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1
Överblick

Kulturmiljöutredningen redogör för Kungsbergsskolans kulturhistoriska värde, både avseende
byggnaden i sig, och i sitt sammanhang med
omgivande stadslandskap. Utredningens resultat
utgör utgångspunkter som den framtida
utvecklingen bör ta avstamp i.
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SAMMANFATTNING
Uppdraget

Kulturhistoriskt värde och känslighet

Denna kulturmiljöutredning har tagits fram för
detaljplaneprocess för Kungsbergsskolan, kvarteret
Kungsberget 2, inom stadsdelen Tannefors. Utredningen
ska belysa det kulturhistoriska värdet ur två aspekter:

•

Kungsberget med omkringliggande bebyggelse
enligt stadsplan för Södra Kungsladugårdsgärde
från 1942, med ändring för Kungsbergsskolan 1947,
är ett av Linköpings främsta och mest konsekvent
genomförda stadsbyggnadsprojekt från denna tid.
Dess uttryck består av den tydligt avläsbara och
bevarade stadsplanen avseende planmönster, park
och bebyggelse med tidsprägel från 1940-talet.
Stadsdelen med dess ingående komponenter är
idag tydligt avläsbar och tidsmässigt avgränsad
och bedöms därmed ha de värden som avses för ett
särskilt värdefullt bebyggelseområde enligt planoch bygglagen.

•

Hela kvarteret Kungsberget 2 är känsligt för
förändringar som bryter mot områdets skala och
ursprunglig stadsplaneidé. Den öppna skolgården är
känslig för ändringar som innebär att den bebyggs
eller läggs i skugga. Även den gröna zon som
avgränsar skolan mot omgivande gator bedöms vara
känslig.

•

Kungsbergsskolan bedöms i de delar som härrör
från den ursprungliga skolanläggningen vara
särskilt värdefull, vilket direkt kan kopplas till planoch bygglagen. Den ursprungliga skolanläggningen
bedöms vara mycket känslig avseende exteriör samt
bevarade byggnadsdelar och detaljer.

•

Kungsbergsskolan är ett gott och tidstypiskt
exempel på den långa raden av skolor som
uppfördes direkt efter kriget. Liksom skolor från
denna tid generellt, håller Kungsbergsskolan en hög
kvalitet i material och utförande.

•

Kungsbergsskolan speglar skolan som en del i
samhällsutvecklingen under en föränderlig tid
då skolan hade en central roll i det demokratiska
samhällsbygget. Folkskolan genomgick under denna
tid reformer för att ge de svenska skolbarnen en
skola lika för alla.

•

Kungsbergsskolan bedöms ha ett lokalt
arkitektoniskt värde, ritad av stadsarkitekten
Sten Westholm. Många barn har haft sin skolgång
här, vilket gör att många människor har minnen
kopplade till skolan och den bidrar till områdets
identitet.

1. Skolanläggningens byggnader och gårdsmiljön
2. Skolanläggningens förhållningssätt till omgivning
och stadsbild

Tannefors och Kungsbergsskolan
Under andra världskriget byggdes inte mycket i Sverige,
men det planerades desto mer. Förberedelserna gällde
ett demokratiskt samhällsliv för aktiva medborgare.
Uppbyggnadsfasen samlade offentliga krafter som vid
krigsslutet satte planerna i verket och tillsammans
med den växande industrin bidrog till Linköpings
starka expansion. Tannefors, som hade sitt ursprung i
Tannefors kvarnby utvidgades mot norr, och blev en
stad i staden; med bostäder, parker, service, butiker och
en ny skola för alla de barnfamiljer som flyttade in.
Både stadsplanen och Kungsbergsskolan ritades
av stadsarkitekten Sten Westholm, skolan utifrån
tydliga direktiv från Skolöverstyrelsen. Stadsplanen
ändrades också för att ge skolan en större tomt. I
arkitekturen tog modernismen ett nytt steg jämfört med
funktionalismen, synlig i de varierade volymerna med
sadeltak och varmare färger i naturmaterial som trä
och tegel. Målet var en mer ”mänsklig” arkitektur och
en stadsbyggnad med trivsel. Omsorgen om skolbarnen
syns bland annat i skalan, olika byggnadsdelar för olika
årskurser och funktioner, den stora och solbelysta
skolgården vänd åt söder, samt närheten till parker och
grönområden.
Kungsbergsskolan uppfördes 1948-49 och har byggts
till och om – mer genomgripande på 1990-talet. Skolan
har i delar förändrats genom komplettering med nya
byggnadsdelar och präglas interiört till stor del av
ombyggnaderna. Uttrycket mot omgivande gator har
också förändrats i viss mån, men tillskotten har gjorts
med hänsyn till ursprunglig karaktär och ursprungliga
höjder och volymer. Vid förändringarna har skolgårdens
samlande verkan och kontakten med solen och ljuset
inte fördärvats. 1990-talets tillskott berättar också om
sin tid och om omsorgen om att bevara stadsdelens
ursprungliga skala, uttryck och kvalitéer.
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Lagkrav

Råd och rekommendationer

•

PBL 2 kap § 6 innebär bland annat att planläggning
av bebyggelse och byggnadsverk sak ske på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan.

•

Vid tillägg eller förändringar inom och i närheten
av skolfastigheten bör anpassning ske avseende
skala och karaktär, så att skolanläggningen eller det
bebyggelseområde, i vilket Kungsbergsskolan ingår,
inte förvanskas.

•

PBL 8 kap § 13 tillämpas för byggnader,
bebyggelseområden och allmänna platser som
bedöms vara särskilt värdefulla. Dessa har ett
förstärkt lagskydd och får inte förvanskas.

•

Byggnadsdelar som härrör från 1940-tal bör
renoveras, bevaras och skyddas i detaljplan till sin
exteriör. Även ursprunglaiga delar i interiör bör
bevaras.

•

Varsamhetskrav enligt PBL 8 kap § 17 gäller alltid
och vid alla förändringar av byggnader.

•

Skolanläggningens utryck och karaktär bör
beaktas avseende skolgårdens öppenhet och
möjlighet till solljus, den gröna zon med träd
som omger skolan samt sättet att gruppera
byggnadskroppar kring gården.

Foto av Kungsbergsskolan sedd från Drottningtorget, 1960-tal. Idag har träd och buskar vuxit upp, men skolbyggnaden
är även idag en viktig målpunkt i den kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljön kring Kungsberget, ett av Linköpings
tydligaste exempel på folkhemmets bebyggelse. Helheten i kulturmiljön bedöms vara hög, då stadsdelen bevarar
planmönster, bebyggelse, parker, skala och tidsbunden karaktär från 1940-tal och tidigt 1950-tal. Skolanläggningen
i sig bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde, bland annat genom att den berättar om samhällsutvecklingen i
stort under denna tid. Skalan i skolanläggningen och omgivande stadsmiljö med siktlinjer och parkmiljön upp mot
Kungsberget bedöms som känsliga karaktärer att värna för att miljön även i framtiden ska vara tydligt läsbar och
bidra till berättelsen om Linköping.

7

UPPDRAG, SYFTE OCH METOD
Uppdraget

Syfte

Bakgrunden till detta uppdrag är att ett detaljplanearbete inletts för fastigheten Kungsberget 2. Utbildningskontoret har aviserat att de finns behov av fler skolplatser
i innerstadsnära lägen och kultur- och fritidsförvaltningen ser också ett behov av nya lokaler i Tannefors.
Kvarteret föreslås rymma högstadium, gymnasieskola,
kulturskola och två idrottshallar samt möjlighet till
kommersiella lokaler. Staden genomförde en allmän
arkitekttävling under 2017 för att komma fram till hur
kvarteret med detta innehåll kunde gestaltas. Tävlingen
vanns av Arkitema och detaljplanearbete och utveckling
av planförslaget pågår. Visionen är att skapa ett nav för
utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser
och stadsliv. Fastighetsägare är Lejonfastigheter. Beställare av lokaler är utbildningskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen.

Syftet med denna antikvariska utredning är att ta fram
ett kunskapsunderlag som ska ligga till grund för beslut
i den fortsatta planprocessen för Kungsbergsskolan,
Kungsberget 2. Utredningen ska skapa förståelse för
skolans kulturhistoriska värden och kvalitéer och koppla identifierade värden till relevanta lagrum. Utredningen ska ge förslag på förhållningssätt som innebär att de
kulturhistoriska värdena kan tas tillvara samt främja
en fortsatt läsbarhet av miljön och ett bibehållande av
platsens kulturhistoriska identitet.

Detta uppdrag innefattar en antikvarisk utredning som
ska fungera som beslutsunderlag i detaljplaneprocessen.
Den antikvariska utredningen belyser Kungsbergsskolans kulturhistoriska värde ur två aspekter:
1. Skolanläggningens byggnader och gårdsmiljön
2. Skolanläggningen förhållningsätt till omgivning
och stadsbild.
Miljöns kulturhistoriska värden identifieras och beskrivs utifrån befintliga underlag, litteratur, arkivmaterial och inventering. Utifrån värderingen görs även en
känslighetsanalys som belyser i vilken grad miljön tål
förändring utan att de kulturhistoriska värdena skadas.
Värdebärande egenskaper och byggnadsdelar pekas ut.
Rapporten ger även råd och riktlinjer inför kommande
planering.
Utredningen är förutsättningslös, det vill säga att utredningen inte tar ställning till något speciellt förslag till
förändring eller bevarande.
Uppdraget är utfört av WSP, byggnadsantikvarier Mari
Ferring, Charlotte Hedenström och Emil Bergstén-Lilja
samt landskapsarkitekt Johanna Petersson under juni –
september 2018.
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Metod
Utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets Plattform
för Kulturhistorisk värdering och urval. Begreppet kulturhistoriskt värde definieras av Riksantikvarieämbetets
plattform för värdering och urval som ”de möjligheter
materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att
inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika
skeenden och sammanhang samt därigenom människors
livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder
idag”.
Värderingen baserar sig även på Boverkets författningssamling (BFS 2016:6) gällande enskilda byggnaders och
den sammansatta bebyggelsens värde. Som en del av
den kulturhistoriska värderingen ingår en avgränsning
av vilket kulturhistoriskt sammanhang och vilken historia miljön representerar och berättar. Avgränsningen
i tid är därför en del av utredningen och analysen av
kulturmiljön. Värderingen baseras information från
arkivmaterial, litteratur, muntlig information samt
inventering på plats.

