackbräda i anslutning till den dåvarande
dagcentralen och uteserveringen. Samtliga gårdar utom vid Dubergska gården har försetts med
upplysta spaljégångar och de mindre gårdarna som ligger mer i skugga har försetts med pergolor och
klätterväxter. Gården vid Kaptensgatan försågs bl.a med en fontän i träfat.76 (Bilaga 1 – Bildbilaga,
Bild 18)

Tidigare hade Bispmotalagatan en parkkaraktär med planteringslådor, parkbänkar och
mönsterbelagd gatsten, vilket dock var mycket slitet och i stort behov av förnyelse. Med den
nya förnyelseplanen får gatan både ny stenläggning, belysning och nya träd och planteringar.
En stor del av de gamla gatuträden fanns kvar på många av gatorna men pga. det dåliga
hälsotillståndet hos vissa av dom så började man successivt byta ut dessa. Olika trädslag
valdes för de övre såväl som de nedre delarna av solfjädersplanen och gatukorsningarna
markerades med parvis placerade träd enligt den trädplan som skapades redan år 1913. På
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grund av VA- ledningar i marken kunde träd inte planteras utmed fastigheterna längs
Bispmotalagatans södra sida utan istället planterades häckar. Gatusektionen fick på så sätt ett
mer välordnat och enhetligt intryck och en tydlig avgränsning mot kvartersmark. Dessutom
bidrog det till ett ökat avstånd till gångvägen vilket också innebär att insynen till bostäderna
minskade med detta. Respektive fastighetsägare ansvarar numera för skötsel och underhåll.
Tillsammans med kommunen togs dessutom en belysningsplan fram för centrala Motala och
hela området för Gamla stan fick ny belysning med energisnåla lampor både vid gatorna,
gångstråk, konstverk, fasader och gårdarna. 77
Med den nya förnyelseplanen kan området också ses ur fler kulturella aspekter och under åren
har Bostadsstiftelsen Platen gradvis infört offentlig konst i Gamla stan för att skapa en
attraktiv utemiljö där de boende kan känna sig stolta över sitt område.

