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Till fots är en reflektion över vandringens betydelse 
för människor, och en vision för hur vandringen som 
andlig och kontemplativ handling kan introduceras 
i Malmö. 

Idag ökar intresset för pilgrimsvandring såväl som 
för vandring som friluftsaktivitet. Jag utgår ifrån att 
det ökande intresset är en del av en större rörelse i 
vårt samhälle: behovet av återhämtande aktiviteter 
ökar i takt med att stressrelaterade sjukdomar och 
psykisk ohälsa blir ett allt större folkhälsoproblem. 

I Skånes annars väl utbyggda nätverk av 
vandringsleder utgör Malmö med omnejd en blind 
fläck. För stadsbor i allmänhet och malmöbor i 
synnerhet är vandring otillgängligt. 

Utifrån frågeställningen ”Kan man vandra i en stad?” 
undersöker jag hur vandringen skiljer sig från andra 
sätt att gå på, och hur vandringen skulle kunna 
introduceras i Malmö. 

Jag utforskar hur man sett på vandringen genom 
historien, vad det är som gör att den ökar i 
popularitet idag, och vilka av vandringens funktioner 
som kan komma att bli ännu viktigare i framtiden. 
Vidare använder jag mig av referensprojekt 
och personliga erfarenheter, bland annat från 
en två veckors vandring längs pilgrimsleden 
Camino Portugues, tillsammans med intuitiva 
undersökningar i skala 1:1, för att ta fram en vision 
för Malmö i form av en infrastruktur för vandring, 
med leder, viloplatser och boende i det urbana 
landskapet. 

On Foot is a personal reflection on the essence of 
walking, and a vision for how walking as a spiritual 
and contemplative act can be introduced in Malmö. 

There is a growing interest today in walking as a 
recreational activity, as well as the religious act of 
pilgrimage. My assumption is that the increasing 
popularity of walking is part of a larger social 
movement in which the demand for restorative 
activities rises as stress related disorders are 
becoming a growing public health issue.

In the region of Skåne, there is already a large 
existing system of walking trails. However, the city 
of Malmö and its closest surroundings form a blind 
spot in the otherwise extensive network. For city 
dwellers in general and the population of Malmö in 
particular, walking opportunities are inaccessible 
without a car.

By posing the question “Is it possible to walk in a 
city?” I explore the essence of walking, and how the 
act of walking can be introduced in Malmö.

I investigate how the role of walking has changed 
throughout history and what it is that makes it 
increase in popularity today, as well as aspects that 
may become increasingly important. I use reference 
projects and personal experiences, including a two 
week hike along the medieval route of pilgrimage 
El Camino Portugues, together with intuitive 
explorations in scale 1:1, to develop a vision for 
Malmö in the shape of an infrastructure for walking, 
including paths, resting places and accommodation 
in the urban landscape.

Sammanfattning Abstract

Spillepengens viloplats och utsiktspunkt
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Längtan efter att gå

Människan har alltid vandrat. För att transportera sig 
och för att överleva. Idag, när gången till stor del är 
ersatt av andra transportmedel, har vandringen gått 
från att vara en absolut nödvändighet, till att ses som 
en självvald handling. 

Att vandringens funktion har utvecklats från 
nödvändighet till frivillighet gör att handlingen nu 
kan tillskrivas andra betydelser än de rent praktiska. 
För mig betyder vandring återhämtning: nästan som 
en ryggmärgsreflex börjar jag gå när jag behöver 
vila. Men min längtan efter att gå kommer också ur 
att jag under vandringar har haft vad jag skulle vilja 
beskriva som översinnliga upplevelser, på ett sätt jag 
inte varit med om i andra situationer. 

Idag ökar intresset för vandring, vilket syns 
i bland annat Svenska turistföreningens 
trendundersökningar (t ex STF, 2012). Att det finns 
vandringsmöjligheter vid resmålet uppges som 
mycket viktigt för svenska turister. I Europa märks 
sedan 1990-talet också ett starkt ökande intresse för 
pilgrimsvandring som sedan millennieskiftet även 
har uppmärksammats av Svenska kyrkan (Davidsson 
Bremborg, 2010). Jag tror att det ökande intresset är 
en del av en naturlig rörelse i vårt samhälle: behovet 
av återhämtande aktiviteter ökar i takt med att 
stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa blir ett 
allt större folkhälsoproblem 

Arbetet med Till fots tog avstamp i en frustration 
över vandringens otillgänglighet. För stadsbor 
i allmänhet, och för malmöbor som jag själv i 
synnerhet. Vandring är en aktivitet som är avskuren 
från de platser där flest människor bor, staden. Visst 
finns ett stort nätverk av markerade leder, men oftast 
krävs bil för att ta sig dit. 

I mitt examensarbete vill jag undersöka vandringens 
betydelse som andlig och kontemplativ handling, och 
presentera en vision för hur vandringen som aktivitet 
skulle kunna introduceras i Malmö. 

I bagaget har jag med mig exempel på alternativ. 
Under ett halvårs studier i Bergen, Norge, kunde 
jag kliva rakt ut från min port i centrala staden och 
direkt ansluta till ett stort nätverk av vandringsleder 
upp på fjället. De gamla europeiska pilgrimslederna 
följer rutter som vandrare gått på sen medeltiden. 
Från stad till stad, och till det slutgiltiga målet, 
kring vilket en storstad ofta växt upp. I Skåne finns 
kommuner som aktivt ansluter sig till Skåneledens 
väl utbyggda nätverk av vandringsleder. Hässleholm 
drömmer om ett nytt vandringscentrum, och i 
Landskrona passerar Skåneleden rakt igenom 
centrum och förbi konsthallen. 
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I min atlas samlade jag kartor och information inför resan. Boken bar jag med mig och använde som skissbok under 
vandringen.

För att få en bättre förståelse, dels för långvandringens 
villkor och dels för hur en vandringsled kan möta 
en stad, gav jag mig i slutet av april 2014 ut på en två 
veckors vandring om 240 kilometer. Jag gick från Porto 
till Santiago de Compostela i Spanien, längs Camino 
Portugues, en av Europas klassiska pilgrimsleder, 
som passerar igenom jordbrukslandskap och 
naturområden, men framförallt en hel rad stora och 
små städer.

Jag vandrade som sekulär pilgrim, på så vis att jag hade 
ett pilgrimspass, och bodde på de särskilda hostell som 
är till för pilgrimer, men deltog endast som betraktare i 
de religiösa ceremonierna. 

Under hela vandringen dokumenterade jag miljöer, 
sociala sammanhang, städer och rum längs leden 
med hjälp av skisser och fotografier som jag samlat i 
en separat bok. Inför resan sammanställde jag kartor 
och praktisk information till en slags atlas, som sen 
fungerade som skissbok för dokumentation under 
vandringen. Flera av de exempel och referenser jag tar 
upp i rapporten är från min vandring. Jag refererar 
till pilgrimslederna till Santiago som El Camino  eller 
caminon (vägen på spanska).
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Rapporten är uppbyggd av tre delar. I första 
delen beskriver jag min frågeställning och de 
undersökningar och reflektioner jag gjort utifrån 
den. I nästa del presenterar jag min vision för hur 
vandringen som andlig och kontemplativ handling kan 
introduceras i Malmö. I sista delen presenterar jag ett 
förslag till boende för vandrare som kommer utgöra 
målet i Malmös nya vandringsnät.
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1.
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Kan man vandra i en stad?
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Kan man vandra i en stad?

Jag har arbetat utifrån tanken att vandringen i sitt 
väsen skiljer sig från andra sätt att gå på, som till 
exempel promenaden, och att det finns positiva värden 
som är unika för just vandring. 

Jag vill introducera vandringen i en urban miljö. 
Eftersom vandring är en aktivitet som är nära 
förknippad med landsbygd och natur, blir den 
viktigaste frågan för mig att undersöka i det här 
projektet om det över huvud taget är möjligt att föra 
in vandringen i en stad utan att de unika, positiva 
värdena går förlorade. Självklart kan man gå i en stad. 
Men kan man Vandra?

Jag delar upp frågeställningen i två problem. Den ena 
delen handlar om det rent praktiska, om infrastruktur 
för fotgängare: I de flesta städer finns områden som 
byggts med tanke på bilar snarare än människor. Här 
kan det rent fysiskt vara svårt att ta sig fram till fots, 
eftersom avstånden är stora och barriärerna många.  
Här krävs någon form av intervention som tydliggör 
var det är praktiskt att gå. Är vandringen lång krävs 
dessutom extra infrastruktur som dricksvatten, 
boende, mat och vila.

Men jag vill börja med att undersöka den andra delen 
av frågan, nämligen den som handlar om vandringens 
väsen. Vad är det egentligen som skiljer vandringen 
från andra typer av gång? Vilka typer av upplevelser är 
unika för vandringen och finns det förutsättningar för 
att uppnå dem i en urban kontext?