Avgränsning
Den antikvariska utredningen omfattar fastigheten
Kungsberget 2, som rymmer Kungsbergsskolan, samt
skolans koppling till den omgivande stadsmiljö tillkommen i Tannefors med Kungsberget 1942, med ändring
1947. Utredningen tar också hänsyn till den bredare
kontext med skolbyggnaden som en spegel av skolväsendets, samhällets och stadsbyggnadskonstens utveckling under tiden kring 1900-talets mitt.

Osäkerheter
Vid inventeringen besöktes de äldre skolbyggnaderna
samt skolgården, men delar av byggnaderna var inte
tillgängliga vid inventeringen. Det gäller slöjdbyggnaden (IV) och f.d. småskolebyggnaden (III). Avseende
småskolebyggnaden har en kompletterande information
erhållits från Linköpings kommun. Enligt fastighetsägaren finns ingen fast konst i någon av byggnaderna.

Fastigheten Kungsberget 2 med Kungsbergsskolan
inom röd heldragen linje. Det markerade området
inom streckad röd linje är det område som omfattades av stadsplanen från 1942, med ändring för
Kungsbergsskolan 1947. Tidsmässigt utgörs stadsdelssammanhanget av den bebyggelse som tillkommit under 1940-tal och tidigt 1950-tal.
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2
Att vårda,
utveckla
och stärka
kulturmiljön
Nationella kulturmiljömål
Ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas.
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet
och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön.
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön
som gemensam källa till kunskap, bildning
och upplevelser.
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet
som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.
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KULTURHISTORISKT VÄRDE
Kulturhistoriskt värdefull stadsmiljö

Värdebärande karaktärer

Stadsplanen för norra delen av Tannefors, Södra Kungsladugårdsgärde, är upprättad 1942 av stadsarkitekten
Sten Westholm och stadsplanearkitekt Dag Irvall. Planen
utgör Linköpings kanske tydligaste exempel på ett
stadsområde från denna tid, karaktäriserat av ”hus i
park” i en luftig stadsplan med lamellhus i tre våningar
och de högre punkthusen som accentuerar Kungsbergsparkens höjd. Planmönstret är typiskt för 1940-talet, där
gatunätets rundade former skapar rumsligheter och intimitet och med kvarteren bebyggda på olika sätt, vilket
delar in området i mindre grannskap. Kungsbergsskolan
har givits en stor fastighet centralt i planområdet, vilket
vittnar om skolans betydelse i det nya området. En ändring av planen gjordes 1947, då skolans område gjordes
större. Den ökande bilismen ges plats genom den nya
Drottningbron som böjer av mot rondellen.

•

Även om enskilda byggnader har förändrats och enstaka
kompletteringar gjorts, har bebyggelseområdet som helhet en mycket tydlig och välbevarad karaktär avseende
skala, stadsstruktur, parkstråk och tidsmässig prägel
från 1940-tal.
Bestämmelserna för särskilt värdefull bebyggelse i Planoch bygglagen gäller inte bara enskilda byggnader utan
också samhörigheten i en grupp, som i detta fall ett
enhetligt stadsplaneområde.

•

•
•

•

Helheten i stadsmiljön - Sammanhanget med
bostäder, gator, park, grönska, skolan centralt.
Den bevarade helheten i stadsmiljön med tydlig
1940-talskaraktär.
Byggnadernas uttryck och material - Området
som byggdes ut enligt 1940-talets planer karaktäriseras av ett uttryck från 1940-tal med fasader av
tegel eller puts i varma färger, flacka sadeltak, ofta
med tegel.
Kungsbergsskolans rumslighet - Byggnaderna som
grupperar sig kring den öppna skolgården och kopplingen mot Drottningtorget.
Skolbyggnadernas och skolgårdens placering Byggnaderna som bildar skydd mot norr och som
vänder sig mot solen; med parken i söder och Drottningtorget i sydväst.
Skalan - Skalan är en mycket viktig karaktär. Medan
de högre punkthusen markerar Kungsbergets höjd,
bildar de lägre lamellhusen i tre våningar den omgivande stadsstrukturen med luft och ljus. Skalan
innefattar också det utrymme grönskan har i planen, som gör att stadsmiljön upplevs luftig, öppen
och grön.

Drottningbron med utsikt mot Tannefors och med Kungsbergsskolan i fonden. Okänt årtal och
fotograf. Bild Linköping, Digitalt museum.
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Flygfoto från 2010-tal jämfört med flygfoto från tiden 1955-67 som tydliggör den välbevarade stadsstrukturen från 1930- och 1940-tal. Enstaka kompletteringar har gjorts och parkernas plaskdammar har
försvunnit, men i stort bevarar området en enhetlighet avseende tidsmässig karaktär och skala. Lamellhusen söder om Nya Tanneforsvägen ingick i en tidigare plan, som man i 1942 års plan byggde vidare
på. Punkthuset i kvarteret Kannan som syns i hörnet uppe till vänster tillkom 1955. Det utgör inte en
del av 1940-talsplanen, utan kom att utgöra ett landmärke i kopplat till att ”Riksettan”, E4:s föregångare drogs förbi här. Foto Eniro.
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Värdebärande stadsrum

Drottningtorget med planteringar, lindar och skulpturen av David Wretling är ett centrum i stadsmiljön
i infarten från Drottningbron. Rummet avgränsas av grönska. Avsaknaden av avgränsande och dominerande volymer är påtaglig. Kungsbergsskolan i fonden är ett illustrativt exempel på hur en för samhället
viktig funktion ges en central plats. Enligt protokoll från stadsfullmäktige planerades vid Drottningtorget ett mindre kommunalhus ”community center”, som inte kom till utförande. Stadsrummet avslutas i
skolans rumslighet i form av vardagens arkitektur i en mänsklig skala.

Drottningrondellen utgör ett öppet rum som har behållit sin form sedan 1940-talet. Formen är en superellips, ett typiskt uttryck för modernismens flöden och ingenjörskonst. Omgivande bebyggelse är i
huvudsak uppförd i tre våningar och rymmer bostäder med verksamheter i bottenvåningen.
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Bebyggelsen i Kungsbergsparken accentuerar topografin. Den böljande parkmiljön saknar tydliga
gränser och de öppna siktlinjerna gör att parken och bebyggelsen upplevs som en helhet. De glest
placerade högre punkthusen i parken som markerar Kungsbergets höjd ackompanjeras av de lägre lamellhusen i tre våningar nedanför höjden, där våningshöjden ger en enhetlighet i stadsmiljöns
skala.

Skolan har ursprungligen öppnat sig mot Kungsbergsparken. Byggnaderna mot parken från 1990tal är låga och låter solljuset nå skolgården. Volymmässigt och arkitektoniskt ansluter skolan till den
enhetligt låga bebyggelsen kring parken. Byggnadshöjderna i skolan är kopplade både till uttryck
och funktion enligt 1940-talets föreskrifter. Byggnaden för klassrum skulle ha högst tre våningar,
medan administrationsbyggnaden kunde göras något högre. Byggnaderna grupperades så att
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Skalan
Stadsdelen Tannefors i stort är förhållandevis småskalig och karaktäriseras av ”hus i park”.
Det gröna gör sig närvarande genom öppna
grönytor, lummiga parkrum och trädridåer som
kantar både gator och torg.

parken. En trädridå längs med Hästskogatan avgränsar
den öppna parkytan söder om skolan. Kungsbergsparken övergår från flack terräng till Kungsbergets höjd.
Uppe på Kungsbergets höjd ligger fem punkthus, som
genom sin större våningshöjd markerar Kungsbergets
höjd.

Kungsbergsskolan placering och bebyggelsestruktur är vänd mot och öppnar upp sig mot Drottningtorget som sedan förlängs via Drottninggatan.
Skolbyggnaden omfamnar skolgården med dess
öppna struktur.
På den södra sidan av Kungsbergsskolan löses bebyggelsestrukturen upp och övergår i Kungsbergs-

Strukturkarta över bebyggelsen över Linköpings kommun och stadsdelen Tannefors. Kungsbergsskolan är
markerad i gult.
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N

Strukturkarta över den omgivande bebyggelsen i Linköping med stadsdelen Tannefors till höger.