4.2 Konstverken
Idag pryds området för Gamla stan av flera konstverk och Bostadsstiftelsen Platen är
gemensam ägare av dessa. De konstnärliga verken har skapats av lokala konstnärer i regionen
och finns på flera av områdets gårdar. Tillsammans utgör de en del av utsmyckningen i
området och bidrar till områdets förändrade karaktär. De olika konstverken uppmuntrar också
till tid att stanna till för reflektion. För tid av eftertänksamhet vid någon av områdets bänkar,
till lek och fritid vid de olika små gårdarna och med möjlighet till att ta del av historiska
värden för området efter återskapandet av den ursprungliga stadsbilden.
På platsen för var Jungfru Sophia Isberg en gång bodde och verkade, står idag ett monument
rest för att hedra hennes minne, ”Jungfru Isbergs Plats”. (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 22)
I en av rabatterna i Gamla stan står sen några år tillbaka en ljus-skulptur av stål och glas,
”Vätterljus”. (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 23) Runt om i området finns också ett flertal olika
djurskulpturer utspridda, (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 25) och från de olika tvärgatorna ner mot
Motalaviken kan man skåda ljuskonstverket ”Visionärens vinkelben” ute i vattnet. (Bilaga 1Bildbilaga, bild 24)
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Bildningsnämnden, sektor Kultur i Motala Kommun har 2010 tryckt upp en broschyr ”Konst i
Motala – Upptäck konsten i Motalas offentliga miljöer” som innehåller ett axplock samlat av
Motalas offentliga konstverk samt en överblickskarta där platsen för dessa är utmärkt.
I denna broschyr nämns bl.a. både Vätterljus och Jungfru Isbergs plats som offentliga
konstverk i Gamla stan. 78
4.2.1 Jungfru Isbergs Plats
Idén till Jungfru Isbergs plats (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 22) är ett projektarbete år 2004 –
2005 av studerande elever vid estetiska programmet ”Bild & Form” på Platenskolan i Motala
i samarbete med Bostadsstiftelsen Platen, Motala Kommun och Motala musei- och
hembygdsförening som en del av projektet med förnyelsen av Gamla Stan. 79
Platsen är noga utvald efter var Jungfru Isberg levde och verkade under sitt liv, i hörnet
mellan Kungsgatan och Borgmästargatan, på platsen mellan det andra och tredje höghuset i
Gamla stan.
Centralt på platsen står granitstenen med ett kopparporträtt av Jungfru Isberg som ett
monument rest till hennes minne. Stenen har tillverkats av Ävja stenhuggeri i Bohuslän och
reilifen är utformad av kopparslagaren Georg Balint i Vikingstad efter ett fotocollage av Åke
Svensson, Motala.80 Den svarta gjutjärnssoffan är också den tillverkad i Motala och är
designad av en av eleverna, Lovisa Nordstedt, som använt formen av ett lönnblad för att
symbolisera att Jungfru Isberg använde lönn i sitt träsnideri.
Minnesplatsen är stenbelagd och markerad med murar runt om, också dom från Ävja
stenhuggeri i Bohuslän. 81Platsen är väl belyst och informativ.
4.2.2 Vätterljus
På en av gårdarna, Rosengården finns ljusskulpturen Vätterljus (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 23)
placerad som utsmyckning i en av områdets planteringar. Skulpturen liknar i sin form av flera
ljus som skjuter upp från marken i olika nivåer. Dessa består av blyfritt kristallglas och stål.
Bakom detta verk står glaskonstnärerna Lars Börnesson och Mikael Kenlind vid Vas Vitreum
i Vadstena. Verket fick sin plats i Gamla stan efter förnyelsearbetet med gårdarna, 2005 som
ett försök till att föra in offentlig konst i området.
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4.2.3 Djurskulpturer
Utmed de radiella gatorna samt gårdarna framför loftgångshusen utmed Kungsgatan finns ett
antal djurskulpturer (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 25) i specialbetong och krossad granit. Dessa
är designade av Lissy Boesen, för Slottsbro, Park & Lekutsrutning. Boesen har fått sin
inspiration genom en lång utvecklingsprocess och iakttagelser av barns kreativa lekar på
skulpturer och i offentliga miljöer.82
I området Gamla stan finns bl.a. liggande katt, ponny, hund, stor höna, stor sköldpadda samt
groda. De finns i färgerna Betonggrå, koksgrå, sandfärg, orange, ockragul och grön.
Storleksmässigt varierar vikten mellan 300kg – över 500kg och mellan en- en och en halv
meter på höjd och bredd samt drygt en meter på längden.
Tillkomsten av dessa skedde mellan året 2004 efter projekteringen av de radiella gatorna och
gårdarna framför loftgångshusen. Syftet med dessa skulpturer var att skapa miljöer där även
konstnärliga värden var viktiga. På detta sätt fick alla entréer sin egen identitet.

4.2.4 Visionärens vinkelben
Från tvärgatorna ner mot Motalaviken i Gamla stan kan man också skåda ljusskulpturen
”Visionärens vinkelben” (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 24) som utifrån ett brett samarbete mellan
Motala Kommun, näringsliv, enskilda och organisationer är ett bidrag till idén om Motala som
knyter samman dåtid, nutid och framtid. Ägaren av detta är Motala Kommun och konstnären
till detta verk är Tommy Jerhammar som under flera år, under uppdrag av Kommunen
funderade över hur Platens punkt i Motalaviken skulle kunna utmärkas med ett större
konstverk. I form av en stiliserad passare symboliseras nu Platens punkt i Motalaviken som
avgränsar den solfjäderformade stadsplanen och verket är placerad på den punkt där Platen
troligen befann sig när han ritade stadsplanen.
Uppkomsten till det här konstverket bottnar sig i den idé som från början var meningen att bli
kommunens bidrag till Motalaborna i samband med millenniumskiftet. Processen kom att ta
fyra år att genomföra inför invigningen som hölls den 30:e augusti 2003.
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På den drygt 10 ton tunga och 9 meter breda bottenplattan står de båda vinkelbenen,
tillverkade i rostfritt stål med en höjd på 15 meter och en vikt på ca.1,3 ton styck. Strålkastare
lyser idag upp konstverket och den vattenstråle som sprutar upp vatten ca 30 meter.
”Förhoppningsvis kommer Visionärens vinkelben leda till att folk ställer frågor om placering
och om vad konstverket vill återge, då får vi Motalabor en tillfällighet att förmedla lite
historiska kunskaper om den som anlade Motala och svarade för tillkomsten av Göta kanal”,
säger konstnären Tommy Jerhammar själv i en intervju av dagstidningen Corren i samband
med förberedelserna inför invigningen.
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5. Analys
Följande kapitel innehåller min personliga betraktelse av Gamla stan i Motala. I det första
sammanfattar jag slutet för den gamla bebyggelsen i Gamla stan och 1960- talets
genomgripande förvandling. Likväl kommer jag att redogöra för betydelsen av 2000- talets
förändringar i området och den yttre bostadsmiljön i sin helhet. Dessutom behandlar jag
områdets konstverk och dess betydelse i relation med platsen, samt samspelet mellan konst,
plats och betraktare. Vidare leder detta till diskussion och slutsatser i uppsatsens sista del där
jag knyter ihop säcken av mina upplevelser av förändringarna i Gamla stan och vad som lett
fram till det ”nya” Gamla stan.