Bilden på föregående uppslag är fotograferad av 
Joel Sternfeld år 2000, under en promenad längs 
det övergivna järnvägsspåret the High Line i New 
York innan det byggdes om till park.
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Vandringens väsen
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Hur vi använt oss av gången och sett på dess funktion 
har förändrats genom historien, från att ha varit en 
absolut nödvändighet och förutsättning för livet, till att 
ha blivit en medveten rekreativ aktivitet.

För att få ledtrådar till varför intresset ökar för 
vandringen idag, och för att kunna placera mitt 
förslag för en ny urban infrastruktur för vandring i 
en kulturell och historisk kontext, vill jag få en bättre 
förståelse för hur vi sett på gången och vandringens 
funktion genom historien. Eftersom mitt projekt 
genomförs i Malmö tar den största delen av min 
research avstamp i ett europeiskt, och skandinaviskt, 
sammanhang.

Det var först på 1600- och 1700-talen som gången 
började ses som någonting självvalt med egenvärde. 
I och med romantiken på 1800-talet uppvärderades 
den vilda och enkla naturen, och vandringar på 
landsbygden blev populära. Vandring som rekreation 
är alltså en relativt ung företeelse sett i relation till 
hur länge människan kunnat gå upprätt (omkring 4 
miljoner år).

Innan 1600-talet sågs gången som en självklarhet och 
nödvändighet, det enda tillgängliga transportsättet för 
de allra flesta människor. Att slippa gå var ett tecken på 
makt och rikedom. 

Ännu längre tillbaka, innan jordbrukssamhällets 
inträde, levde människor nomadiskt, och vandringen 
var själva förutsättningen för att livet som jägare och 
samlare skulle fungera.

Nedan följer en mer ingående beskrivning av gångens 
historia.

Vandring ur ett historiskt perspektiv

2000

Bofast 
jordbrukssamhälle

Industrisamhälle

Nomadiskt 
jägar- och samlarsamhälle

ca 4 miljoner år sedan: människans 
förfäder börjar gå på två ben.

Gående ges egenvärde

0

2000 f. Kr

4000 f. Kr

6000 f. Kr
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Riddare och hästar

De militära korstågen mot Jerusalem, för att 
erövra det heliga landet från muslimerna, 
genomfördes från ca 1000 till 1300 e. Kr. Ibland 
benämns dessa fälttåg också som pilgrimsfärder: 
de var sanktionerade av kyrkan och skulle ge 
syndernas förlåtelse, men det rörde sig om 
regelrätt krigföring där politiska syften var 
minst lika viktiga som de religiösa.

Med riddarna i korstågen introducerades 
för första gången i stor skala hästen som 
transportsätt och krigsmaterial i Europa. Hästen 
drog en tydlig klassgräns mellan fotgängare 
och ridande, det var dyrt att hålla sig med 
häst. De ridande tvingade också rent fysiskt 
bort fotgängare från vägarna genom att hästarna 
dels utgjorde en fara för att bli nedtrampad 
och dels trampade sönder vägbanorna. Den här 
tydliga uppdelningen håller i sig ända tills 
kollektivtrafik och privatbilism börjar bli 
vanligt på 1900-talet.

1000 2000

Medeltiden

Romarriket Korståg

01000 f. Kr2000 f. Kr

Aristoteles grundar 
Peripatetiska skolan

Historiskt har gången alltid varit det viktigaste och 
mest tillgängliga transportsättet för människor. 
Forskare är överens om att övergången till upprätt 
gående till och med var avgörande för människans 
evolution, även om den ursprungliga anledningen till 
förändringen är omtvistad. 

Innan jordbrukssamhällets inträde levde människor 
nomadiskt, och förflyttade sig för att bäst kunna 
försörja sig på jagande och samlande. Under den här 
eran var alltså vandringen en förutsättning för livet. 

När människan började domesticera djur (ca 10 000 
– 5 000 f. Kr) minskade beroendet av gången som 
transportsätt, och man kunde börja låta djuren dra 
och bära last. I samband med jordbrukssamhällets 
början (8 000 – 2 000 f. Kr. beroende på världsdel) 
blev människor successivt bofasta, och vandringen 
var inte längre en del av livsstilen, även om gången 
fortfarande var det i stort sett enda transportsättet. 
Ridning förekommer inte i större utsträckning förrän 
långt senare.

I Romarriket (ca 500 f. Kr. – 500 e. Kr.) byggdes, 

mest av militärstrategiska skäl, ett extensivt vägnät. 
De stensatta, jämna vägarna möjliggjorde resande, 
och inte minst vandrande, på ett nytt sätt. De som 
hade råd och makt började åka hästdragna fordon. 
De romerska arméerna gjorde en konstart av att 
marschera koordinerat. 

Det romerska vägsystemet fortsatte att påverka 
människors resmönster långt fram i tiden, och gör 
det än idag, då många större motorvägar i stort sett 
följer de romerska rutterna.

Under hela medeltiden fortsatte gången att vara det 
absolut främsta transportsättet och ett nödvändigt 
ont för vanliga människor. Djuren var dels för få och 
dels för små för att kunna dra vagnar eller ridas på i 
större utsträckning. 

Medeltiden var också pilgrimsvandringens era, vilket 
beskrivs längre fram.

I människans natur

Peripatetiska skolan

När Aristoteles skulle starta sin filosofiska 
skola i Aten (335 f. Kr.), blev han tilldelad 
mark på vilken bland annat en längre pelargång 
(grekiska: peripatos) fanns. Skolan fick namn 
av pelargången, och kallas den peripatetiska 
skolan. 

Det grekiska ordet för pelargång kommer från 
verbet peripatein, vilket betyder ”att gå 
omkring”. Utifrån den här bakgrunden uppstod 
bilden av att Aristoteles undervisade gående. 
Vi vet inte om det här stämmer, men den antika 
grekiska arkitekturen med sina kolonnader 
möjliggjorde definitivt ett socialt gående.

Bofast jordbrukssamhälleNomadiskt jägar- och samlarsamhälle

4000 f. Kr5000 f. Kr6000 f. Kr7000 f. Kr8000 f. Kr
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Bilden på nästa uppslag markerar förskjutningen 
mot en mer romantisk syn på naturen som sker 
under slutet av 1700-talet, och visar en målning 
föreställande Chatsworth House i Engelska 
Peak District. Kompositionen understryker hur 
husets park flyter ihop med det kringliggande 
landskapet, enligt den romantiska trädgårds-
traditionen.

William Marlow, sent 1700-tal

Aristokratins skor under 1600- och 1700-talet 
visar hur viktig gången och dansen var för 
att manifestera sin ställning. Skorna var 
ömtåliga och utsmyckade, och signalerade att de 
endast användes på släta, exklusiva underlag: 
polerade trägolv med intarcia, mattor, slipad 
stensättning.

bild: scen ur filmen Marie Antoinette (Sofia 
Coppola, 2006) där Marie Antoinettes intrikata 
skor i ett snabbt klipp ställs mot nutidens 
sneakers.

Under 1500-talet och framåt ökade handel och 
emigration i Europa, och i den ekonomiska tillväxt 
som följde började en medelklass växa fram. 

Fram tills nu hade kännetecknet för en person med 
makt och pengar varit att denna slapp gå: man bars, 
red eller kunde helt enkelt bli servad där man satt. 

Under 1600-talet började den europeiska aristokratin 
se gången som ett bra sätt att manifestera sin makt på, 
både gentemot de lägre klasserna och bland sina egna. 
Hoven utvecklade särskilda maner, även komplicerade 
danser, för att kunna urskilja sig från de lägre stående. 
Mest inflytelserikt blev Ludvig XIV:s (1638-1715) hov, 
som kopierades in i minsta detalj av resten av Europa.  

En del städer, som exempelvis Rom, byggdes om för 
att möjliggöra den här typen av uppvisnings-gång, 
promenerande, men även för att manifestera militär 
överlägsenhet. De gamla medeltida slingrande 
gränderna breddades till raka, släta esplanader. Torg, 
trädgårdar och parker anlades, vilket ledde till att de 
lägre klasserna trycktes undan och förminskades till 
åskådare i den fina nya barockstaden.

Så småningom spred sig promenerandet till den 
växande medelklassen, som kommit upp sig tack 
vare den ökande ekonomiska tillväxten under 
1700-talet, och det var först nu som gåendet började 
ses som något självvalt och njutbart i någon större 
utsträckning. Medelklassen roade sig med promenader 
i trädgårdar och parker, och gjorde även utflykter till 
landsbygden, där de kunde visa upp sitt välstånd, och 
se till att synas i rätt umgänge.

Ett skifte skedde från att promenader alltid genomförts 
i strikta barockmiljöer, till att ett större intresse 
lades vid landskapet utanför trädgårdarna och 
parkerna. De engelska romantiska parkerna anläggs, 
där avgränsningen mellan park och kringliggande 
landsbygd medvetet suddas ut med hjälp av osynliga, 
nedsänkta barriärer. Under samma århundrande blir 
resande mer och mer populärt, och mot slutet av 
1700-talet hade även lägre medelklassen börjat resa för 
nöjes skull. 