N
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kungsbergsskolan, uppförd 1948-49, är ett uttryck för
samhällsförändringen och stadens expansion kring
andra världskriget och den tidiga efterkrigstiden. De
tillägg som tillkommit på 1990-talet har gjorts med
hänsyn till byggnadens uttryck och skala, vilket gör
att Kungsbergsskolan ännu är ett tydligt exempel på
1940-talets arkitektur och skolan är en viktig del i den
kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljön vid Kungsberget,
tillkommen enligt stadsplan av samma arkitekt.
Kungsbergsskolan, med skolbyggnaderna i en till fyra
våningar som delvis omsluter den öppna solbelysta
skolgården, bedöms ha en stor betydelse för förståelsen
av bebyggelseområdet som helhet.
Arkitektoniskt finns ett värde i att skolan är ritad av
stadsarkitekten Sten Westholm som hade stor del i den

omsorg som ägnades stadsplaneringen vid denna tid och
som utgör en del av Linköpings identitet. Skolan uppvisar en omsorg i materialval, med sitt karaktäristiska gula
räfflade tegel och dekorationer i fasaderna, samtidigt
som den präglas av enkelhet och vardaglighet.
Kungsbergsskolan bedöms, till de delar som härrör från
tillkomsten på 1940-talet, ha ett kulturhistoriskt värde
som motsvarar kraven för särskilt värdefull bebyggelse
enligt plan- och bygglagen. Den öppna gården bedöms
även den ha ett kulturhistoriskt värde som en del av
skolanläggningen. De delar som tillkommit under
1990-talet efter ritningar av White Arkitekter bedöms
ha ett visst kulturhistoriskt värde då de utgör ett exempel på anpassning och hänsyn till det befintliga, och ett
försök att arbeta med 1940-talets formspråk, som främst
uttrycks i fasaden mot Lindengatan.
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Särskilt värdefulla byggnader
Administrationsbyggnad i 4 våningar (I)
Del av den ursprungliga anläggningen. Exteriört välbevarad till sin karaktär med ursprunglig entré med stentrappa, ursprunglig port. Fönstren har bytts, men är i
stort anpassade till byggnadens karaktär. Interiörerna
är förändrade, men trappor av kalksten och trappräcken
är bevarade, liksom kalkstenen i fönsterbrädor.
Flygel för klassrum i 3 våningar (II)
Del av den ursprungliga anläggningen. Exteriört välbevarad mot skolgården, ursprunglig port med fönsterparti. Fönster bytta. Interiör och fasad mod Lindengatan förändrade. Interiör i entré mot skolgård bevarar
fönsterparti.
Flygel för småskola i 1 våning (III)
Del av den ursprungliga anläggningen. Exteriör i stort
sett välbevarad med ursprunglig port och stentrappa till
entré. Fönster bytta. Taket mot Stallgatan har en speciell konstruktion med överljusfönster mot klassrummen,
viket ger dagsljus från två håll. Denna funktion är bevarad i interiören. Interiört bevaras även golv av kalksten
och ursprungliga snickeripartier med glasade dörrar
med karosseripanel.

Byggnad II (t.v.) och I (t.h.) mot skolgården.

Byggnad II (t.v.) och I (t.h.) mot Stallgatan.

Byggnad för slöjd i 1 våning (IV)
Del av den ursprungliga anläggningen. Välbevarad
exteriört utom i de delar som ansluter mot ny byggnadskropp. Fönster bytta, men i stort anpassade till byggnaden. Takfall mot väster något ändrat.

Byggnader av visst kulturhistoriskt
värde (V-VII)
Gråmarkerade byggnader i kartan har tillkommit i samband med om- och tillbyggnad 1991-1992. Tilläggen har
gjorts i sin tids uttryck samtidigt som de är anpassade
till den äldre skolanläggningens skala och karaktär.
Även om fasadteglet i tilläggen går i gult, skiljer det
sig från 1940-talets bearbetade tegel vilket också har
en varmare färg. Byggnad VI har ersatt en låg byggnad
som bland annat möjliggjorde utevistelse under tak.
Tillbyggnaden mot Lindengatan (V) tar i fasaden upp
1940-talets formspråk med sina burspråk. Längan mot
Hästskogatan (VII) har ersatt en träbyggnad från 1955
som var mindre men med liknande form. Byggnaden har
givits en mindre omsorgsfull utformning mot parken.

Byggnad IV vid entren från Drottningtorget.
Byggnad II och I i fonden

Byggnad VII mot Lindengatan. Fasaden från
1990-tal tar upp 1940-talets formspråk.
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Värdebärande karaktärer och
detaljer
I entrén till skolgården skapar de ursprungliga delarna
av skolan en sammanhållen miljö, med sin enhetliga
utformning i gult tegel, de röda tegeltaken och rumsligheten mot den öppna skolgården. De olika byggnadskropparna i olika höjd skapar samtidigt en småskalighet
som bryter upp skolan i mindre delar.

Den enkla klockan och fönstrens indelning som tydligt
visar att detta är en skolbyggnad och var klassrummen
ligger.

De ursprungliga byggnaderna bevarar originaldetaljer
mot gården. Entrén till den trevåniga skolbyggnaden
har omfattning av granit och bevarar originalfönster
samt originalport med handtag.

I den trevåniga längans entré finns en fint utformad
interör med bevarade fönster och fönsterbrädor i röd
kalksten. Av interörer i övrigt är främst trapphus med
trappor i kalksten och handledare i järn samt kalksten
i fönsterbrädor bevarade. Även vid bespisningsrummet
finns kalkstensgolv vid entré, toaletter och kapprum.
Övrig inredning är förändrad i samband ombyggnaden
1991-92 och har sin prägel från denna tid.
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Huvudentrén har en enkel omfattning, mönstermurning i fasaden till höger om entrén och en mjukt rundad
trappa i granit. Balkongräcke och portar med handtag i
original. Lamparmaturer och ramp för tillgänglighet är
tillkomna senare och är inte en del av originalgestaltningen. Dörrarna har en för skolmiljön klassisk utformning i fernissad ek med karosseripanel, glasrutor och
sparkbräda nedtill. Dörrar hör till sådant som ofta bytts
och utgör en viktig karaktärsskapande del av byggnaden. Även balkongräcken har ofta ersatt av förenklade
varianter, vilket gör att även detta originalräcke är en
värdefull detalj.

På gården framför huvudentrén står en skulptur utförd
i granitimiterande konststen i en för fyrtiotalet typisk
grov realism med figurer i ett samtida uttryck. Den föreställer en man med en fiol och en kvinna på var sin sida
om ett träd. Skulpturen kan sägas innehålla en symbolik som visar hur medborgaren, likt trädet, växer och
utvecklas. Figurerna har ett kraftfullt uttryck och står
starka, rygg mot rygg.
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Den fyrvåniga administrationsbyggnadens fasad mot
Lindengatan har givits en enkel dekor i form av rektanglar i tegel mot putsade ytor.

Den f.d. småskolebyggnaden i en våning bevarar ursprunglig port och trappa granit. (Sekundär tillgänglighetsramp.) Fönster är bytta men i stort anpassade till
byggnadens karaktär.

Den f.d. småskolebyggnaden har mot Stallgatan överljusfönster som är en del av den ursprungliga funktionsbetingade arkitekturen, där en viss fönsteryta krävdes,
och detta fick en lösning på detta sätt i och med att
klassrummen var smala mot ytterväggen med fönster.
(Se även ritningar)

Det gula räfflade teglet har ett hantverksmässigt utförande och visar på en omsorg om detaljerna. Det bidrar
till skolans mjuka människovänliga uttryck och är typiskt för tiden. Man kan hitta samma typ av tegel i villor i
Linköping från denna tid.
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Den f.d. småskolebyggnaden har interiört välbevarade glasade dörrpartier i fernissat trä och dörrar med
karosseripanel. Bevarade golv av kalksten i korridorer.
De bytta fönstren har givits hakar av en modell som är
anpassad till byggnadens karaktär.

Den f.d. småskolebyggnadens klassrum har kvar funktionen med överljusfönster, som gör att de belyses från två
håll.

Golv i trapphus och entréer samt vissa korridorer av röd
kalksten.
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KÄNSLIGHET OCH TÅLIGHET
Känslighetsanalysen utgår ifrån risken att de
kulturhistoriska värdena förstörs eller minskar
vid förändring och tillägg. Analysen klargör
kulturmiljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan
att dess kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt
förändras. Grunden i analysen är de värdebärande
uttryck, strukturer och samband som är särskilt
nödvändiga för företeelsens helhet och relevans. Utan
dessa riskerar miljöns möjlighet till kunskapsförmedling
att gå om intet.

Stadsrum och sammanhang
Känsligheter
Generellt görs bedömningen att stadsmiljön kring
Kungsberget har en tydlig karaktär från tillkomsttiden
på 1940-talet och utgör ett kulturhistoriskt värdefullt
bebyggelseområde samt att Kungsbergsskolan utgör
en viktig del av detta. Det innebär att skolfastigheten i
sin helhet är känslig för åtgärder förändrar skalan och
karaktären i området eller som utraderar befintliga
ursprungliga byggnader inom skolanläggningen.

Siktlinjer, både från Kungsbergsparken och från
Drottningrondellen och Drottningtorget, präglas av
känsliga karaktärer som öppenhet, grönska och en
förhållandevis låg bebyggelse. Dessa är känsliga för
inslag som bryter mot nämnda karaktärer, kapar
stadsbyggnadssammanhang eller är dominerande i
stadsbilden.
Tålighet och potential
Förändringar har skett inom skolanläggningen, särskilt
avseende det från början öppna sammanhanget mot
Kungsbergsparken. Dessa delar bedöms därför vara
tåliga för förändring, så länge en allmän hänsyn tas till
stadsbyggnadssammanhangets skala och karaktär.
Även inom känsliga delar av anläggningen bedöms
utrymme för kompletteringar finnas så länge hänsyn tas
till skala och rumsliga sammanhang.