5.1 Det ”gamla” Gamla stan, - ett minne blott när nya tider tar form
Som det framgår i tidigare kapitel ansågs området för den ”gamla” Gamla stan både slitet och
omodernt innan det enorma saneringsarbetet banade väg för höghusen och det omfattande
”Miljonprogrammet”. Med denna genomgripande förvandling så var det ”gamla” Gamla stan
ett minne blott och höghusen i det nya bostadsområdet kom att representera det då ”nya”
Gamla stan.
Som alltid när genomgripande nydaning sker i gammal bebyggelse, uppstod på många håll en
bister kritik. Jag frågade min farfar, född 1919, om hur han hade upplevt Gamla stan som ung.
Om det var så slitet och omodernt som det beskrivs i en del av litteraturen, eller så pittoreskt
och idylliskt som andra menat? Som svar fick jag att många hus var i stort behov av
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restaurering och vissa även i så pass dåligt skick att rivning var nödvändigt. Dock poängterar
han att det var med sorg som man såg de stora grävmaskinerna jämna bebyggelsen med
marken. Gamla stan hade ju representerat den gamla delen av Motala och den historia som
man ville lämna kvar till eftervärlden.84
Med det då ”nya” Gamla stan och den framtidsoptimism som 60- talet andades gick
utvecklingen fort framåt. Kanske lite för fort? Gator och trafikflöden ändrades om radikalt
och det byggdes i sådan takt att de arkitektoniska och estetiska värdena näst intill helt
utelämnades. Funktion gick i första hand under dessa år. Det mest betydelsefulla var att ge
bostäder.
Som de flesta bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet stod också Gamla stan
slitet vid det nya sekelskiftet och ansågs ”fult” och mindre attraktivt.
Liksom många liknande områden anklagades Gamla stan för sterilitet och monotoni i
gestaltningen.85 Jag menar dock inte att detta bara grundade sig ur rent estetiska perspektiv
utan också om en förlust av områdets mänskliga behov av stimulans, identifikation och
orienteringsstöd i miljön. Det ”nya” Gamla stan kom alltså att kräva ett omfattande
förnyelsearbete av den yttre bostadsmiljön för att kunna erbjuda hyresgästerna mer än bara ett
boende.