1700-tal: 
En exklusiv aktivitet
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Bild: Uppslag ur Dorothy Wordsworths dagbok från 1802

Under romantiken (~1800-tal) förändras människors 
syn på gående radikalt. Gående går från att vara 
ett exklusivt tidsfördriv och maktuppvisande för 
överklassen, till att bli ett upphöjt sätt att uppleva sig 
själv och sammanhanget med naturen. Gåendet får 
ett egenvärde och den romantiska vandraren föds. 

Romantiken kom som en reaktion på 
upplysningstidens förnuftstro, materialism och 
mekaniska världsbild. Den nya strömningen 
uppvärderar naturen och landsbygden till en källa för 
känslor, kunskap och erfarenheter. Naturen börjar 
ses som vacker, och vördnadsväckande. De övre 
klasserna börjar också intressera sig för människor 
och platser utanför sin egen värld. Antropologi och 
folklore blir intressant. Naturen börjar avbildas och 
beskrivas som besjälad. 

Vandring i naturen sågs som ett sätt att frigöra sig 
från den artificiella, urbana världen och komma i 
kontakt med sitt ”sanna ursprung”, naturen.

Den schweizisk-franske filosofen Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) kan sägas vara den romantiska 
vandringens fader. Han själv var född i relativt enkla 
förhållanden, och gav sig i unga år ut på vandring för 
att komma ifrån det liv som var honom förutbestämt. 
Han publicerade under sitt liv flera skrifter där han 
framhöll landsbygden och naturen som moraliskt 
överlägsen staden och den moderna utvecklingen, 
och vandringen som det enda rätta färdsättet.

Den romantiska litteraturen födde flera författare 
som fann poesi i den romantiska vandringen. En av 
de mest kända är William Wordsworth (1770-1850) 
som tillsammans med sin syster Dorothy tillbringade 
en stor del av sitt liv till fots. Dorothy beskrev i 
dagböcker och brev hur hon och brodern ofta 
vandrade tillsammans. Hon blev aldrig publicerad, 
men hennes texter har uppmärksammats på senare 
tid.

De vandrande författarna spred genom sina texter 
intresset för resor till olika natursköna mål, och satte 
därmed trenderna för den tidens turism.

Under romantiken lades också grunden till 
uppfattningen om gången som ett verktyg för 
skapande. Den kontemplativa vandringen gav 
upphov till de bästa tankarna. Om William 
Wordsworth sägs att han författade gående. 
Rousseau hävdade att han bara kunde meditera 
gående: ”när jag stannar, upphör jag att tänka, min 
hjärna fungerar bara när jag går”. Han beskriver i 
Les Confessions (1769) hur det, när han under en 
vandring förstrött läser några rader i en tidning han 
bär med sig, sker en dramatisk förskjutning i hans 
förståelse för världen, vilket enligt honom själv på 
ett slag ändrar hans världsbild och ger honom insikt 
till den natur-romantiserande filosofi han är känd 
för idag.

1800-tal: 
Den romantiska vandraren



30 31

Särskilt fokus lades vid att uppfostra ungdomar från 
städerna till ett hälsosamt friluftsliv.

Bild: Skogsutflykt, ca 1939.
Fotograf: Gunnar Lundh

Friluftsorganisationer

Svenska Turistföreningen, STF, grundades 1885 
i Uppsala som en ideell förening för att 
främja turismen i Sverige. Ett mål var att göra 
svenska naturen, främst fjällen, tillgänglig 
för turister. Rörelsen började strax märka 
ut leder i fjällen, bland annat den mest 
kända, Kungsleden mellan Abisko och Kvikkjokk. 
Så småningom byggde man också fjällstugor, 
övernattning för vandrare. På 1930-talet 
började föreningen öppna vandrarhem över hela 
Sverige.

Idag är rörelsen bred och folklig, med nära 280 
000 medlemmar. Föreningen har det övergripande 
syftet att främja svensk turism och sprida 
kännedom om svensk natur och kultur. 

Runt förra sekelskiftet grundades i Sverige 
även flera andra friluftsorganisationer, 
som Friluftsfrämjandet (1892), Sveriges 
Scoutförbund (1912) och 4H-rörelsen (1918).

Allemansrätten

Den svenska allemansrätten etablerades under 
1940-talet, som följd av en fritidsutredning 
1937. I samband med introduktionen av 2 veckors 
lagstadgad semester 1938 ville man införa 
åtgärder som underlättade för tätorternas 
befolkning att ta sig ut i skog och mark, men 
även långt dessförinnan ansågs det allmänt vara 
tillåtet för var och en att fritt plocka bär 
och svamp i skog och mark. 

Allemansrätten är en rätt för alla människor 
att färdas över privat mark i naturen, att 
tillfälligt uppehålla sig där och till exempel 
plocka bär och svamp. Med rätten följer 
krav på hänsyn och varsamhet mot natur och 
djurliv, mot markägare och mot andra människor. 
Allemansrätten förekommer i lagtext från 1974.

I Sverige och Norden börjar den inhemska naturen 
ges stort egenvärde mot slutet av 1800-talet. Med 
romantikens idéer vänds fokus från avlägsna 
exotiska trakter, mot den egna vilda naturen. 
Bättre bemedlade människor började ägna sig åt 
alpinism och stärkande friluftsliv, och Svenska 
Turistföreningen bildas för att göra den svenska 
naturen mer tillgänglig. Den här utvecklingen var en 
del av den nationalistiska, och nationalromantiska 
strömning som härskade runt förra sekelskiftet. Det 
blev viktigt att hitta någon slags nationell enhet, och 
där någonstans uppfanns idén om den naturälskande 
svensken. Naturen sågs också som en viktig 
ekonomisk resurs för industrialiseringen av Sverige.

För de välbärgade borgarna, som förespråkade en 
enad nationell identitet men levde långt ifrån det 
enkla livet med naturkontakt och folklig kultur, 
blev friluftsliv ett sätt att leva upp till de romantiska 
idealen.

Efter första världskriget genomgick synen på naturen 
ännu en förändring. Från att ha setts som en resurs 
och nationell symbol, blev nu naturen en del i bygget 
av en bild av ett samhälle byggt på demokratins, 
teknikens och det rationellas grund.

I samband med introducerandet av 
folkhemsbegreppet växer ett mer rationellt, nästan 
teknokratiskt sätt att se på friluftsaktiviteter fram, 
med fokus på att återskapa industriarbetarens 
produktivitet och livskvalitet. 

Begreppet fritid börjar förekomma under 1900-tales 
första hälft, när människors tid strikt delas upp 

i arbetstid och annan tid i den framväxande 
industrin. I takt med att folk fick lagstiftad semester 
och reglerad 8 timmars arbetsdag (1930-tal), och 
därmed mer fritid, började också starka samhälleliga, 
ideologiska och ekonomiska krafter verka för att den 
här fritiden skulle användas på rätt sätt.

Rätt fritidsaktiviteter skulle råda bot på det gamla 
samhällets problem med osunda städer, omoralisk 
ungdom och folkets befarat ohälsosamma leverne, 
och omvandla det till en modern, hälsosam 
välfärdsstat. 

Som ett av de bästa sätten att använda sin lediga 
tid framhölls olika former av friluftsaktiviteter. 
Under 1930-talet blev friluftslivet en viktig politisk 
fråga, och fritid kom nästan att bli synonymt med 
friluftsliv. 1939 inrättade riksdagen en fond för 
friluftslivets främjande. Svenska Turistföreningen 
började inrätta vandrarhem, till vilka man vandrade 
eller cyklade.

Fritidens framväxt handlar också om en motsättning 
mellan borgarklass och arbetarklass om hur den 
lediga tiden skulle användas. Borgarna ville att 
arbetarna skulle använda fritiden till hälsofrämjande 
aktiviteter. Inom arbetarklassen fanns en vilja att 
själva bestämma över sin fritid, men så småningom 
anammades skötsamhetsidealet även här.

Arbetaren som på sin fritid ägnade sig åt 
friluftsaktiviteter av olika slag var en idealbild av 
välfärdssamhällets medborgare.

1900-tal:
Friluftsliv som nationell identitet
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1956
Friluftsfrämjandets 
skogsmulleskola startar

1974
Allemansrätten kommer in 
i lagtext.

1977
Staten övertag markerade 
vandringsleder i fjällen 
från STF

1994
Allemansrätten förs in i 
grundlagen

1985
Den första uteförskolan 
startas.

1999
Departementsskrivelse 
med förslag för att 
förstärka friluftslivet

Konsumtionskulturens 
genomslag

Under 1960- och 70-talen blev 
friluftslivet del av den växande 
konsumtionskulturen. Charterresan 
flyttar fokus utomlands. Samtidigt växer 
en mer miljöpedagogisk rörelse fram som 
riktar sig till skolor och förskolor.

