1950-talet

STADSPLANEIDEAL
OCH ARKITEKTUR
I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

Temaberättelsen gör nedslag i vår moderna historia med
exempel från länets olika kommuner. Tematiskt följer vi
intressanta företeelser, byggnadstyper och bebyggelsemiljöer
i kommunerna som berättar om välfärdssamhällets framväxt
i Västmanlands län. Med temaberättelsen vill vi väcka
nyfikenhet och inspirera till vidare upptäcktsfärder i vår
moderna historia runt om i kommunerna och länet.

NYA STADSDELAR UTFORMAS
OCH MAN EXPERIMENTERAR
MED FORMSPRÅK

1950-talet

Stadsbyggnadsidealen och arkitekturens formspråk har förändrats genomgripande under 1900-talet. Internationella influenser,
statliga lånevillkor och omfattande bostadsforskning är några
av de faktorer som påverkat ideal och utformning. Men också
landets bostadspolitik, finansiella situation och tekniska utveckling har spelat stor roll.
Många skickliga arkitekter och planerare ligger bakom de
kvaliteter som återfinns i modernismens miljöer. 1950-talet är
årtiondet då man inom byggandet börjar övergå från hantverksmässiga till industriella metoder. Nya stadsdelar utformas som
kompletta små samhällen och man experimenterar med både
formspråk och planlösningar som aldrig förr. 1950-talet har gjort
stora avtryck i samtliga av länets kommuner. Många tätortscentrum i kommunerna växte fram vid den här tiden

Portal med lekfull utformning i bostadskvarter i Norberg.

FRÅN TRADITIONELLT TILL INDUSTRIELLT

Under 1950-talet skedde övergången från ett traditionellt till
ett industriellt byggande. I mitten av 1950-talet började de
stora byggföretagen övergå till byggande med prefabricerade
byggelement. Från slutet av 1950-talet finns också experiment
byggen med fokus på hustyper, material och planlösningar.

Ekport och entréparti med mosaik och gult tegel från Söder
i Arboga.

Järnsmidesräcke med dekorativa
former från Jakobsberg i Västerås.

Arkitekten Sven Ahlbom gav Lindboskolan i Hallstahammar drag av internationell modernism.

BYGGANDE I REFORMERNAS SPÅR

Efterkrigstidens stora reformer för kommuner och skolor ledde
till ett omfattande byggande. Kommunreformen 1952 ledde
till kommunsammanslagningar och ett byggande av nya kommunalhus och andra administrativa byggnader. Reformen gav
också underlag för byggandet av nya skolor, idrottsanläggningar,
bibliotek, badhus och samlingslokaler.
GOD BOSTAD

Under 1950-talet fortsatte vidareutvecklingen av funktiona
lismen när det gällde planeringen av bostäderna och med förbättrade funktionsstudier. Detta fick stort genomslag i norm-

samlingen God bostad som från och med första upplagan 1954
låg till grund för den höga svenska bostadsstandarden.
ARBETE, BOSTAD, CENTRUM

1940-talets grannskapsplanering fortsatte på 1950-talet. De nya
stadsdelarna planerades som kompletta mindre samhällen.
Bebyggelsen grupperades kring ett centralt torg eller en affärsgata med flerbostadshusen närmast centrum och småhusen runt
om. Man strävade efter att skapa så kallade ABC-samhällen, som
innehöll arbetsplatser, bostäder och centrum. Torgen var centrala i förorternas planering. Invånarna skulle få så omfattande
service som möjligt i sin närhet.

vanor och samtidigt byggde på den hantverksmässiga in
hemska byggnadstraditionen ansågs föredömligt.
LEKFULLA FORMEXPERIMENT

Variation i bostadsområdet skapas genom olika hushöjd och fasader i olika kulörer
i området Krumeluren i Västerås.

TRADITION, MODERNISM, BRUTALISM

Arkitekturen var ganska varierad under 1950-talet med både
traditionella drag och utpräglad modernism. I mitten av
50-talet började formspråket åter att präglas av internationell
modernism.
Inom 1950-talsmodernismen uppstod en riktning som betonade de obehandlade materialens uttryck, främst betongens.
Konstruktioner och installationer fick tydligt framträda i arkitekturen. Sociala och ekonomiska motiv var centrala för denna
arkitektur, som brukar kallas för brutalismen.