5.2 2000- talets förändringar i den yttre bostadsmiljön
Det senaste årtiondet har området för Gamla stan genomgått ytterligare förändringar,
företrädesvis i den yttre bostadsmiljön. Det som jag försökt lyfta fram i uppsatsen är kanske
främst återskapandet av den ursprungliga stadsdelen efter von Platens indelning av tvärgator
och öppna ytor. Idag betyder mycket av upplevelsen av området tack vare de konkreta
förnyelseåtgärderna som successivt genomförts under åren och de nya aspekterna av det
arkitektoniska värdet som området nu besitter. Idag är Gamla stan mer än bara ett
bostadsområde, det har förändrats till en attraktiv och inbjudande plats för både boende och
passerande. Området upplevs som mer tillgängligt för fler människor och ger utrymme för
både umgänge och fritid, för att inspireras och för att ge uttryck för områdets historia.
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Genom arbetet med uppsatsen inser jag att introduktionen av konstnärlig gestaltning i området
är en aspekt som uppmärksammas först med 2000- talets förnyelseplan och som inte tidigare
verkar varit föremål för diskussion. Innan denna insikt trodde jag att stoffet av 60- talets
”miljonprogram” också innefattade införande av offentlig konst. I Gamla stan i Motala verkar
detta dock ha gått förbi. De senaste årens förändringar och nya sätt att se på bostadsmiljö och
kvalité har bidragit till att man i området både lyckats lyfta fram det historiska värdet
samtidigt som det arkitektoniska värdet och nya aspekter satts i bejakande.

5.3 Analys av konstverken i Gamla stan, Motala
Vid en första anblick upplevs konstverken i området för Gamla stan som ett positivt inslag i
den så annars bristfälliga bostadsmiljön, och fungerar utmärkt i ett rent utsmyckningssyfte.
Med sina estetiska värden bidrar de till att området dessutom stiger i status och att
omgivningen upplevs positivare. Detta är givetvis bra förutsättningar för ett bostadsområde
och berikar många människor, men jag önskar utöver detta även en större förståelse för varför
de finns där och hur samspelet ter sig mellan konst, plats och människa. Ändras konstverkets
betydelse i relation med platsen?