Sekelskiftet 2000 kom med 
en individualisering och 
upplevelsemaximering av friluftsliv och 
resande. 

Trend mot ett mer 
individualiserat resande3. 4.

19401930192019101900

1928
Per Albin Hansson håller 
sitt berömda folkhemstal

1936
Fritidsutställning hålls 
i Ystad

1939
Statens fritidsnämnd 
inrättas med rådgivande 
funktion vad gäller 
fritidens utnyttjande 
för friluftsliv

1909
Sverige får sin första 
naturskyddslag

1912
Sveriges Scoutförbund 
bildas

1933
STF introducerar 
vandrarhemmen i Sverige

1938
Semesterlagen med 12 
dagars semester införs

1948
Fältbiologerna 
bildas

Friluftsliv som en 
viktig del av folkhemsbygget

Friluftsliv som en viktig del av 
ett svenskt identitetsbyggande

Runt sekelskiftet 1900 präglades friluftslivet av individuella 
prestationsideal, inspirerat av tidens romantiska idéer och 
vetenskapliga expeditioner. Friluftslivet var främst till för 
de välbärgade, och hade en stark koppling till odlandet av 
en nationell identitet i tidens nationalromantiska anda. I 
uppfostringssyfte lades också stora resurser på att få bredare 
grupper att intressera sig för det stärkande friluftslivet. 

Under mellankrigstiden växte 
folkhemsidén fram, med ambitionen 
att ge alla medborgare tillgång till 
friluftslivets rekreationsmöjligheter. 
Friluftslivet blev det framväxande 
välfärdssamhällets stora 
folkhälsoprojekt.

1900-tal:
Friluftshistoriens kronologi

1. 2.

Under 1900-talet kan man säga att synen på friluftsliv i 
Sverige genomgick fyra olika faser. Varje fas hade sina 
egna argument för att legitimera friluftslivet. 
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Under 1960- och 70-talen kom friluftslivet att 
påverkas av den växande konsumtionskulturen. 
Med charterresans intåg blev det vanligare att resa 
utomlands på semestern och fokus förflyttades från 
den inhemska naturupplevelsen till gruppresor 
till solen. Parallellt med den här trenden fanns 
en motrörelse som pekade på miljöproblem och 
globala fördelningsfrågor, vilket ledde till att en 
miljöpedagogisk gren av friluftslivet växte fram, med 
undervisande aktiviteter främst för barn. 

Som en utveckling av konsumtionskulturen började 
det på 1980-, 90-, och 00-talen dyka upp mer 
specialiserade charterresor, för mindre grupper 
eller ensamresenärer. Fokus för de här individuella 
resorna låg först främst på exotiska naturupplevelser, 
och senare med samma typ av specialisering mot 
kulturupplevelser. 

Generellt kan man säga att en förskjutning har 
skett mot en mer individualistisk syn på resande 
och friluftsaktiviteter. Resorna har blivit längre och 
längre och mer spektakulära. Friluftslivet har fler 
möjligheter (ett större utbud av olika aktiviteter) 
och färre begränsningar (tillgång till olika platser, 
landskapstyper, klimat och årstider).

Under 1960-talet nådde också stödet från 
myndigheter till olika friluftsorganisationer och 
-aktiviteter en topp. Efter det gick även den här 
utvecklingen mot ett mer individualistiskt synsätt 
där människor själva förväntades bekosta sina 
friluftsaktiviteter. 

Först runt 1999 började man från statens sida 
intressera sig för friluftslivet igen, bland annat som 
en del i sökandet efter vägar till bättre folkhälsa. 
Stödet till friluftsorganisationer ökades markant 
och friluftslivet började ses som en viktig del av 
naturvården. Inom Naturvårdsverket inrättades 
2005 en ny Enhet för friluftsliv och fysisk planering, 
och flera forskningsprojekt om just friluftsliv 
sattes igång under senare delen av 00-talet. Även 
Skogsstyrelsen och Boverket har lyft friluftsfrågorna. 
Funktionshindrade och invandrare är två grupper 
som har ägnats särskild uppmärksamhet i de senaste 
årens satsningar. 

Statistiska Centralbyrån har tagit fram statistik över 
våra fritidsvanor sedan 1976. I statistiken, som täcker 
tiden fram till 2006, syns ingen radikal förändring 
i hur många som deltar i olika friluftsaktiviteter. 
Av de analyserade aktiviteter som har med olika 
typer av vandring att göra, fjällvandring, nöjes- eller 
motionspromenader och strövande i skog och mark, 
ser endast antalet personer som gör nöjes- eller 
motionspromenader en stabil ökning (ca 10 %) sedan 
80-talet, medan siffrorna för de övriga i stort sett är 
oförändrade.

Idag finns tydliga tecken på att intresset för 
just vandring som friluftsaktivitet ökar, även 
om tendenser för en så informell aktivitet 
som vandring är svåra att bevisa. År 2012 lät 
Svenska Turistföreningen, STF, genomföra en 
trendundersökning för att identifiera hur svensken 
kommer vilja resa i framtiden. En av de åtta 
övergripande trenderna man identifierade handlade 
just om vikten av vandringsmöjligheter vid resmålet, 
en trend som inte fanns representerad i den tidigare 
trendrapporten från 2010. 40 % av de intervjuade 
uppgav vandring som den viktigaste aktiviteten vid 
resmål inom Sverige. Endast besöka vänner var högre 
prioriterat. 

En annan indikation på att vandringsintresset 
ökar i Sverige är att antalet övernattningar per år 
i STF:s fjällstugor har ökat (en ökning på ca 3000 
sedan 2007). Just fjällstugorna indikerar starkt en 
intresseökning för just vandring, eftersom de endast 
kan nås till fots. Organiserade vandringsevenemang 
såsom Fjällräven Classic, en elva mil lång vandring 
längs med Kungsleden från Nikkaluokta till Abisko, 
visar också på ett ökande intresse för vandring. 
Evenemanget organiserades för första gången 2005 
med 160 deltagare, för att nå maxgränsen på 2000 
deltagare år 2010 (den största ökningen skedde 
mellan 2006 och 2007) och har sedan dess varit 
fullbokat varje år. 

En annan väldokumenterad vandring är 
pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela i 
Spanien, vars deltagarantal har mångdubblats sedan 
1990-talet, vilket jag återkommer till längre fram.

Nutid och framtid
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Under 1900-talet var friluftslivet nära knutet till 
två samhälleliga institutioner: det industriella 
lönearbetet och den moderna nationalstaten, två 
institutioner som genomgår stora förändringar. 
Tendensen är att vi rör oss bort från nationell 
fostran och identitet mot ett större fokus dels på 
övernationella gemenskaper (införandet av världsarv 
till exempel), dels på det lokalt och regionalt 
unika. Även industrisamhällets strikta uppdelning 
mellan arbete och fritid håller på att luckras upp, 
med osäkra anställningsformer samt plats- och 
tidsoberoende arbete. (Sandel och Sörlin, 2008)

En annan viktig tendens är att vi har rört oss från 
ett samhälle där kyrkan som institution präglat vår 
livssyn, mot ett sekulariserat samhälle med stark 
tro på teknikens framsteg. Enligt teologiprofessor 
Carl Reinhold Bråkenhielm skedde dessutom en 
stor förändring i människors livsåskådning mellan 
1980-talet och 2000. I vårt sekulära samhälle 
har människor börjat söka sig till en andlig 
livsåskådning där det är naturen som står för det 
stora sammanhanget, istället för de traditionella 
religionerna. Även tilltron till att tekniken kan lösa 
alla våra problem har minskat. (Edholm, 2005)
En livsåskådning baserad på naturen kallas av 
Nils Uddenberg, docent i psykiatri och i empirisk 
livsåskådning, ekocentrisk världsbild. 

En tredje viktig utveckling är den markanta 
ökningen av långtidssjukskrivningar sedan 
slutet av 1990-talet. Psykisk ohälsa står för den 
största delen av de här sjukskrivningarna, och 
utmattningssyndrom betraktas numera som en 
folksjukdom (bl a Åsberg m. fl. 2010). Från 2005 
började antalet sjukskrivningar minska något, men 
ökar stadigt igen sedan 2010 (Nydal, 2014). Som en 
del i sökandet efter vägar mot en bättre folkhälsa 
började statliga myndigheter återigen intressera sig 
för och stödja friluftslivet aktivt från och med 1999, 
efter en stor dipp under 1980- och 90-talen (Sandel 
och Sörlin, 2008). Sedan 1980-talet har sjukvården 
långsamt börjat intressera sig för alternativa, 

naturnära behandlingsmetoder mot psykisk ohälsa 
efter en mycket stark tilltro till medicinering sedan 
införandet av psykofarmaka under 1960-talet 
(Tengart Ivarsson, 2011). 

Jag tror att de två sista tendenserna, förändrad 
livsåskådning och ökad psykisk ohälsa, är viktiga för 
förståelsen av det ökande intresset för vandring idag.