Bilden illustrerar känsliga landskapsrum och siktlinjer i stadsbyggnadssammanhanget. 1.
Kungsbergsskolans skolgård, 2. Drottningtorget 3. Drottningrondellen 4. Kungsbergsparken.
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Skolan
Känsligheter
Mycket känsliga byggnadsdelar (röda) omfattar
ursprunglig exteriör inklusive bevarade detaljer som
ursprungliga dörrar, fasader, entré, och skulptur på
gården. Även gårdsrummet vid huvudentrén bedöms
vara mycket känsligt.

Tålighet och potential
Genom att interiören till stor del är förändrad bedöms
denna vara tålig för förändring. Även de byggnader och
tillbyggnader som tillkommit sekundärt (blå) bedöms
vara tåliga för förändring så länge hänsyn en anpassning
sker avseende områdets skala och skolanläggningens
karaktär.

Det öppna gårdsrummet har delvis byggts för i tidigare
skede, men bedöms vara känsligt för förändringar som
innebär att skolgårdens öppna karaktär med möjlighet
till solljus försvinner. Även den gröna remsa, delvis
trädplanterad som omger skolans område och skiljer
den från gatumiljön bedöms var känslig.
Vid tillägg finns en generell känslighet när det
gäller skala och hushöjder. Även inom områden som
markerats som blå finns en känslighet avseende skalan
och hushöjder som innebär att skolgården skuggas.
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RÅD OCH RIKTLINJER
Övergripande förhållningssätt
Den kulturhistoriska värderingen utmynnar i
att Kungsbergsskolan, i de delar som härrör från
1940-talet har ett kulturhistoriskt värde som motsvarar
lagstiftningens begrepp särskilt värdefull. Detta
gäller både anläggningen i sig och som en del i ett
kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde.
För att ta tillvara de kulturhistoriska värdena och
möjliggöra utveckling utan att dessa värden skadas
förslås skydd i detaljplan genom bestämmelser. På detta
sätt säkerställs kvalitéer inför framtiden och ger platsen
tidsdjup, historisk förankring och identitet.
Förändringar och tillägg är möjliga att göra utan att
skada de kulturhistoriska värdena. Dessa bör dock
göras så att historien även fortsatt förblir avläsbar
och en kontinuitet behålls. Det förutsätter att äldre
skolbyggnader bevaras och att exteriören hanteras
varsamt, att utpekade fysiska värden tillvaratas, samt
att ny bebyggelse förhåller sig till platsen och anpassas
avseende skala och karaktär.

Förbud mot förvanskning

Varsamhetskrav
(PBL 8 kap 17 §)
•

Vid förändringar eller ombyggnader inom
fastigheten ska dessa göras varsamt och med
utgångspunkt från befintliga byggnaders
värden och kvalitéer. Vid eventuella tillägg
inom skolfastigheten bör anpassning ske
avseende skolanläggningen och omgivande
bebyggelseområdes skala och karaktär.

•

Varsamhetskravet gäller alltid, men kan förtydligas
genom att det preciseras genom bestämmelser i
detaljplan, exempelvis avseende byggnaders höjd,
fasadmaterial, takvinkel och takmaterial.

Karaktärsdrag, egenskaper och
särarter att värna
•

Skalan i förhållande till omgivande stadsmiljö
som generellt består av lamellhus i tre våningar.
Planens skala är luftig och ger stort utrymme till ljus
och grönska. (Punkthusens högre skala markerar
Kungsbergets höjd.)

•

Ursprungliga byggnaders volymer och exteriör;
fasader av räfflat tegel med dekorationer, sadeltak
med taktegel, ursprungliga portar, stentrappa vid
huvudentrén och f.d. småskolebyggnaden, klocka
på fasaden, balkong med karaktäristiskt räcke över
entré samt skulptur på gården är byggnadsdelar
och detaljer som bör bevaras. Detta bör preciseras i
planbestämmelser.

•

Interiört bör ursprungliga detaljer bevaras
exempelvis snickerier och arkitektoniska kvaliteter
såsom överljus i klassrum. Kalksten i golv och
trappor är ursprungliga och utförda i hållbara
material av hög kvalité och bör bevaras.

•

Grön zon, delvis planterad med träd som skyddar
skolfastigheten mot omgivande gator bör värnas.

•

Direkt solljus och möjlighet till lek och idrott på en
öppen plan är en karaktär hos skolgården som bör
värnas.

(PBL 8 kap 13 §)
•

•

•

Kungsbergsskolans samspel med omgivningen
beaktas i kommande planering. Vid eventuell
komplettering eller förändringar inom fastigheten
får förändringar inte ske som går ut över
områdets särart. Det innebär att hänsyn ska tas
till skala och karaktär hos omgivande bebyggelse
tillkommen enligt 1940-talets stadsplaner för Södra
Kungsladugårdsgärde och Kungsbergsskolans
område.
Byggnadsdelar som härrör från den ursprungliga
anläggningen får inte förvanskas. Det innebär
att värdebärande egenskaper värnas vid vidare
planering eller ombyggnader.
Byggnadsdelar som härrör från den ursprungliga
anläggningen från 1940-tal bör skyddas i detaljplan
genom förbud mot förvanskning av exteriören och
genom förbud mot rivning.

Prövning av lokalisering
(PBL 2 kap 6 §)
•
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Vid planering bör fastighetens funktion som skola
eller allmän samhällsfunktion och den öppna
solbelysta skolgården beaktas såsom ett kulturvärde
att ta hänsyn till i planeringen.

Kungsbergsskolan från Drottningtorget 1980. Bedömningen är att de byggnader som härrör från den ursprungliga anläggningen från 1940-talet har ett sådant värde som avses för särskilt värdefull bebyggelse
i plan- och bygglagen. I och med detta finns lera lagkrav att förhålla sig till i vidare planering. Foto Håkan
Börjesson, Bild i Linköping, Digitalt museum.

Flygfoto från 1959 över Kungsberggsskolan med sitt stadsbyggnadssammanhang. Stadsmiljön är
fortfarande idag en välbevarad helthet. Bebyggelseområdet bedöms ha ett sådant värde att hänsyn
behöver tas till dess skala, karaktär och läsbarhet i vidare planering.
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PLAN- OCH BYGGLAGENS KRAV
I Plan- och bygglagen hanteras särskilt värdefull kulturmiljö genom förvanskningsförbudet, varsamhetskrav
och prövning av lokalisering samt avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen.

Förbud mot förvanskning (PBL 8 kap 13 §)

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. För att undvika en förvanskning måste
därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter
identifieras och pekas ut. Dessa ska skyddas och ligga till
grund för val av eventuella åtgärder, så att det kulturhistoriska värdet inte ska minska. Förvanskningsförbudet gäller alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen
som fastighetsägare m.fl. Förvanskningsförbudet ska
tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.

Varsamhetskrav (PBL 8 kap 17 §)

Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag. Det kan
avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen. Det handlar inte bara om trohet mot originalets
utseende, utan även mot den teknik och material med
vilket det har åstadkommits. Det som sammanlagt karaktäriserar en byggnad och dess samspel med omgivningen ska lyftas fram även i den vardagliga bebyggelsemiljön.

Plan- och Bygglagens andra kapitel
Prövning enligt 2 kap PBL avser lokaliseringen, det vill
säga markens lämplighet för en åtgärd. Som ett allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en central och
ibland avgörande aspekt för lämpligheten att bebygga
ett markområde. I 6 § anges att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar
vid planläggning i särskilt värdefulla miljöer. Det är
kommunens ansvar att det allmänna intresset bevakas
och prioriteras. Kommunen har även ett uttalat ansvar
att skydda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna vid
planläggning. Detta innebär att kommunen inte ska utarbeta en detaljplan som skadar den särskilt värdefulla
kulturmiljön och ska även besluta om lämpliga bestämmelser som garanterar ett fullgott skydd för miljön.
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PLAN- OCH BYGGLAG (2010:900)
2 kap 6 §
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och
vid åtgärder avseende byggnader som inte
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan,
[Punkter som ej berör kulturmiljö har inte angivits här.]

8 kap 17 §
Ändring av en byggnad och flyttning
av en byggnad ska utföras varsamt så
att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.
8 kap 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1.

anläggningar som är bygglovspliktiga
enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 16 kap 7 §

2. tomter i de avseenden som omfattas
av skyddsbestämmelser i en detaljplan
eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.

