Hembygd i STORSTAD
Halvdagsseminarium
Tätorts- och kulturmiljögruppen vid Stockholms läns Hembygdsförbund
i samarbete med Stockholms stadsmuseum

Program
Välkommen
Ann-Charlotte Backlund, Stadsantikvarie, chef för Stockholms stadsmuseum
Kristina Smedberg, ordförande i Tätorts- och kulturmiljögruppen
Presentation, Gunlaug Östbye, Sjöstadens Hembygdsförening
Förorten är min hembygd
Per Wirtén, journalist och författare
En vida känd uppfattning, med djupa historiska rötter är bilden av förorten som landet
ingenstans, ett utbrett, blåsigt och tråkigt socialt helvete. I ”Där jag kommer från. Kriget
mot förorten” synar han förortsmiljöerna på längden och bredden, berättar vad han ser i
det som andra helst vill vända blicken ifrån och går tillrätta med fördomar och förorternas
vedersakare i politiken och litteraturen. Han kritiserar de etablerade svenska partierna
och analyserar samtidsfenomen.
Vem trivs i storstaden? Vad tycker de boende?
Lena Steffner, arkitekt SAR/MSA, är samhällsbyggnadschef i Nykvarn. I sin doktors
avhandling ”Värdering av stadsmiljöer”, som kan laddas ner från nätet, har hon tagit fram
en metod att mäte hur de boende i olika områden upplever sin miljö. Resultaten kan
också användas för ännu icke byggda områden. Studenterna vid lantbruksuniversitetet
Ultuna i Uppsala hör till dem hon föreläser för. I dagens seminarium låter hon deltagarna
själva prova metoden.
Planera bostadsområden, så folk trivs
Klas Tham har både som utövande arkitekt och som arkitektprofessor i Lund verkat för
en arkitektur i mänsklig skala. Han var utställningsansvarig för Bo01 i Malmö och hävdar
starkt människans roll i arkitekturen. Han tycker sinnlighet och känslomässiga behov är
avgörande. Att vara rationell som arkitekt är att visa kärlek och empati, menar han.
Fikapaus
På spåret
Vart är vi på väg?
Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, delger oss
funderingar på framtiden för hembygdsrörelsen, som fyller 100 år 2016. I dag finner man
de flesta av våra föreningar utanför städerna, med den viktiga uppgiften att vårda vårt
kulturarv. Men urbanismen tilltar lavinartat, och redan nu bor mer än hälften av världens
befolkning i städer. Man frågar sig vad dagens och morgondagens människor kommer
att kalla sin hembygd, en fråga som vi dryftar på detta seminarium.
Rörelsen måste växla spår, delta i debatten om städernas utväxt, värna om bevarande
av värdefull bebyggelse, men också värna om kvaliteten hos ny- och ombyggnad, värna
om en miljö för människor med respekt för djur och natur. Traditioner måste föras vidare,
allt för att begreppet Hembygd skall bli relevant också i morgondagens samhälle.
Morgondagens hembygd. Hur kan den se ut? Hembygdsföreningarnas roll. Föredragshållarna diskuterar med varandra och med deltagarna.

Anmälan Anmälan till Ann Petterson <ann@hembygd.se>, 070-175 64 88, 08-30 21 80
Tidpunkt Torsdag 6 februari 2014
13:00-16:30
Lokal
Tessinrummet på Stockholms stadsmuseum vid Slussen