5.3.1 Samspelet mellan konst, plats och betraktare
Inför betraktandet av de flesta konstverk i Gamla stan uppenbarar sig kanske inte den givna
relationen till platsen som de olika verken egentligen besitter.
Vilken relation till platsen, om en sådan finns, har skulpturen Vätterljus som står som
utsmyckning i en av områdets planteringar. (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 23) Inget tyder på
någon klar samhörighet med platsen, förutom möjligtvis dess titel som högst sannolikt är
hämtat från sjön Vättern som ligger bara ett stenkast från Gamla stan. Dessa ljus av stål och
glas, sticker upp som svampar ur marken och uppenbarar sig i olika nivåer. Eventuellt så vill
konstnären visa på en slags symbolik med höghusen i Gamla stan som skjuter upp ur marken
på liknande sätt. Betraktaren ges frihet för egna tolkningar.
I det öppna rummet kan konsten ibland framstå som deltagare bland oss, och ibland som
utspridda inslag och accenter. 86 Det förstnämnda relaterar jag till djurskulpturerna som är
placerade på olika platser i området för Gamla stan. (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 25) Med sina
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mjuka former och behagliga färger dyker de upp som kontraster mot de höga husen och de
strama fasaderna. I anslutning till varje skulptur finns en bänk eller en plats för umgänge, vila
eller eftertänksamhet. I ett första möte med dessa konstverk verkar de uppträda som
främmande i sin betydelse, förutom möjligtvis i sin funktion som betongsuggor med syfte att
hindra otillåten trafik. Att flera av dessa skulpturer dessutom är placerade på tvärgatorna i
riktning ner mot Motalaviken, kan tolkas som att en del av deras uppgift är att utmärka
platsen, inte bara i trafiksynpunkt, utan också till att uppmuntra en rörelseverkan enligt den
solfjäderformade stadsbilden. Med sin form och storlek uppmuntrar dessa verk dessutom till
att röras vid, och jag uppfattar dom som särkilt inbjudande för ett barns lek och fantasi.
Jungfru Isbergs Plats, som däremot faktiskt har en uppenbar betydelse i sin placering ur ett
historiskt perspektiv, uppenbarar sig som ett historiskt monument över en av Motalas stora
konstnärer genom tiderna. (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 22) Denna betydelse gör sig dock inte
självklar för betraktaren av verket förrän man läser sig fram till informationen på plats.
Samma svårigheter uppstår i bejakandet av konstverket Visionärens vinkelben som man kan
skåda i Motalaviken. (Bilaga 1- Bildbilaga, bild 24) Här är också de historiska och
symbolistiska värdena av stor vikt för upplevelsen av verket och betydelsen i dess relation
med platsen. Konstverket som symboliserar platsen för var Motalas grundare en gång lär ha
befunnit sig vid utmätandet för den stadsplan som kvarstår än idag, riskerar att framstå som
främmande för betraktaren och mista sin betydelse, om denne inte känner platsens historia.
Utifrån detta skulle jag vilja hävda att konstverkens betydelse och betraktarens upplevelse av
verket uppstår först när det finns en tydlig relation till platsen för var konstverket är placerat.
Ett konstverk bidrar till att skapa mening för platsen, och har hamnat på rätt plats först när det
har ett naturligt rumsligt förhållande till arkitekturen och ett engagerat förhållande till de
boende.
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6. Diskussion & Slutsats
6.1 Betydelsen av de förändringar som skett i området
Efter att ha studerat tidigare forskning kring området för Gamla stan och de olika processerna
med förnyelseåtgärder genom åren har tanken slagit mig om hur omfattande förändringarna
av Gamla stan är – och måste ha varit. Den nya innebörden av Gamla stan som
bostadsområde och genomfart i sökandet efter svar på mina frågeställningar har jag också
kommit att inse betydelsen av dessa förändringar.
Idag är Gamla stan varken var det var innan- eller - under von Platens tid i Motala eller under
miljonprogrammets ”glada” dagar. Idag upplevs området för Gamla stan som en ny stadsdel
och namnet har fått en helt ny mening. Det senaste årtiondets förändringar av den yttre
bostadsmiljön har berikat både området i sig och människorna som vistas där.
På grund av sitt centrala läge har stadsdelen Gamla Stan dessutom blivit mycket eftertraktat
och populärt, framförallt bland äldre. Det anordnas aktiviteter och de boende vistas ofta ute i
sin närmiljö.
Under mina uppväxtår har området för Gamla stan upplevts som en gråzon, ett område med
höghusens dominerande fasader och en miljö som känts grå och tråkig. Området ingav heller
inte till något som helst välkomnande. Kvällstid kändes det särskilt obehagligt att vistas där
pga. dåligt upplyst och en känsla av otrygghet infann sig varje gång man tvingades passera
Gamla stan. Det fanns heller ingenting som lockade in i området, inget att fästa blicken på
eller förundras över. De arkitektoniska kvaliteterna hade så gott som helt förbisetts och
området saknade vikt ur både kvalitet - och helhetssyn.
Som tidigare nämnts har bostadsstiftelsen Platens försök att återskapa von Platens och
Motalas solfjäderformade stadsbild lett till att Gamla stan återfått en del av den betydelse som
en gång fanns. Fortfarande domineras bostadsområdet dock av de väldiga höghusen och än
andas området behov av upprustning och förnyelse, men 2000- talets förnyelsearbete med
bl.a. gång – och cykelväg genom Gamla stan har också bidragit till att området dagligen
passeras av många fler människor än bara de boende. Dessa kompletteringar anar jag således
ha bidragit till nya behov av tilltalande färdvägar och positivare upplevelser av den
kringliggande miljön. Där av också införandet av offentlig konst i området.
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6.2 Konstverkens betydelse för Gamla stan
Området för Gamla stan är, som jag tidigare nämnt, - en plats som passeras av många olika
människor varje dag. Trots närheten till publiken lever många verk i ett tillstånd av
likgiltighet och anonymitet. Alla kan se dem, men det är få som verkligen tittar efter. För de
flesta hastigt förbipasserade upplevs säkerligen de olika verken främst i ett dekorativt syfte
och utan betydelse. Referenser och direkt anknytning till platserna i fråga saknas. Snarare
markerar konstverken en position i ett såväl mentalt som fysiskt ingenmansland, ett rum
mellan rummen, mellan det offentliga och det privata. Den anonyma platsen understryker i sin
tur verkens anonyma karaktär. Så förblir dessa verk något av främlingar i sin miljö.
När det gäller konstverken i Gamla stan så kan jag inte påstå att något av dem refererar till
övriga byggnaders innehåll och samspelar inte heller med den övriga arkitekturen. Dock
belyser ändå de flesta av verken platsens funktion med sitt uttryck. Som jag tidigare nämnt
har placeringen av ett konstverk och betydelsen för platsen en viss definition för
uppfattningen av hur vi upplever verket. Detta ser vi dock tydligt i exemplet med både
Jungfru Isbergs plats och Visionärens Vinkelben som båda är placerade så att man kan
relatera verket till platsen och dessutom besitter ett historiskt värde. Som åskådare blir man
mer berörd och ges en ökad förståelse för konstverket i sig. Jag tror också att detta gör många
stolta över de offentliga konstverken i Gamla stan och att man bryr sig om sin boendemiljö
lite extra.