Ur Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad
(BFS 2016:6, 1:2213)
En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL
antingen för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del
av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad som sägs om byggnader gäller även för
bebyggelseområden.
En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden.
Exempel på detta är:
•
•
•

Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion
som nu har blivit sällsynt.
Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor,
arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska
ideal samt värderingar och tankemönster.
Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller
verksamheter.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på
detta är:
•
•
•

Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens
genombrott, immigration eller emigration.
Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade
i sin samtid.
Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om
äldre material och teknik.
En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda
estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk
gestaltning eller i utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning och
utsmyckning.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang.
Exempel på detta kan vara byggnader som haft stor betydelse i ortens sociala liv eller för
ortens identitet eller i lokala traditioner.
I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett
visst förhållande eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter som kan belysa samma
förhållande.
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3
Kulturhistorisk
utredning

Den kulturhistoriska utredningen och värderingen
genomförs enligt Riksantikvarieämbetets Plattform för
Värdering och urval.
värderingen görs i två steg. Initialt avgränsas en berättelse, denna utgörs av en tids- eller processkontext
eller en blandning av dessa båda. I det andra steget
identifieras vilka uttryck som är bärande och möjliggör
att berättelsen är utläsbar. I detta steg ingår även en
bedömning i vilken grad miljön återspeglar berättelsen
och hur relevant berättelsen är.
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BEFINTLIGA
STÄLLNINGSTAGANDEN
Gällande översiktsplan
I gällande översiktsplan för staden Linköping, antagen
2010, står att det i Tannefors är viktigt ”att ta hänsyn till
områdets fina 50-talskaraktär vid eventuella omvandlingar,
till exempel i stråket längs nya Tanneforsvägen.”
En del av Kungsberget, som ligger i anslutning till skolan och är en del av samma stadsbyggnadssammanhang,
är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt område, nr 9.
I översiktsplanen står: ”Området utgör ett dokument över
den mycket medvetna bostadspolitik som Linköpings stad
förde under sent trettiotal och tidigt fyrtiotal. I det tidiga fyrtiotalet rådde en betydande bostadsbrist i Linköping. Planen
från 1941 anger att kvarteren skulle bebyggas med s k smalhus
och att fem punkthus skulle uppförs på höjdplatån. Bebyggelsen uppfördes några år in på fyrtiotalet”.

Utsnitt ur karta i Översiktsplan för staden Linköping som visar kulturhistoriskt värdefulla områden. Nr 9 är kv. Kamreren, Kontrollören m.fl.

Utvecklingsplan för Linköpings
innerstad
Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, antagen
2016, anger Tannefors som ett område som utgör ny
innerstad. Utvecklingsplanen lyfter fram lokal kvalitet
- ”det Linköpingska”. Här står: ”Bland det linköpingska kan
även stadsarkitekt Sten Westholms tes om att bevarandet av
skalan och gatumönstret har en avgörande betydelse för att
Linköpings stadsbild lyfts fram.” I Kungsbergsskolan med
omgivande bebyggelse och parkmark enligt stadsplaner
från 1940-talet kommer detta tydligt till utryck både i
skolanläggningen i sig och i området som helhet.

Linköpings mötesplatser innerstadens parker och torg
I denna samrådshandling anges att miljön på Kungsberget har ett högt arkitektoniskt värde som första
funktionalistiska punkthus i park i Linköping och bland
de första i landet. Parken och punkthusen utgör tillsammans en vacker parkmiljö. Punkthusen, belägna på
en av stadens höjder förstärker topografin och skapar
tillsammans med de uppvuxna, gamla träden en rymd.
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Kulturhistorisk värdering Linköpings
kommun
Linköpings kommun har år 2011-2014 genomfört en inventering och en kulturhistorisk värdering av bebyggelsen i stadsdelen Tannefors. Enligt denna värdering har
Kungsbergsskolans byggnadsdelar utefter Lindengatan
och Stallgatan blå färg vilket innebär byggnad av kulturhistoriskt värde. Byggnadsdelar utefter Hästskogatan har
gul färg, vilket innebär byggnad av mindre kulturhistoriskt
värde.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan är antagen 1991 och är tillkommen
i samband med att omfattande om- och tillbyggnader
utfördes. För hela kvarteret anges att användning som
skola. Inget särskilt skydd för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse finns angiven i plan, angiven byggnadshöjd
och skala har inneburit en anpassning till befintlig anläggning.

Kulturhistorisk bedömning
Östergötlands museum
På uppdrag av Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, gjorde Östergötlands
museum en kulturhistorisk bedömning av Kungsbergsskolan 2015-03-13. I dokumentet finns en beskrivning av
Kungsbergsskolan och en bedömning av det kulturhistoriska värdet, indelat i socialhistoriskt värde, arkitektoniskt värde och kvalitet. De byggnader som tillkommit
år 1991-92 har inte bedömts innebära att den ursprungliga skolanläggningen förvanskats. Tillbyggnaden mot
Lindengatan har dock inneburit en förvanskning av
denna fasad.
Sammanfattningsvis är slutsatsen att ”Kungsbergsskolan
har stora kulturhistoriska värden som är kopplade till omsorg
om detaljer och uttryck i materialval men också till arkitekten
Sten Westholms förmåga att bryta ner och skapa mänskliga volymer som passar i efterkrigstidens mer demokratiska
samhälle.
I bedömningen anges även att de ursprungliga byggnadskropparna in mot gården anses ha sådana värden
så att de ska omfattas av PBL 8 kap 13§, vilket innebär
att byggnaden inte får förvanskas.
(Se Bilaga 1. Kulturhistorisk bedömning av Kungsbergsskolan, Drottningtorget 1 i Linköping, 2015-03-13,
Dnr127/15)
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KULTURHISTORISK VÄRDERING
Begreppet kulturhistoriskt värde definieras av
Riksantikvarieämbetets plattform för värdering och
urval som ”de möjligheter materiella och immateriella
företeelser kan ge vad gäller att inhämta och förmedla
kunskaper om och förståelse av olika skeenden och
sammanhang samt därigenom människors livsvillkor i
skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag”.
Värderingen görs i två steg. Initialt avgränsas
en berättelse, denna utgörs av en tids- eller
processkontext eller en blandning av de två. Avseende
Kungsberggskolan representerar den främst en
tidskontext, då den utgör en skola från 1940-tal inom
ett bebyggelseområde tillkommet under samma tid.
Samtidigt utgör den en del i berättelsen om den svenska
skolans historia. I det andra steget identifieras vilka
uttryck som är bärande och möjliggör att berättelsen är
utläsbar. I detta steg ingår även en bedömning i vilken
grad miljön återspeglar berättelsen och hur relevant
berättelsen är.

Kriterier för kulturhistorisk värdering
1. Möjlighet till kunskap och förståelse
Vilka bärande berättelser finns och hur kan
de utläsas?

2. Kulturhistorisk helhet
Hur väl ger miljön en fullständig bild av den
större kontexten?

3. Kulturhistorisk relevans
I vilken grad är företeelsen kännetecknande, har utgjort förebild eller har varit särskilt
betydelsefull ur ett internationellt, nationellt,
regionalt eller lokalt perspektiv?

De typritningar som togs fram under 1930-talet hade förskjutit fokus från byggnadens uttryck och arkitektur till dess funktion. Nu blir den L-formade skolan vanlig samt uppdelningen i byggnadsdelar som
grupperar sig kring en gård. I denna typritning vänder sig klassrummen mot norr och inte mot söder,
som var det vanliga. B:1 skola, Curt Björklund Stockholm 1938, Skolöverstyrelsen. Ecklesiastikministeriets
arkiv, Riksarkivet.
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1. Möjlighet till kunskap och
förståelse
Kulturhistorisk kontext

Folkhemmets skolbyggnader folkskola på väg mot grundskola
Skolan och samhällsutvecklingen

Den första organiserade utbildningen i Sverige skedde
vid klostren och undervisningen var på latin. Även efter
reformationen under 1500-talet förblev kopplingen till
kyrkan och prästerskapet stor, särskilt när det gällde
utbildning för de bredare samhällslagren. Vissa krav på
gemensamma kunskaper som kan kallas folkbildning
kom med katekesundervisningen på 1600-talet.
Det var med folkskolestadgan 1842, som en undervisning som riktade in sig på annat än katekeskunskap kom
i gång. Det var också vid denna tid som skolbyggnaden
och skolgården fick en särskild form med centralt utformade riktlinjer för skolhus anpassade till antalet elever
och till om skolan skulle ligga i staden eller på landsbygden. Staten gav ut de första typritningarna för skolor på
1860- och 1870-talen.
I och med att skolbyggnadernas utformning och arkitektur var sammankopplad med rådande värderingar och
politiska strömningar, utgör skolhuset med tillhörande skolgård en samhällsspegel som speglar samhällets
utveckling och där synen på samhällsmedborgarens
fostran och bildning kommer till uttryck.
Från det tidiga 1900-talet sker förbättringar i folkskolans undervisning. Det syns bland annat i att klassernas
storlek minskar och i bättre utbildade lärare.
Arbetet med att sudda bort folkskolans stämpel som
fattigskola pågick under lång tid. Genom den socialdemokratiska regeringen i början av 1930-talet kom större
fokus att läggas på alla barns lika rättigheter till en god
utbildning, vilket speglas i den likriktade arkitekturen,
skolans inedning samt i stora, öppna och soliga skolgårdar lämpliga för lek och olika idrottsaktiviteter. Högkonjunkturen före och särskilt efter andra världskriget
möjliggjorde stora satsningar , där skolan utgjorde ett
instrument för att minska klassklyftorna.