Människor har ett grundläggande behov av att 
skapa ett sammanhang omkring sig. Att se sin egen 
plats i en högre ordning. Förr kunde religionen ta 
den här platsen, men på senare tid har alltså en ny 
livsåskådning blivit vanlig i Sverige. Det som kallas 
ekocentrism handlar om att hitta en andlighet och 
mening i ett sekulärt samhälle, och en livssyn som 
inte går stick i stäv med vetenskapliga rön. När 
naturen får den här rollen, tycker jag att det verkar 
ganska rimligt att strävan efter sammanhang skulle 
ge ett ökat intresse för vandring. Att vandra i naturen 
är ju rent fysiskt att sätta sig i naturens sammanhang, 
och genom att gå mäter du din egen minimala kropp 
mot jordens gigantiska yta. Enligt traditioner som 
går tillbaka till romantiken ses vandring som det 
bästa, mest sanna sättet att uppleva naturen och sin 
egen plats i naturens sammanhang.

Utmattningssyndrom, som står för en stor del 
av den ökande ohälsan, orsakas av kronisk stress 
utan möjlighet till återhämtning. Det är främst en 
arbetsrelaterad sjukdom, som i störst utsträckning 
drabbar människor som i sin arbetssituation har 
ansvar för andra. (Socialstyrelsen, 2003) 

I takt med att den psykiska ohälsan ökar, ökar 
också behovet och efterfrågan av olika typer av 
rekreativa aktiviteter, som en slags förebyggande 
självmedicinering. Eftersom gången är en så 
självklar fysisk aktivitet för de flesta, tror jag det 
ligger närmast till hands för många att välja just 
vandringen som rekreativ aktivitet.

Tendenser
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Är vi på väg mot en ny romantik?

Bild: Modern romantisk ruin, en daggig morgon längs Camino Portugues, vid Mós i Galicien.
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Andan har pendlat mellan rationalism och romantik genom historien. 

Tendensen att se naturen som en källa till andlighet 
är en idé som känns igen från romantikens synsätt. 
Precis som romantiken var en reaktion mot 
upplysningstidens rationalism har motsvarande 
svängningar ägt rum senare i historien. 

Det finns flera tecken som skulle kunna visa på att 
vi är i, eller på väg in i, en ny romantisk period, som 
en reaktion mot 1900-talets rationella, byråkratiska, 
teknologiska och effektiviseringsivrande ideal. Det 
är förstås svårt att identifiera historiska förändringar 
medan de sker, men som exempel på tecken i 
tiden vill jag nämna New age-rörelsen, intresset 
för österländsk filosofi, en större acceptans för 
alternativa behandlingsmetoder inom sjukvården, 
växande nationalism och politisk konservatism, 
ett generellt ökat intresse för ”det genuina” och inte 
minst synen på naturen som en källa till andlighet 
och i förlängningen det ökande intresset för 
vandring.

Som jag tidigare nämnt var just vandraren en 
idealfigur, moraliskt och intellektuellt, under 
romantiken. Målet för den romantiske vandraren var 
att frigöra sig från den artificiella, urbana världen 
och komma i kontakt med sitt ”sanna ursprung”, 
naturen.

Idag marknadsförs vandringsresor och 
vandringsleder med argument som påminner om 
romantikens, men anpassade till vår tid. Idag, när 
den ”artificiella, urbana världen” är norm, talas det 
om att komma bort från ett stressigt och splittrat liv.

Idag ska den fysiska ansträngningen i vacker 
natur skänka närvaro och avkoppling, precis som 
romantikens vandringar skulle leda till en bättre 
kontakt med sitt ”sanna ursprung”. Flera reklamtexter 
för charterresor med vandringstema talar om hur 
vandringen är till för både kropp och själ, och 
skänker tid till reflektion. Idag, som då, beskrivs hur 
vandringen är det bästa sättet att lära känna natur 
och kultur.

Den växande pilgrimsrörelsen i Sverige 
marknadsförs på ett liknande sätt och ett stort fokus 
läggs på den personliga upplevelsen snarare än den 
rent religiösa. Mer om det senare.

Även om trenden med vandringsresor strävar efter 
en enkelhet och mer naturnära värden än den 
typiska resort-semestern, är trenden en utveckling av 
den individualisering och strävan efter unicitet som 
påbörjades under 1980-talet. Vandringsresan är en 
statussymbol, som inte alls nödvändigtvis är mindre 
dyr än en konventionell semesterresa. 

Även den mer lokala vandringen kräver en viss typ 
av resurser, trots att själva gången kan ses som den 
mest tillgängliga motionsformen. Till exempel krävs 
ofta bil för att ta sig till en vandringsled. 

Enligt statistiska Centralbyråns fritids-
undersökning (2009) är promenaden den vanligaste 
friluftsaktiviteten, tillsammans med trädgårdsarbete. 
75 % av befolkningen ska ha ”nöjespromenerat” 
minst en gång under en 12-månadersperiod (30 
% gör det mer än en gång i veckan), medan endast 
14 % har ”vandrat på låglandsled” och 9 % har 
”fjällvandrat” minst en gång under samma period. 

Det är förståeligt att ganska få har fjällvandrat, 
då den typen av landskap inte är tillgänglig för 
majoriteten av befolkningen, men vandringsleder 
finns i alla Sveriges län. 

Ett av mina argument för att skapa en urban 
vandringsled är att göra vandringens positiva värden 
tillgängliga för malmöborna, varav endast 44% alltid 
har tillgång till bil (Malmöbornas resvanor, Malmö 
Stad 2009).
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Om det är så att vi är på väg in i en ny romantik, så 
passar det återväckta intresset för pilgrimsvandring 
helt in i den utvecklingen. 

Pilgrimsvandring har en lång tradition bakåt i 
Europa, och förknippas inom kristendomen främst 
med medeltiden. Inom katolska kyrkan har den 
här traditionen hållits levande med varierande 
popularitet, medan den i stort sett försvann i de 
reformerade länderna. I Sverige till och med förbjöds 
pilgrimsvandringen av Gustav Vasa, men sedan sent 
1990-tal upplever den svenska pilgrimsvandringen 
en renässans, där Svenska kyrkan öppnar 
pilgrimscentrum och anordnar pilgrimsvandringar i 
grupp. 

För att bättre kunna förstå varför pilgrimsvandringarna 
har ökat i popularitet har jag dels gått igenom hur 
pilgrimsintresset i Sverige ser ut idag, både inom 
kyrkan och andra organisationer, och dels gjort 
en översiktlig genomgång av pilgrimsvandringens 
historia. Eftersom mitt projekt genomförs i Malmö tar 
den mesta av min research sitt avstamp i ett europeiskt, 
och skandinaviskt, sammanhang.

Pilgrimsvandringens ökande 
popularitet
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Kristendomen har många berättelser om långa 
vandringar. Inte minst om Jesus, som ska ha vandrat 
för att möta de fattiga och utsatta i samhället. Efter 
hans död började anhängare ganska omående vandra 
till de platser han förknippades med, födelseorten 
Betlehem och hans grav i Jerusalem. 

Under medeltiden tog det som senare kom 
att kallas imitatio-christi, att efterlikna Jesus, 
fäste. Tiggarordnarna Franciskanorden och 
Dominikanorden bildades, vars munkar vandrade 
ut på vägarna, utan skor och i enkla kläder, för att 
sprida sitt budskap. Det var de här ordnarna som så 
smångingom kom att göra pilgrimsvandringen så 
vitt spridd. 

De medeltida pilgrimsvägarna följde oftast de stora 
farlederna, vilket gav pilgrimerna möjlighet att möta 
så många människor som möjligt, i byarna och 
städerna, längs vägen mot vallfartsmålet. 

De stora medeltida vallfartsmålen var Jerusalem och 
Jesu gravplats, Santiago de Compostela i Spanien 
och aposteln Jakobs förmodade grav, och Rom, där 
apostlarna Petrus och Paulus blev martyrer. De är 
fortfarande stora vallfartsorter för dagens kristna.

Under senmedeltiden växte pilgrimsvandringen 
till en gigantisk folkrörelse, och man räknar med 

att mellan 20 och 50 % av Europas befolkning 
deltog i pilgrimsvandringar under den här tiden. 
I takt med att populariteten ökade, ökade också 
antalet pilgrimsmål, samtidigt som nätverket av 
pilgrimsleder blev allt finmaskigare. Runt lederna 
växte handelsplatser, härbärgen och kloster upp. 
En hel ekologi av verksamheter kopplade till 
vandringslederna uppstod. 

De flesta medeltida pilgrimsvandringar utfördes som 
botgörelse för diverse synder. Ju svårare synd, desto 
längre och farligare vandring gjorde pilgrimen. Man 
kunde också få pilgrimsvandring utdömt som straff, 
även av en världslig domstol. 

Trots att pilgrimer ofta hade med sig något slags 
pilgrimsbrev, som bevisade syftet med resan och 
skulle säkerställa fri lejd och gästfrihet längs vägen, 
var det riskabelt att vara pilgrim på medeltiden. 
Rånare, dåligt väder och matbrist gjorde vallfarten 
svår och farlig.