1950-talet karaktäriseras av lekfulla formexperiment i arkitekturen. Nya mångkantiga fönsterformer och konstfulla räcken
i järnsmide är typiska för decenniet. Variation skapades med
olika hushöjder, fasadmaterial och balkonger. Flerbostadshusen byggdes i form av punkthus med olika planformer och
lamellhus. Fortfarande sparades naturen mellan husen.
Fasaderna fick olika variationer av puts i dova kulörer. Spritputs, ädelputs och borstad puts i brunt, rött, grågult och grågrönt var vanligt. Ibland delades fasaden in i ett rutnätsmönster av ljusputsade horisontella och vertikala band. Nytt var
vitputsade hörnmarkeringar och fönsteromfattningar. Takfot
och sockel markerades och på sadeltaken lades oftast tegel.
Burspråk blev vanliga och de enskilda fönstren markerades
i fasaden. Fönstren fick förskjuten mittpost och olika bredd.

INTERNATIONELL UPPMÄRKSAMHET

Efterkrigstiden var en guldålder i svensk bostadsplanering och
1940- och 50-talets svenska bostadsarkitektur rönte stor uppmärksamhet internationellt. Svensk bostadspolitik och svenskt
bostadsbyggande uppmärksammades. Att byggandet grun
dades på praktiska erfarenheter, funktionsstudier och bostads-

Asymmetri och lekfullhet i fasaden på Hotell Gyllene ringen i Västerås vid 1950-talets mitt.

Trapphusens dagsljusbelysning kom inte sällan från stora
franska fönster. Snickerierna var omsorgsfullt gjorda med hög
kvalitet. Träportarna fernissades eller lackades.
Delvis indragna balkonger gav variation i fasaderna och mer
skyddade balkonger. Balkongerna fick en förskjuten placering
i sidled för att lägenheten under skulle förses med bättre dagsljusinfall. Genombrutna balkongfronter möjliggjorde kontakt
med marken.
ÖKAT SMÅHUSBYGGANDE

Småhusbyggandet ökade under 1950-talet. Friliggande villor,
radhus och kedjehus började byggas i större grupper i tätorterna. Drömmen om den egna villan kom från USA och bilen
underlättade denna boendeform. 1950-talets villa skilde sig
från egnahemsrörelsens mer traditionella hus som anknöt till
det svenska stugidealet. Kedjehuset var en ny typ av småhus
som låg nära intill varandra på små tomter.

Balkonger med sinuskorrugerad plåt och överliggare i järnsmide på Bondgårdsberget i Köping.

ASYMMETRI OCH MATERIALKOMBINATIONER

Fria planformer och förskjutna byggnadsvolymer karaktäriserade femtiotalsvillan. Tegel blev vanligare än trä som fasadmaterial. Mot slutet av decenniet började lättbetongelement
användas.
Asymmetrisk uppbyggnad präglade husens olika byggnadsdelar, tak och fasadkomposition. Stora fönsterlufter kombinerades med mindre och olika typer av burspråk blev vanliga.
Franska fönster och små balkonger fick smäckra smidesräcken.
Liksom inom byggandet av flerbostadshus förekom många
nya material och materialkombinationer av puts och tegel.
I gruppbyggda områden fick husen individuell färgsättning.
Ett nytt populärt fasadmaterial blev asbestcementskivan.
Glasbetongen användes gärna som ljusinsläpp vid entrédörrar
och källarfönster. Ek och kopparplåt användes gärna till utvändiga detaljer.

Villa med asymmetrisk uppbyggnad och plats för garage på Tuna gärde i Hallstahammar.
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Trapphusräcke från flerbostadshus i Köping.
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Sessionssalen i Surahammars kommunalhus från 1953.

Med projektet Modernismen i Västmanland vill Länsstyrelsen i Västmanlands län och
Västmanlands läns museum lyfta fram länets moderna historia och bebyggelsemiljöer.
Tidsperioden är av stor vikt för länets framväxt och har satt avtryck i den fysiska miljön
som är både omfattande och komplexa. Inom projektet uppmärksammar vi länets
moderna kulturarv så att modernismens kulturhistoriska värden och kvaliteter inte
går förlorade. Läs mer på projektets hemsida: www.modernismen.se