Under 1940-talet genomfördes flera utredningar för
att modernisera skolan. Under andra världskrigets
slutskede förändrades också skolans roll i samhället.
De länge dominerande nationella värdena som individen skulle underordna sig kunde inte länge utgöra en
grund för undervisningen. Detta ställde nya krav på
skolans fostransroll där nya perspektiv för framtiden
diskuterades: Det gällde dels fostran för att upprätthålla demokratin i samhället, dels en matematisk och
vetenskaplig kunskapsuppbyggnad. I skolkommissionens betänkande från 1948 anges att en demokratisk
undervisning måste ”vila på en objektiv vetenskaplig
grundval”. Samhällskunskap blev ett nytt ämne.
1946 års skolkommission kom 1948 fram till ett principbetänkande, där den skolpliktiga tiden förslogs
organiseras som en nioårig enhetsskola, fördelad på tre
stadier. Lärarna skulle utbildas för de olika stadierna.
Enhetsskolan började successivt införas från läsåret
1949-1950. Kungsbergsskolan byggdes alltså under den
svenska folkskolans allra sista år, och kom i praktiken
att utgöra den första generationen av byggnader efter
folkskolan, då skolan genomgick en reform till allmän
nioårig grundskola.
Principbeslut om en skolreform fattades av riksdagen
1950, men först 1962 togs beslut om en nioårig obligatorisk grundskola som 1972 var införd i hela landet.
Skolreformerna innebar också att folkskolan och läroverken, som sedan 1842 existerat som parallella system
avvecklades i etapper från 1949-1971. Vilket innebar
att man nått fram til målen om en skola för alla.
Kungsbergsskolan är på detta sätt både ett uttryck för
skolan som en institution i samhället med lång kontinuitet, samtidigt som den kanske främst berättar om
folkhemmets skola under en tid då skolan var under
utveckling på väg mot en enhetlig grundskola, där en
utbildning skulle ges som var lika för alla barn.
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Skolöverstyrelsens anvisningar och
bestämmelser
Sedan 1860-talet hade funnits stadsbidrag för

folkskolan, som i allt högre grad kom att styra och
centralisera skolan så att den blev mer enhetlig över
landet. Normalritningar eller typritningar utfördes från
myndigheternas sida med krav och rekommendationer
för skolbyggnadernas utförande.
Under 1940-talet växte en allt större standardisering
fram i samhället. På samma sätt som detta kom att
prägla vardagslivet i hemmen skapade det en likriktning
i skolbyggnadernas utformning. Medan tidigare
typritningar i högre grad inriktats på skolbyggnadens
arkitektur och skolträdgårdarnas utformning,
innehåller 1940-talets anvisningar och bestämmelser
utgivna av Skolöverstyrelsen främst funktionellt
betingade krav. Dessa rymmer detaljerade mått för
bland annat klassrummens storlek och trappors bredd
samt anger noggrant vilka inventarier som ska finnas i
olika salar.
Att kraven följdes var en förutsättning för att statligt

anslag skulle beviljas för den nya skolbyggnaden,
som kunde vara av olika typ beroende på skolans
storlek. I denna utredning har inte någon typritning
från 1940-talet återfunnits i arkiven, men i
Skolöverstyrelsens anvisningar hänvisas till skolor av Aoch B-form, vilket tyder på att det även funnits ritningar
att utgå ifrån.
Även de detaljerade anvisningarna satte ramar för hur
skolbyggnaderna kom att se ut, vilket gav en likriktning
i skolbyggnaderna från denna tid. I anvisningarna från
1944 anges exempelvis:
”Klassrum för småskola må icke inredas högre än i andra våningen
och klassrum för folkskoleavdelningen ej högre än i tredje våningen.”
”Klassrum för småskoleavdelningar böra förläggas intill varandra
och i större skolanläggningar vara avskilda från folkskoleavdelningarnas klassrum samt försedda med särskild entré.”
”Klassrum böra orienteras, att solljus erhålles under förmiddagarna. Lämpligaste väderstreck är åt sydost.” [...] Fönster anordnas
endast åt ena långväggen, så att eleverna erhålla vänsterbelysning.
Fönsterytan mätt i karmdager skall vid ett fritt läge vara 20 procent
av golvytan.”

Klassrum för 35 (38) elever, storlek 6,35x9,0 m. (t.v.). Mått och inventarier var noggrant angivna.
Ur Skolöverstyrelsens anvisningar från 1944.
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Kungsbergsskolan berättar om
skolarkitektur under 1940-talet
Sättet att gruppera byggnader kring skolgården, där
lokalerna planeras efter funktion och tekniska krav
slår igenom med funktionalismen under 1930-talet.
Byggnaderna grupperar sig kring gården, ofta
som i Kungsbergsskolans fall, i L-form, vilket ger
Skolbyggnaderna från denna tid en omisskännlig
prägel. Skolbyggnaden har under 1940-talet definitivt
gått från att vara en monumental byggnad till att
vara mer av vardagens arkitektur med byggnader i en
människovänlig skala.

byggnadskropp som rymmer klassrummen och en högre
administrativ byggnadskropp. Det var vanligt med
burspråk eller, som i Kungsbergsskolans fall, en balkong
ovanför huvudentrén.
Kungsbergsskolan är byggd i gult tegel, vilket var mycket vanligt under 1930-50-talen, både i Linköping och i
övriga landet. Under 1950-talet kom ett flertal skolor att
uppföras i gult tegel runt om i Östergötland. Typen av
tegel med räfflor förekommer även i villor från denna
tid. Ofta finns dekorativa detaljer som gjorts genom bearbetning av teglet eller genom mönstermurning, såsom
är fallet i Kungsbergsskolan.

Efter funktionalismens kubiska former kom under
1940-talet en kritik mot detta formspråk. Sadeltaken
återkommer och tegel blir det vanligaste materialet.
Kanske är det skolorna från denna tid som allra
tydligast signalerar att de är just skolbyggnader -alla
känner igen skolan från denna tid. En stor klocka med
timmarkeringar direkt på fasaden i anslutning till
entrén, fönster symmetriskt placerade på den långa

Kungsbergsskolan är en typisk representant för 1940-talets skolarkitektur. Foto: Mari Ferring.

37

Skanskvarns folkskola invigd 1945 ritad av Paul Hedqvist är en så kallad hallskola, med en central
hallbyggnad, men har exteriört likheter med Kungsbergsskolan och många andra skolor från
1940-talet. Foto 1948, Okänd fotograf.

Kungsbergsskolans administrationsbyggnad med skulpturen vid huvudentrén och den lägre småskolebyggnaden till höger. Foto Håkan Börjesson 1980, Bild Linköping.

38

Skolgården
Under 1800-talet etablerades synen på fysisk aktivitet
och hälsa som en del av skolans uppgift. Vikten av
fysisk aktivitet betonas i undervisningsplaner från
1920- och 1930-talen, liksom i utredningstexter och
betänkanden från 1940-talet. Kännetecknande för tiden
är att tävlingsidrotten har betydelse, vilket kom att
prägla skolgårdarnas utformning under i stort sett hela
1900-talet.
Under 1940-talet utarbetades detaljerade anvisningar
för hur skolor skulle byggas, bland annat avseende
mått för klassrum och fönster samt vilken utrustning
som skulle finnas i olika lokaler. Tydliga beskrivningar
för skolgårdarnas inredning ser dock ut att saknas.
I byggnadsanvisningar från 1920-talet hade
ambitionsnivån för utformningen av skolgårdar varit
mycket hög, men den kom sedan att sjunka.

ett kort stycke om lekplatsen. Lekplanen skulle ligga
soligt och vindskyddat, vilket vi också kan se exempel
på i Kungsbergsskolan. Avseende lekplanens storlek
rekommenderades 10-15 kvadratmeter per barn och
gärna med skilda delar för folkskola och småskola. En 60
meters löparbana rekommenderades ansatsbanor och
hoppgrop för höjd och längdhopp samt en gräsplan för
utegymnastik, vilket också fanns i Kungsbergsskolan.
Gemensamma drag från skolgårdar under denna tid är
att de är rymliga och öppna, att de ofta till delar omsluts
av byggnadslängor och öppnar upp sig mot söder.
Kungsbergsskolan är en exponent för skolans utveckling
i Sverige från folkskola på väg mot grundskola.

År 1944 kom nya anvisningar för skolbyggnader. Dessa
är ytterst kortfattade, när det gäller utemiljön. Här
nämns inget om skolträdgårdar och det finns bara

Skolgården var en stor öppen plan utan särskilda lekredskap eller avgränsningar. Den var gav möjlighet
till solljus och hade plats för lek och idrott. Notera att gården är helt öppen mot söder och att ett väderskydd, som nu är rivet syns till vänster i bild. På detta foto har de träd som planterades mellan skolgård
och gata ännu inte tillkommit. Äldre vykort.
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Modernismen i Linköping
1940-talet i Linköping präglades av en stark expansion