Under senmedeltiden minskade behovet av att 
pilgrimsvandra i takt med att kyrkan tog fram 
alternativa, mindre ansträngande, sätt att få 
syndernas förlåtelse med hjälp av avlatsbrev, böner 
och dylikt. I de länder som reformerades försvann 
handlingen helt.

En medeltida folkrörelse

Europas främsta pilgrimsleder ca 500 - 1500 e.Kr.

De medeltida pilgrimsvägarna följde oftast de stora farlederna. Vandrarna utnyttjade den befintliga infrastrukturen. 
För vissa var det även ett mål att komma i kontakt med så många människor som möjligt för att kunna föra ut sitt 
budskap längs vägen. De stora medeltida vallfartsmålen var Jerusalem, Santiago de Compostela i Spanien och Rom. Under 
senmedeltiden utökas antalet pilgrimsmål och nätverket av leder blir mer finmaskigt. 

Man räknar med att 20-50 % av Europas befolkning deltog i pilgrimsvandringar under senmedeltiden.

Santiago de 
Compostella

Nidaros

Rom

Jerusalem
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Pilgrimspräst Hans-Erik Lindström har tagit fram 7 nyckelord (Lindström, 2005) som 
publicerats i flera skrifter och handböcker. De här nyckelorden ligger till grund 
för den svenska pilgrimsteologin, och är numera frikopplade från honom. Nyckelorden 
är tänkta som en slags motkraft till negativa aspekter av våran moderna livsstil.

Jag tycker nyckelorden rätt fint beskriver hur behovet för kontemplation i vårt 
hektiska samhälle är en anledning till varför pilgrimsvandringen såväl som vanlig, 
sekulär vandring blivit populärare. 

Långsamhet  stress, snabbhetens kultur

Frihet   pluralism, rationalisering, effektivisering, valfrihet

Enkelhet   materialism, girighet

Bekymmerslöshet  byråkrati, planering, kontroll

Tystnad   Ljudbrusets kultur, ytkultur

Delande   Individualisering, självförverkligandets kultur

Andlighet   sekularisering

Nyckelord   negativa aspekter av vår moderna livstilReligionssociologen Anna Davidsson Bremborg 
skriver i sin omfattande genomgång av dagens 
svenska pilgrimsrörelse (2010) att pilgrimsidén i 
stort sett var helt död i Sverige fram till någon gång 
på 1980-talet. Då kom två viktiga internationella 
influenser: dels väcktes tankar i Norge på att 
utveckla lederna till det sedan medeltiden viktiga 
pilgrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim, och dels 
lades i Spanien stora resurser på att rusta upp den 
historiska pilgrimsleden till Santiago de Compostela. 

Intresset väcktes även i Sverige och Pilgrimscentrum, 
finansierat av Linköpings stift, öppnades 1996 
i Vadstena. Pilgrimscentrum fungerar som en 
mötesplats och ett nationellt informationscenter för 
allt som rör pilgrimsvandringar. Att etableringen 
skedde i Vadstena beror på att orten redan då var 
ett besöksmål för turister med religiösa motiv, 
tack vare Klosterkyrkan med den heliga Birgittas 
reliker. Drivande för verksamheten blev Hans-Erik 
Lindström, dåvarande pilgrimspräst vid centret. 
Lindström hade under en lång tid intresserat sig för 
pilgrimsvandring och själv deltagit i flera.

Lindström har, i egenskap av pilgrimspräst, gett ut 
flera böcker och manualer för vandrare och hans 
personliga syn på pilgrimsvandring verkar mer 
eller mindre uteslutande ha format den nya svenska 
pilgrimsrörelsen. 

Det verkliga uppsvinget för pilgrimsvandringen 
kom i och med den stora rikspilgrimsvandringen 
år 2000. Vandringens initiativtagare var just 
Hans-Erik Lindström. I vandringen deltog ett stort 
antal församlingsarbetande, och det bidrog till att 
idéer och kunskap spriddes över landet till lokala 
församlingar, samtidigt som vandringen fick stor 
medial uppmärksamhet vilket väckte allmänhetens 
intresse. 

Det förs ingen tillförlitlig statistik, men idag 
anordnas pilgrimsaktiviteter i ungefär en 
fjärdedel av alla svenska kyrkans församlingar. 
Rörelsen verkar vara spretig och bygger ofta på 
enskilda personers intresse och engagemang, 
varav många har erfarenheter från den svenska 
rikspilgrimsvandringen år 2000 eller egna 
vandringar längs El Camino de Santiago. (Davidsson 
Bremborg, 2010)

Pilgrimstanken väcks inom Svenska kyrkan
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Europeiska kulturvägar

De europeiska kulturvägarna är vägar eller leder 
av särskilt kulturellt, socialt och historiskt 
intresse. Vägarna utses av Europarådet, 
och stöds med syftet att bevara, skänka 
legitimitet och förmedla Europas kulturarv och 
kulturella mångfald. Målet är också att främja 
interkulturell dialog. Den första kulturvägen 
var El Camino de Santiago i norra Spanien 
som utsågs 1987. Även S:t Olavslederna till 
Trondheim har utsetts till kultuväg och det 
finns en ambition att binda ihop Trondheim med 
Santiago. (European Institute of Culture Routes)

Sedan ledens upprustning under 1980-talet har antalet pilgrimer som vandrat till Santiago de Compostela 
i Spanien ökat från ett par tusen till över 200 000 per år. (De avvikande topparna inträffar på särskilda 
heliga år, besök av påven etc.) Statistik från Oficina de Acogida al Peregrino, Santiago.
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Medan kyrkan gärna anordnar ledda 
gruppvandringar med ett bestämt program, är det 
ofta andra intressenter som står bakom anläggningen 
och markeringen av själva lederna. En markerad led 
öppnar upp för enskilda vandrare och gör det lättare 
att utveckla service kring leden, vilket lämpar sig 
bättre för turistnäring. 

Särskilt i glesbygden har hembygdsföreningar, 
turistföreningar, kommuner och länsstyrelser varit 
pådrivande bakom projekt med pilgrimsleder med 
det uttalade syftet att locka turister. Det är inte 
ovanligt att EU delfinansierar de projekt som verkar 
för utveckling av landsbygden. 

Många har tagit inspiration från upprustningen av 
El Camino i Spanien. Den upprustningen gjordes i 
syfte att förbättra den regionala utvecklingen i norra 
Spanien, där en av lederna går. Den explosionsartade 
ökningen av vandrare som upprustningen förde med 
sig har skapat en efterfrågan på infrastruktur med 
boenden och matställen vilket gett liv till flera små 
orter längs leden. (Davidsson Bremborg, 2010) 

Motsvarande typer av projekt har även genomförts 
i andra delar av världen, exempelvis i Mexiko, där 
en upprustning av infrastrukturen för pilgrimer, 
kombinerat med arkitektoniska installationer, på 
Ruta del Pelegrino mot Talpa de Allende gjordes 
2008, i uttalat syfte att locka fler besökare.

Ekonomiska intressen

Exempel: Pilgrimsleden Skaraborg

I Västergötland har en ny pilgrimsled anlagts 
som en del i ett större projekt med syfte 
att ta tillvara och främja turismen som växt 
upp kring Jan Guillous böcker om Arn och 
korsbefrukta den med en pilgrimsturism som finns 
kring klosterruinerna Varnhem och Gudhem, och 
S:t Sigfrids källa där Olof Skötkonung enligt 
tradition lät döpa sig som den första kristna 
kungen i Sverige. 

Pilgrimsleden Skaraborg har markerats ut från 
S:t Olofs kyrka i Falköping till Varnhem via 
Gudhem inom ramen för projektet Medeltid 
Skaraborg. Projektet finansieras av EU, 
Skaraborgs kommunalförbund och Göta Rike (ett 
turismsamarbete mellan Västergötlands museum 
och Länsstyrelsen i Östergötland tillsammans 
med respektive turistråd, Skara stift, Östsam 
och Linköpings universitet). (Skaraborg, 2010, 
Västra Götalandsregionen, 2006)
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I södra Sverige hoppas Lund på att bli ett centrum 
för pilgrimer. I ett projekt i samarbete med (och 
finansierat av) Region Skåne, Region Blekinge, EU och 
Länsstyrelsen Blekinge Län har Svenska kyrkan i Lund 
tagit fram fem nya leder med Lund som knutpunkt. 

Tanken är att de sydsvenska pilgrimslederna ska bidra 
till att binda ihop de största pilgrimsmålen i Europa, 
Santiago de Compostela och Trondheim, via Vadstena.

De här lederna är virtuella, det vill säga de finns 
främst markerade på kartor på hemsidan, och ska i 
framtiden även finnas tillgängliga via vandrings-appar 
för smarta telefoner. Vid de medverkande kyrkorna 
finns informationsskyltar med meditationstexter för 
pilgrimer.