6.3 Konsten behövs i våra bostadsmiljöer
Jag är övertygad om att vi har ett behov av att omge oss med estetik och att den fysiska miljön
påverkar oss starkt genom våra sinnen. En god arkitektur med estetiska kvalitéer i färg och
form och med ett rikt uttryck höjer livskvalitén för de människor som omges av detta. En god
miljö ger människor möjlighet att få positiva sinnesupplevelser. Utanför bostadens väggar är
det ju till stor del i det publika rummet som detta behov kan tillfredställas, i den offentliga
konsten. Likaväl som den offentliga konsten behövs på gator och torg eller andra offentliga
platser, så behövs den nära våra hem. I den yttre miljön där vi bor, där våra barn leker och där
vi kommer och går.
Konsten behövs i våra bostadsområden för att ge ett mervärde till de boende och bidra till
identifikation och hemkänsla. Jag är således också övertygad om att konsten förbättrar och
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berikar vår bostadsmiljö och anser att varje bostadsstiftelse och hyresvärd borde se konst som
en investering.

6.4 Slutsats
Slutligen skulle jag vilja tydliggöra den röda tråden i processen för att området för Gamla stan
har gått från det ”gamla” Gamla stan enligt von Platens ursprungliga stadsbild, - till ett
område i miljonprogrammets anda, - och till idag i försöket att återskapa den originella
stadsplanen. Med det omfattande förnyelsearbetet och att man har öppnat upp de radiella
gatorna ner mot Vättern så har områdets arkitektoniska kvaliteter ökats väsentligt och idag är
Gamla stan ett utmärkt exempel på ett bostadsområde som numera innefattar något mer än
bara boende. För visst måste vi bo, men vi vill också leva där vi bor. I en närmiljö där vi
dagligen möts av berikande, levande vardagskonst.
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Bilaga 1 – Bildbilaga

Bild. 1 Plan Motala köping (1825)
foto: Motala Kommun – Centralarkivet

Bild. 2

Flygbild över Motala – solfjädern (1952)

foto: Motala Kommun – Centralarkivet
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Bild. 3 Flygbild över Motala, Gamla stan –området utmärkt på kartan
foto: Bostadsstiftelsen Platen

Bild. 4 Flygbild över Motala – Gamla stan
foto: Bostadsstiftelsen Platen
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Bild. 5 Bild från gamla Gamla stan
foto: <http://www.ekinge.nu/Motala/mothistoria/m60-80.htm>

Bild. 6 Saneringen på 60 - talet

foto: Bostadsstiftelsen Platen
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Bild. 7 Saneringen på 60- talet

foto: Bostadsstiftelsen Platen

Bild. 8 Gamla stan på 90- talet innan förnyelsearbetet
foto: Bostadsstiftelsen Platen
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Bild. 9 Gamla stan, Kungsgatan, Dagtid

foto: Författaren 2011

Bild. 10 Gamla stan kvällstid, Kungsgatan, foto: Bostadsstiftelsen Platen

54

Bild.11 Cykelbana/gångbana,

Bild. 12 Parkområde, Mellangård

Bispmotalagatan

foto: Författaren 2011

foto: Författaren 2011

Bild.13 Grönområde, Bakgård

foto: Författaren 2011
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Bild.14 Gångväg, spaljé