efter en tid av bostadsbrist. Under andra världskriget
fick den industriella tillverkningen kopplad till
försvaret ett uppsving, och industrins tillväxt och
behov av arbetskraft fortsatte växa även efter kriget.
Detta gjorde att staden expanderade och nya årsringar
tillkom. Tannefors, som har sitt ursprung i Tannefors
kvarnby, fick med bebyggelsen kring Kungsberget
en ny årsring. Utbyggnaden av Tannefors, där
Kungsberget ingår, är starkt kopplad till ASJ (AB svenska
Järnvägsverkstäderna) som etablerades i Tannefors
1907 och senare SAAB, som var stora arbetsgivare och
skapade ett behov av nya bostadsområden. I första hand
SAAB hade ökat sin militära produktion kraftigt under
kriget och hade stort behov av arbetskraft.
Planen för Kungsberget (Södra Kungsladugårdsgärde)
och tillägget för Kungsbergsskolan är Linköpings kanske
tydligaste exempel på en större stadsplan utförd i den
världsberömda arkitekten Le Corbusiers anda med
hus i park, i en för denna tid typisk mänsklig skala,
där stor plats gavs åt luft, grönska och plaskdammar. I
Linköping syns också en särskild omsorg om stadsrum
och parkmiljöer vid denna tid som speglar omsorgen
om medborgarna, där miljöerna utformades även för de
lekande barnen och familjen som helhet.
Den del av Tannefors som byggdes ut under 1940-tal
enligt stadsplanerna för Södra Kungsladugårdsgärde
och Kungsbergsskolans område byggde vidare på en
stadsbyggnad som påbörjats med Lamellhusen vid
Nya Tanneforsvägen. Grupperingen av husen, på olika
sätt inom olika inom de olika kvarteren, de svagt
svängda gatusträckningarna som både är organiska och
förmedlar modernismens rörelse är typisk för tiden och
uttrycks tydligt i området kring Kungsberget. Genom
byggnadernas grupperingar och parkstråk skapades
mindre grannskap i den större stadsdelen.
Man arbetade medvetet med hushöjderna, där de högre
punkthusen, glest placerade, accentuerar Kungsbergets
höjd och omgivande bebyggelse har givits en enhetlig
höjd i tre våningar. Detta gav stadsdelen en tydlig
enhetlighet, samtidigt som gatumönster och husens
placering gav variation i stadsmiljön.
Kungsbergets punkthus kan ses som en manifestation
för den moderna staden. Platsen på höjden hade sedan
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1920-talet varit vigd åt en kyrka, som man då tänkte sig
ligga upphöjd över en kommande stadsdel. När planen
väl skulle genomföras var det inte längre kyrkan, utan
bostäderna som var det allra viktigaste, och som skulle
ges en upphöjd position.
Den kraftiga samhällsomvandlingen som skedde i
efterkrigstidens Sverige ställde helt nya krav på staden
och stadsbyggandet. Den ökande bilismen började
ta plats i stadsbyggandet, vilket exempelvis kan ses
i Drottningbron och Drottningrondellen. Drivande i
utvecklingen blev arbetet med kommunens stomplan
år 1942-1945 vars stora åtgärd var breddningen av
Drottninggatan och anläggandet av Drottninggatsbron.
Detta gjorde att det växande Tannefors kopplades
samman med Linköpings stadskärna. Tillsammans
med Hamngatan utgjorde de några av stadens nya
huvudtrafikleder.
Riksväg 1, mera känd som ”Riksettan” löpte också
genom staden här. En målpunkt för den som färdades
med bil blev punkthuset i norra delen av kvarteret
Kannan, som tillkom 1955 och stadsplanemässigt är
skild från 1940-talsbebyggelsen vid Kungsberget.
Trafikledernas framkomlighet var nyckeln i den nya
funktionalistiska staden som byggde på separering av
bostadsområden, industriområden och kommersiella
centra.
Det är svårt att tala om modernismen utan att
nämna de saneringar som kom att beröra i stort
sett alla äldre stadskärnor, och så även Linköping.
Omfattande rivningar av den äldre bebyggelsen gick
hand i hand med skapandet av den moderna staden
där nya områden togs i anspråk utanför den gamla
stadskärnan.

Drottningtorget 1956 mot Kungsberget med Kungsbergsskolan till vänster. Tträbyggnaden
som syns i bakgrunden tillkom 1955 och revs i samband med skolans ombyggnad 1991.
Bronsskulpturen Nya Vingar, av David Wretling 1950, står mitt på torget. Skulpturen är en
replik till den som finns i Sala och på Nationalmuseum. Skulpturen föreställer en ung gosse med ett modellflygplan i sina uppsträckta händer. Mannen till höger är byggnadsnämndens ordförande Lennart Sjöberg. Foto: Bild Linköping, Digitalt museum.

Kungsbergets punkthus, vykort 1940-tal. Kungsberget ger en tydlig berättelse om Linköpings utveckling under folkhemstiden. Punkthusen markerar Kungsbergets höjd och ger
generöst utrymme åt park och soliga promenader.
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Förslag till stadsplan över Södra Kungsladugårdsgärde, Linköping, upprättad i augusti
1942, Sten Westholm/Dag Irvall, ändrad 26.10.42, Linköpings kommun.

42

Förslag till ändring av stadsplanen för Kungsbergsskolans område m.m., oktober
1947, Linköpings kommun.

Kungsbergsskolan i Tannefors
Kungsbergsskolan planeras
I februari 1945 beslutade stadsfullmäktige att upplåta
en tomt för en ny folkskolebyggnad inom Södra
Kungsladugårdsgärde. Staden ansöker också om de
statsbidrag som kom att finansiera en stor del av
bygget. Ritningar och lista på inventarier måste därför
inskickas för godkännande. Enligt stadsfullmäktiges
protokoll lämnades skissritningar utförda av Sten
Westholm in i december 1945.
Hela skolområdet skulle kantas av en 5-6 meter
bred planterad markremsa. ”Innanför denna vidtager
skolbyggnader eller skolgård, varvid skolgården avgränsas
mot den planterade markremsan med smidesjärnstaket,
medan i övrigt byggnaderna bilda stängsel.” Detta kan
man läsa i fullmäktiges protokoll. Gården skulle vara
jämn och ha ytor av gräs och grus. Framför entréer och
under skyddstak skulle läggas smågatsten. Man skriver
att byggnaderna placeras så att skolgården blir enhetlig
och väl belyst.
I fullmäktiges protokoll anges även att
Skolöverstyrelsen ansett att småskolan borde
utformas som en envåningsbyggnad. Man påtalar
då att Kungsbergsskolan och de skolbyggnader som
hädanefter uppförs i staden ska förses med hiss.
I protokollen står även noggrant angivet vilka material
som ska användas och hur interiörer och exteriörer
ska utformas. I trappor och trapphus anges grå
kalksten (det blir sedan röd), fönster i klassrum ”ska
vara pivåhängda, dörrar ska vara av lamellträ med
lövträfanerade skivor och fönstersmygar ska göras
sneda med rundade hörn.” Till fasader anges att
fasadtegel ska användas ”om sådant kan anskaffas”.
Tomten för den planerade skolan var starkt begränsad
(se stadsplan från 1942, s. 42) och man därför skulle
tvingas till tvångslösningar avseende byggnadernas
utseende och placering. Av stadsfullmäktiges
handlingar framgår att staden från början avsett att
tomten för Kungsbergets skola skulle rymma både
skola och ett mindre kommunalhus; ett ”community
centre”. Men förberedande undersökningar visade
att området var för litet, vilket föranledde att man
föreslog en ändring av stadsplanen, där skolfastigheten
gjordes större, vilken fastställdes 1947. Man förslog
också att parkeringen i sydvästra delen av kvarteret
skulle utgå, då denna skulle vara störande i samband
med den allmänna byggnad som planerades där.

Ett kommunalhus och samlingssal planerades vid
Drottningtorget.

Skolanläggningen och arkitekten
Sten Westholm, som har ritat Kungsbergsskolan och
också är en av upphovsmännen till stadsplanen från
1942 var verksam som arkitekt i Linköping från 1925
och stadsarkitekt mellan åren 1931-1963. I Linköping
har han bland annat ritat Tinnerbäcksbadet 1938 och
ett flertal skolbyggnader, bland annat den närliggande
Tanneforskolan 1938 och Vasaskolan (nuvarande
Berzeliusskolan) 1951. Sten Westholms skolor har
alla ett liknande uttryck med flera byggnadskroppar
sammanlänkade och uppförda i olika höjder.
Redan 1912 hade det kommit synpunkter på att det
behövdes et skolhus i Tannefors. Det dröjde dock till
1936 innan bygget av Tanneforsskolan påbörjades
och i och med Kungsbergets utbyggnad uppstod
behovet av ytterligare en skola. I utbyggnaden av
Kungsbergsområdet var det lamellhusen som tillkom
först, innan punkthusen byggdes. Innan parkerna
anlagts var den omgivande marken fortfarande en
rest av landsbygden. Arbetet med Kungsbergsskolan
inleddes 1943 när Folkskolestyrelsen beslutat att en
skola behövdes i området och skolan uppfördes 19481949.
Genom att placera skolan centralt i stadsdelen fick alla
elever ungefär lika långt att gå. Olika funktioner har
inrymts i olika byggnadsdelar som grupperar sig runt
skolgården så att eleverna skulle få lä och sol. Skolan
öppnade sig mot parkstråket och mot Drottningtorget.
Skolan var beräknad för 672 barn, men enligt en artikel i
Corren 1949 skulle det gå att bereda plats för åtminstone
700.
Kungsbergsskolans första elever började
höstterminen 1949. Fredag den 26 augusti kan
man läsa om skolans invigning i Corren. Den kallas
där ”Linköpings modernaste skola” och man
skriver att Kungsbergsskolan är en imponerande
anläggning som på tre sidor omsluter en öppen
plan. De gröna gräsytorna skulle stå i kontrast
till de gula tegelfasaderna. I artikeln står även att
leveransförseningar gjort att arbetena dragit ut på tiden
och att skolan därför blir klar en termin senare.
Byggnad A (IV) var uppförd i en våning och har använts
för trä- och metallslöjd. Byggnad B (II)”Folkskolelängan”
i tre våningar rymde klassrum. En öppen rasthall
för möjlighet till utevistelse vid dåligt väder förband
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folkskolelängan med huset för slöjd. Här fanns också
rum för skidor och toaletter för gossar på ena sidan och
för flickor på den andra. Byggnad C (I) i fyra våningar
var främst administrationsbyggnad med huvudentré
och lärarrum samt syslöjd, bibliotek, skolkök,
naturkunskap och lokaler för läkare. Skolbespisning
fanns längst ner i byggnaden. Byggnad D (III) i en våning
inrymde småskolan. Småskolans lokaler var anpassade
till de små barnen. I Corren kan man den 26 augusti 1949
läsa att hyllor var lägre och väggarna var målade i ljusa,
lätta kulörer med brokiga gardiner i fönstren.
Intressant är att se hur arkitekten redan från början
tänkt sig en tillbyggnad och påbyggnad av skolan, vilket
syns på ursprungliga ritningar.
År 1991-1992 utfördes omfattande om- och tillbyggnader, främst vad gäller längan i tre våningar som förlängdes och byggdes på längs hela norrsidan. En ny matsalsbyggnad tillkom på den södra sidan av skolgården,
vilken gjorde att öppenheten mot parken försvann. Den
ersatte emellertid en träbyggnad från 1955 som var av
liknande form, men den tidigare byggnaden hade endast
slutit en del av kvarterssidan mot parken. Tilläggen
från 1990-talet är ritade av White arkitekter. Fasaderna
utfördes i gult tegel och tar upp 1940-talets färg- och
formspråk både interiört och exteriört och följer den
befintliga skalan. Tilläggen visar på en anpassning och
en respekt för den äldre byggnaden som är typisk för
1990-talet.