Ett uttalat mål är att församlingar, kommuner och 
enskilda näringsidkare ska hjälpas åt att hålla leden 
levande med hjälp av öppna kyrkor, mat och husrum. 
(Region Blekinge, 2012)

Referens: Pilgrimsvägen Skåne Blekinge
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Jag tror inte det är en slump att pilgrimsrörelsen 
började växa år 2000, samma år som kyrkan skildes 
från staten. Även om idéer fanns innan dess, och 
Pilgrimscentrum redan var invigt, måste förändringen 
inneburit att svenska kyrkan mer aktivt behövde se till 
att tillmötesgå församlingsmedlemmars önskemål och 
även locka nya grupper till församlingsaktiviteterna. 

Hans-Erik Lindström, som har lagt grunden för synen 
på, och formen för, pilgrimsvandringar i Sverige, ser 
vandringen som en motvikt mot negativa företeelser 
i vårt moderna samhälle. Pilgrimsvandringen är för 
honom ett rastställe för återhämtning och andlig 
fördjupning. En sorts kroppslig och själslig friskvård. 
Han talar om den yttre (fysiska) vandringen som 
en bild och hjälp för den inre vandring som själen 
genomgår under ett liv. (Lindström, 2014) 

Så pilgrimsaktiviteterna är tänkta att tillfredsställa 
ett behov som har uppstått hos nutidsmänniskan, 
och liknande tankar verkar finnas även hos de lokala 
församlingar som anordnar pilgrimsaktiviteter. 
Pilgrimsaktiviteter verkar också locka deltagare 
som inte deltar i församlingens mer traditionella 
verksamhet, vilket ses som eftersträvansvärt av kyrkan. 
(Davidsson Bremborg, 2010)

Pilgrimsfenomenet har aldrig varit kontroversiellt 
i Sverige trots att handlingen inte ingår i den 
Lutheranska traditionen. Om frågan kommer upp, 
nämns ofta hur Luther egentligen aldrig var emot 
själva vandringen, utan avarterna som handel med 
avlater. (Davidsson Bremborg, 2010)

Motiv: den moderna människans behov

Viloplats under träd strax söder om Sao Pedro de Rates längs Camino Portugues
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Vandring som återhämtning

Som jag nämnde i rapportens inledning tror jag 
att det växande intresset för vandring hänger 
samman med ett ökat behov av återhämtande 
aktiviteter. Samtidigt växer acceptansen för 
alternativa behandlingsmetoder inom vården, 
och det börjar finnas utrymme för en bredare 
syn på vad som kan läka oss.

Det har länge funnits en allmän uppfattning 
om att frisk luft och fysisk aktivitet är 
hälsofrämjande. På senare tid har även 
forskning visat att fysisk aktivitet har en 
positiv effekt på flera olika sjukdomstillstånd, 
depression inkluderat (Sundberg et al 2004). I 
Sverige är detta så pass etablerat att man kan få 
fysisk aktivitet på recept från sin läkare.

I det här stycket går jag igenom några exempel 
på hur vandring kan vara läkande.
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På Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp anlades 
2001 en så kallad rehabiliteringsträdgård vars 
syfte är att erbjuda behandling och återhämtning 
för människor med utmattningssyndrom, och 
samtidigt erbjuda en plats för vidare forskning 
inom trädgårdsterapin. Trädgårdens design och 
användning kombinerar teorier från medicin, 
sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi med 
landskapsarkitektur, miljöpsykologi och traditionell 
trädgårdsterapi. 

För att få ledtrådar till hur en vandring skulle kunna 
vara terapeutisk, och vilka miljöer som är viktiga för 
den funktionen, vill jag titta närmare på Alnarp och 
användandet av trädgårdsmiljön som ett verktyg för 
återhämtning.

I sin avhandling undersöker Carina Tenngart 
Ivarsson (2011) rehabiliteringsträdgårdens 
användning i förhållande till dess fysiska gestaltning. 
En av de mer överraskande upptäckterna enligt 
henne själv är det utbredda användandet av 
gående i olika terapisituationer, dels på initiativ 
från personalen, men främst på patienternas egna 
initiativ. En stor del av det terapeutiska användandet 
av trädgården gick alltså ut på att röra sig till fots 
genom den.

Hon beskriver också hur de olika delarna av 
trädgården används till olika typer av promenader. 
Hon delar upp promenaderna i två olika kategorier: 
den introverta och den extroverta. 

Den introverta promenaden handlar om att fokusera 
på sig själv, kanske går man för att rensa tankarna, 
eller har ett gående samtal med en terapeut. Mycket 
lite uppmärksamhet fästs vid omgivningen. Här 
sökte man sig ofta till undanskymda, skyddade 
platser omgivna av tät grönska. Det var viktigt att 
rummet var så tydligt definierat att man kände sig 
trygg nog att släppa taget och inte behöva oroa sig 
för att gå fel. Här gick patienterna till exempel ofta 
i en labyrintlik tydligt avgränsad del av trädgården, 
där en stig följdes planlöst tills den tog slut. Här var 
det även enkelt att välja huruvida man skulle träffa 
på andra personer eller inte.

Extroverta promenader sker ofta när patienten 
kommit en bit i sin terapi, och målet är fysisk 
aktivering eller sinnesstimulans. Då är omgivningen 
mycket viktigt, till exempel gick patienterna ofta 
där någon annan aktivitet ägde rum, för att uppleva 
social interaktion utan att själv behöva delta aktivt. 
Här var det viktigt att patienten själv kunde reglera 
nivån av stimulans genom att välja mellan alternativa 
vägar. 

Rehabiliteringsträdgården i Alnarp designades 
utifrån en idé om aktiva och passiva zoner. De aktiva 
zonerna innehåller element från trädgårdsterapin: 
odlingslotter, köksträdgård, rabatter och ett 
växthus. De passiva (eller ”mindre krävande”) 
delarna fokuserar på återhämtning genom vila och 
vistelse i gröna miljöer, med en äng, fruktlund och 
mindre strikt ordnade rabatter. Det visade sig att de 
introverta promenaderna oftast utfördes i de passiva 
delarna av trädgården, medan de extroverta utfördes 
i de mer aktiva delarna. 

Den rehabiliterande trädgården

Från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal byggdes 
många sjukhus, mentalsjukhus och sanatorier 
i vackra naturmiljöer, omgivna av parker och 
trädgårdar. Under den här tiden växte det också 
fram spa-verksamheter, inte minst i Sverige, där 
patienterna ordinerades promenader i de tillhörande 
parkerna. Under 1700-talet framhöll spaläkarna 
promenadernas positiva inverkan på den fysiska 
hälsan, men under 1800-talet talade man också om 
positiva effekter på den psykiska hälsan. (Jakobsson 
2009)

I och med lanseringen av effektiv psykofarmaka på 
1960-talet skedde ett skifte, där sjukhusen kom att 

handla mer om botemedel än omhändertagande. 
Samtidigt som många patienter faktiskt kunde botas, 
försvann parkerna och ersattes av parkeringsplatser. 

På 1980-talet utfördes en del forskning i USA som 
visade att natur, trädgårdar och parker hade positiv 
inverkan på återhämtning från stress. Man hade 
även börjat använda sig av olika aktiviteter relaterade 
till trädgårdsodling som ett sätt att behandla 
posttraumatisk stress, så kallad trädgårdsterapi 
(horticultural therapy). Sedan en tid tillbaka sker 
också ett skifte inom medicin och hälsa där man 
återigen ser de fysiska omgivningarna som viktiga 
för läkeprocessen. (Tenngart Ivarsson)

Bild: plan Alnarps 
rehabiliteringsträdgård

Trädgårdens design och 
användande kombinerar teorier 
från medicin, sjukgymnastik, 
arbetsterapi och psykoterapi 
med landskapsarkitektur, 
miljöpsykologi och 
traditionell trädgårdsterapi.

Trädgården är uppdelad i 
aktiva och passiva delar, 
tänkta för olika stadier i 
terapin. 

Passiva delar
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Bild: Caféterras bij nacht, Vincent Van Gogh 1888. 

Intressant är att patienternas preferenser hos, och behov av, promenader i olika 
gröna miljöer påminner mycket om hur friska människor använder sig av promenader. 
Det engelska uttrycket walk it off, att gå för att bearbeta något som just hänt, 
används av många och syftet påminner om det hos den introverta promenaden, precis 
som förtroliga samtal ofta hålls gående. Här går man för att fundera över något inom 
sig själv, och det viktigaste med omgivningen är att den inte är för påträngande 
och känns tillräckligt trygg för att man inte ska behöva tänka på vart man går. De 
extroverta promenaderna påminner i sin tur mycket om promenader i staden där man 
gärna passerar aktiva platser med mycket folk, som uteserveringar, gatumusikanter 
och skyltfönster för att få stimulans, men utan att själv bli involverad. 