Bild.15 Del av lekplats

foto: Författaren 2011

foto: Författaren 2011

Bild. 16 Parkområde, Bakgård

foto: Författaren 2011
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Bild. 17 Parkområde, Bakgård

foto: Författaren 2011

Bild. 18 Konstnärlig Utsmyckning

57

foto: Bostadsstiftelsen Platen

Bild. 19 Offentlig konst, Djurskulpturerna i sin miljö
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foto: Författaren 2011

Bild. 20 Tvärgata i riktning mot Motalaviken
foto: Författaren 2011

Bild. 21 Dubergska gården
foto: Författaren 2011
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Bild. 22
Elever vid estetiska programmet ”Bild & Form” på Platenskolan i Motala. Felix
Meijer, Lovisa Nordstedt, Deborah Gustafsson, Evelina Lundgren, Frida
Svensson och Zandra Jonsson Ring.
Reilifen är utformad av kopparslagaren Georg Balint i Vikingstad efter ett
fotocollage av Åke Svensson, Motala. Jungfru Isbergs plats (2005)
foto: Författaren 2011
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Bild. 23
Lars Börnesson & Mikael Kenlind, Vätterljus (2005), Skulptur
foto: © Vas Vitreum 2011

Bild. 24
Tommy Jerhammar, Visionärens vinkelben (2003), ljusskulptur
foto: Författaren 2010
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Bild. 25
Lissy Boesen, Djurskulpturer (2004),
foto: Författaren 2011
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Bilaga 2 – Beskrivning av konstverken
Djurskulpturer
Titel: Djurskulpturer (2004)
Plats: Placerade på olika platser runt om i området
Konstnär: Lissy Boesen,
Beskrivning: Skulptur
Form: höna, groda, hund, katt, ponny, sköldpadda
Färg/Material: koksgrå, orange, sandfärg, betonggrå, ockragul, grön / specialbetong och
krossad granit.

Koksgrå

Orange

Sandfärg

Betonggrå Ockragul

Grön

Betydelse/funktion: Ett lekvärde och konstnärlig utsmyckning i syfte att bidra med en egen
identitet till de olika gårdarna och de radiella tvärgatorna.
Ägare: Bostadsstiftelsen Platen

Vätterljus
Titel: Vätterljus (2005)
Plats: I en plantering vid gården Rosengården
Konstnär: Glaskonstnärerna Lars Börnesson och Mikael Kenlind, Vas Vitreum
Beskrivning: Ljusskulptur
Form: av ljus
Färg/Material: blyfritt kristallglas och stål
Betydelse: utsmyckning
Ägare: Bostadsstiftelsen Platen
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Jungfru Isbergs Plats
Titel: Jungfru Isbergs plats (2005)
Plats: Mellan det andra och tredje höghuset i Gamla stan, i hörnet mellan Kungsgatan och
Borgmästargatan. Platsen för konstverket är vald utifrån var Sophia Isberg bodde och levde.
Konstnär: Elever vid estetiska programmet ”Bild & Form” på Platenskolan i Motala. Felix
Meijer, Lovisa Nordstedt, Deborah Gustafsson, Evelina Lundgren, Frida Svensson och
Zandra Jonsson Ring i samarbete med Landskapsarkitekt Ann – Marie Palling.
Reilifen är utformad av kopparslagaren Georg Balint i Vikingstad efter ett fotocollage av Åke
Svensson, Motala.
Beskrivning: Utformad minnes plats, skulptur, bänk, informationstavla
Form: Bystskulptur, bänk formad som ett lönnlöv.
Färg/Material: Byst i Bohusländsk granit och koppar. Bänk i svart gjutjärn.
Betydelse: Minnesplats och monument rest till Jungfru Isbergs minne.
Ägare: Bostadsstiftelsen Platen

Visionärens vinkelben
Titel: Visionärens vinkelben (2003)
Plats: Motalaviken, placerad på den punkt där Platen troligen befann sig när han ritade
stadsplanen för Motala.
Konstnär: Tommy Jerhammar
Beskrivning: Ljusskulptur/fontän
Form: En stiliserad passare
Färg/ Material: Rostfritt stål
Betydelse: Konstnärlig utsmyckning som symboliserar Platens punkt i Motalaviken vilken
avgränsar den solfjäderformade stadsplanen.
Ägare: Motala Kommun

64