Att minnas sin skola
Många är de som tillbringat sina uppväxtår i
Kungsbergsskolan och som har minnen därifrån.
De som växte upp i Tannefors under sent 1940-tal
och 1950-tal gick antingen i Tanneforsskolan eller i
Kungsbergsskolan.
”Tannefors var en stad i staden. Man behövde inte
ta sig någonstans, där fanns allt”, berättar Bosse
Magnusson, som gick i Kungsbergsskolan när den
var ny. ”Det fanns en plaskdamm bredvid skolan. Det
var fullt av plaskdammar i Linköping på den tiden.”
Hela omsorgstanken tog sig uttryck i parker och
stadsplanering. På 1950 talet var det goda tider. Bosse
berättar att han fick höra att den som var ung och ville
fortsätta studera skulle undvika att gå Tanneforsvägen
fram; där var det stor risk att någon värvade en till
SAAB. Det var inte ont om jobb direkt.
Bosse Magnusson berättar att flera barn som gick i
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skolan när den var ny fortfarande håller kontakten och
träffas. Det är många minnen från skoltiden och sådant
som var annorlunda på den tiden. De första åren var
exempelvis skolmåltiden behovsprövad.
I den högre byggnaden fanns bland annat gymnastiksal.
”Där var lågt i tak, inte alls som i Tanneforsskolan,
där gymnastiksalen var större”, berättar Bosse. Men
skolgården i Kungsbergsskolan var i sig en stor plan som
gav möjlighet till lek och idrott. Då gymnastiksalen var
ganska liten hölls många av idrottslektionerna utomhus.
Bosse berättar att man var ute mycket på gymnastiken
och att det spelades mycket fotboll på skolgården som
då till stor del bestod av en stor gräsplan. Övriga ytor
var från början grusade, asfalten kom senare.
På höstterminen 1953 syddes slöjdförkläden i syslöjden.
Bosse Magnusson har starka minnen från träslöjden
med dess dofter och Roland Myhrinder som var slöjdlärare i skolan under många år. Jämfört med den tiden är
dagens ekonomiska resurser små i slöjden. I klass 6 fick
Bosse exempelvis göra ett klaffskåp med en fällbar lucka
som fungerade som ett skrivbord. I klass 7 tillverkade
han ett helt skrivbord i slöjden.
Bosse Magnusson är en av dem som gått i Kungsbergsskolan. Men det är inte bara de som växte upp under
1940- och 1950-tal som har tillbringat sin tid där, utan
den är en viktig plats för flera generationer. I och med
att Tanneforsskolan har byggts om till bostäder är
Kungsbergsskolan (med bibehållen funktion) en ännu
mer betydelsefull del av stadsdelen.

Ritning fasad mot söder och fyravåningshuset i skärning. Linköping 24 februari 1948.

Ritning fasad mot norr, Linköping 24 februari 1948.
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Planritning av folkskolelängans och administrationsbyggnadens bottenvåning. Linköping 24 februari 1948.

Ritning av fasad mot norr och den idag rivna förbindelsebyggnaden och byggnaden för trä-och metallslöjd. Linköping 24 februari 1948.
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Ritning av fasad mot gården som visar att det redan då skolan byggdes fanns en idé om framtida utökning av skolans lokaler. Linköping 24 februari 1948.

Ritning av fasad mot öster med småskolebyggnaden och den högre administrationsbyggnaden. Linköping 24 februari 1948.
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Ritning av småskolan. Byggnaden var uppförd i en våning och klassrummen hade överljusfönster, viket
gav belysning från två håll. Denna lösning finns ännu bevarad och är en intressant detalj i strävan att skapa en så bra skolmiljö som möjligt anpassad efter barnens behov. Ljussättningen beror på de djupa klassrummen, som uppradas med smal sida utåt och som skulle bli mörka om de bara fick ljus från fönstren
mot skolgården. Linköping 24 februari 1948.

Detalj av ritning med skärning av småskolan. Här syns takets speciella konstruktion som gav klassrummen dagsljus från två håll. Linköping 24 februari 1948.
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Slutsatser - Möjlighet till förståelse
Generellt är möjligheten till kunskap och förståelse god. I utredningen har följande berättelser, som
främst utgör en tidskontext, men i någon mån kan
även en processkontext avgränsas.
•

Kungsbergsskolan utgör en del i berättelsen
om hela skolans utveckling under 1900-talet.
1940-talets skolbyggnader har mycket att berätta både om skolan, arkitekturen och samhällsutvecklingen i stort under den tid som det svenska
folkhemmet växer fram.

•

Kungsbergsskolan som en central del i ett stadsdelssammanhang har mycket att berätta om
modernismen i Linköping, och den omsorgsfullt
genomarbetade stadsmiljön från 1940-talet med
Kungsbergets punkthus i park och omgivande
lägre lamellhus.

•

Slutligen har skolan även en stark lokal berättelse genom att den ritats av stadsarkitekten
och att så många som vuxit upp i området har
koppling till skolan. Kungsbergsskolan utgör en
viktig del av den lokala berättelsen om Kungsberget och Tannefors.
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Klassfoton från från 1953, tillhörande Sven Olov Stehager.
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2. Kulturhistorisk helhet

3. Kulturhistorisk relevans

Den befintliga bebyggelsemiljön kring Kungsberget
berättar tydligt om stadsbyggnadsideal och staden Linköpings utveckling under 1940-talet. Kungsbergsskolan
utgör en väsentlig del för möjligheten att utläsa denna
helhet. Trots att vissa hus i området exempelvis fått ny
fasadbeklädnad, att vissa nytillskott tillkommit och att
skolan byggts om- och till är denna berättelse tydlig.
Den utgörs av stadsplanemönstret med bostadshus,
skolan centralt i bostadsområdet, parker och gatustruktur, allt i1940-talets skala och luftiga stadsbyggnad.
Kungsbergsskolan bidrar därför starkt till läsbarheten
av bebyggelsen i Tannefors.

Kungsbergsskolan är till sina ursprungliga delar en
representant för och kännetecknande för skolbyggnaderna i landet från denna tid då de regionala skillnaderna i utformning var mycket små och en stark
central styrning och standardisering fick genomslag.

Kungsbergsskolan är ett typiskt exempel på hur
skolgården organiserades vid denna tid. Byggnaderna
omsluter fortfarande gården utefter gatorna och ger
skydd mot norr.
Genom 1990-talets tillbyggnader, där bland annat
skolgårdens öppenhet mot söder slutits, nya
byggnadsdelar tillkommit och interiörerna förändrats är
helheten avseende skolanläggningen något lägre. Dock
är den kulturhistoriska helheten ändå tydligt läsbar.
I och med att de ursprungliga byggnaderna framträder
tydligt och är väl bevarade exteriört, bortsett från
detaljer som att fönstren har bytts (med i stort
bibehållen karaktär) samt en mindre ändring av
slöjdbyggnadens tak, är den tidsavgränsade berättelsen
tydlig.
Även om 1990-talets tillägg också kan sägas spegla
sin tid gällande arkitektur och förhållningssätt till
den befintliga skolanläggningen bedöms den starka
representationen för 1940-talets skolbyggnad och
stadsbyggnadssammanhang vara kvar.

På det lokala planet har skolan en stor betydelse, då
flera genarationer har gått i skolan och har minnen
därifrån. Skolbyggnaden bidrar därför starkt till den
lokala identiteten. Det är tydligt att Tannefors har en
egen och tydlig identitet som egen stad i staden, där
tidsprägeln från den tid stadsdelen växte fram är av
stor betydelse. Då Tanneforsskolan idag är nedlagd är
Kungsbergsskolan med kontinuitet som skola en viktig
komponent i den lokala berättelsen om Kungsberget
och Tannefors.
I Modern Schools, A Century of Design for Education från
2011 lyfts exempel på 1900-talets skolarkitektur från
olika länder i världen fram. Från Sverige presenteras
fyra skolor, alla från sent 1930-tal och 1940-tal, ritade av Paul Hedqvist samt Ahrbom och Zimdahl. De
svenska exemplen har alla en tydlig prägel, liknande
den som uttrycks i Kungsbergsskolan, bland annat med
den trevåniga längan med klassrum och den ofta högre
administrationsbyggnaden. Exemplen från 1930-talet
har dock en mer funktionalistisk prägel. Liksom den
svenska landskapsarkitekturen och stadsbyggnadskonsten, har vid denna tid skolarkitekturen en speciell och
tydlig prägel i Sverige som uppmärksammats i internationella sammanhang.

Sammanfattningsvis kan sägas att medan helheten avseende endast skolanläggningen är måttlig, är helheten
avseende skolanläggningen i sitt stadsbyggnadssammanhang hög.
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