Tenngart drar slutsatsen att vi bör ha med båda dessa typer av rum när vi formger 
offentliga gröna miljöer. Hon menar att om alla människor skulle ha tillgång till den 
här typen av miljöer som på olika sätt understödjer återhämtning kunde många fall av 
stressrelaterade sjukdomar undvikas. 

1. Fascination
Miljön innehåller element och mönster som 
fångar och behåller ens uppmärksamhet utan 
ansträngning.

2. Being away
Känslan av att, fysiskt eller konceptuellt, vara 
långt ifrån sin vardagsmiljö.

3. Extent
Miljön ska upplevas som stor och sammanhållen. 
En miljö stor nog för att man ska kunna röra 
sig fritt utan att oroa sig för att hamna 
utanför dess gränser, vars delar upplevs som en 
sammanhållen helhet.

4. Compatibility
Miljön ska passa för, och stödja, den aktivitet 
man vill utföra.

Med utgångspunkt i de här aspekterna för en 
restorativ miljö kan man identifiera fysiska 
element som stödjer mental återhämtning.

En av de teorier som legat till grund för designen i 
Alnarps rehabiliteringsträdgård är den så kallade, 
Attention Restoration Theory, framtagen av Rachel 
och Stephen Kaplan under 1980-talet. Teorin utgår 
ifrån att vi tar in information på två sätt: dels genom 
direkt uppmärksamhet och dels genom fascination. 
Den direkta uppmärksamheten hjälper oss att fokusera 
och sortera bland informationen, och det är den 
som utsätts när vi drabbas av utmattningssyndrom. 
Fascination däremot uppstår automatiskt och påverkas 
inte av utmattningssyndromet, och låter oss fungera 
utan den direkta uppmärksamheten. Därför är just 
fascination den viktigaste ingrediensen i vad Kaplan 
och Kaplan kallar restorativa miljöer, miljöer som 
främjar mental återhämtning. Tillsammans med tre 
andra aspekter utgör fascination en nyckel till varför 
gröna miljöer påverkar oss positivt. 

Fascination

När jag satte mig in i den så kallade Attention 
Restoration Theory slogs jag av hur väl de fyra centrala 
aspekterna i en restorativ miljö stämmer överens med 
hur jag tänker mig en riktigt bra vandringsupplevelse: 
Fascination – de översinnliga upplevelserna, Being 
away – den totala närvaron, utan att behöva tänka på 
vardagliga sysslor, Extent – att fritt röra sig på en väl 
markerad led utan att behöva oroa sig för att gå vilse 
och Compatibility – tillgången till vägar och stigar som 
är avsedda för fotgängare.

Jag tar med mig de här begreppen i projektet, eftersom 
de på ett allmänt plan beskriver hur en fysisk miljö 
kan vara aktivt rekreativ. Att föra in den (fysiskt och 
psykiskt) rekreativa aspekten av vandring i en urban 
kontext ser jag som ett av målen för mitt projekt.
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Det extraordinära i det ordinära

Som jag tidigare beskrivit har jag i det här projektet 
arbetat utifrån tanken att vandringen i sitt väsen 
skiljer sig från andra sätt att gå på, som till exempel 
promenaden, och att det finns positiva värden som är 
unika för just vandring. 

Hittills har jag beskrivit hur man sett på vandring 
historiskt, och vilka tendenser som syns idag. Jag har 
också tittat på några olika typer av funktioner och 
betydelser vandringen kan ha, sedan den utvecklats 
från nödvändighet till frivillighet. I det här kapitlet 
vill jag undersöka vandrarens identitet och hennes 
personliga upplevelser av handlingen. 

Vandraren har tagit den ordinära fysiska handlingen, 
gående, och gjort den till något mer, något 
extraordinärt. 

Jag undrar varför, och hur.
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Översinnliga upplevelser

Min längtan efter att gå kommer delvis ur ett behov 
av återhämtning. Men lockelsen ligger också i att jag 
under vissa vandringar haft vad jag vill beskriva som 
översinnliga upplevelser. Jag är inte en religiös person, 
men det är något med vandringen som öppnar upp 
mot det andliga. 

För att få en bättre förståelse för mina upplevelser har 
jag i det här stycket jobbat med att beskriva ett par av 
dem i text och bild. På dessa följer en kortare analys. 
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Pilgrimsvägen Malmö-Lund
-5°, mulet, blåsigt
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Episoden på föregående uppslag utspelar sig under 
andra halvan av en vintervandring på pilgrimsvägen 
mellan Malmö och Lund. Jag var intresserad av just 
den sträckan eftersom den börjar i centrala Malmö och 
slutar i centrala Lund, och jag ville uppleva sekvensen 
från stadskärna till landsbygd och tvärt om. Första 
halvan av vandringen var njutbar, jag hade vandrat 
från min port ut genom det, för mig outforskade, 
urbana landskapet i Malmös nordöstra utkant som 
sen övergick långsamt till ett varierat kulturlandskap. 
I Burlövs gamla kyrka kunde jag värma mig och vila 
en stund. Efter Burlöv rätar leden ut sig och följer 
spikraka landsvägar kilometervis åt gången. Resten av 
kyrkorna jag passerar har låsta portar. Jag har med mig 
för lite att äta, men det är ändå för kallt för att stanna. 
Vandringen börjar kännas monoton och tröstlös. 

Och när jag helt plötsligt tvingas gå med vinden från 
sidan istället för i ryggen förvärras situationen rent 
fysiskt, medan skiftet inombords är positivt. 

Rebecca Solnit skriver i sin bok Wanderlust (2001) 
om hur pilgrimsvandringen, till skillnad från andra 
rekreativa vandringstyper, mer är att betrakta som ett 
jobb. Du utför ett arbete inom det andligas ekonomi 
för att få en andlig belöning, eller möjligen för att visa 
dig värdig som mottagare av belöning. Det betyder 
också att ju svårare utmaningar du möter, desto 
värdigare din belöning blir du.

Jag tror att en del av min upplevelse söder om Uppåkra 
hade med den inställningen att göra. Jag vandrade inte 
som ett arbete i den andliga ekonomin, men mitt syfte 
var inte heller rent rekreativt. Jag vandrade som en del 
i min research, på arbetstid. 

Inom zenbuddhismen är gående meditation ett sätt att 
utöva mental närvaro. Nyckeln är just närvaron i den 
fysiska handlingen. Där handlar det om att medvetet 
lägga fokus på varje steg och kroppens rörelse. Jag 
tror den intensiva sensoriska impulsen, sidovinden, 
fungerade som en slags utlösare, som effektivt tvingade 
mig in i en fysisk närvaro.
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hösten 2013

Bergen-Ulriken via Vidden
10 °, låga moln, duggregn
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Under vandringen som är beskriven på föregående 
uppslag skymdes utsikten av låga moln, för att 
plötsligt materialisera sig framför våra ögon helt utan 
förvarning när dimman lättade för några ögonblick. 
De plötsligt storslagna utsikterna gav en dramatisk 
skalförskjutning av rummet, från att ha sett max 50 
meter framför oss såg vi plötsligt flera hundra, eller 
tusen, meter bort. Det gav en svindlande känsla. 

Tillfället vid den lilla platån var det mest dramatiska, 
men efter det skedde samma sak vid flera tillfällen. 
Dimman skänkte en trygg intimitet till vandringen, 
annars känd för sina vidsträckta vyer, som påminde 
om känslan av att vandra genom tät skog. Samtidigt 
gav vetskapen om att dimman kunde dölja något 
potentiellt vackert, eller för den delen farligt, en 
mystisk dimension till vandringen och en känsla av att 
sakna kontroll över omgivningen.
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Mental svindel

En av de positiva aspekterna med att vandra är 
den starka anknytning vandraren känner till den 
omgivande miljön. Den mentala närvaro som 
ofta uppstår under en vandring gör att man blir 
ovanligt uppmärksam på sinnesintryck. Jag tror 
att en förutsättning för den här närvaron är den 
monotona rörelse och fysiska ansträngning som 
gången innebär. För vandraren blir intryck av ljud, 
ljus och lukter otroligt viktiga jämfört med gemene 
fotgängare. Därför blir också den minsta förändring i 
omgivningen påtaglig. 

Gemensamt för de översinnliga upplevelser jag 
haft under vandringar är just, förutom den fysiska 
ansträngningen, är att de alla triggats av någon slags 
drastisk förskjutning i omgivningen. 

Förändringen eller förskjutningen som triggade mina 
översinnliga upplevelser kunde ske genom att jag 
vände mig om och fick syn på den milsvida utsikten 
efter att ha gått en längre stund i uppförsbacke, 
men det kunde också handla om en förskjutning 
i tidsperspektivet vid en historisk plats såsom den 
upplevelse jag hade då jag skissade vid Castelo de 
Faria (se skiss till vänster). Upplevelsen påminner om 
den hisnande känsla man får när man tittar ner från 
hög höjd. Den dramatiska mentala omvandlingen 
som triggas av de här förskjutningarna vill jag 
beskriva som mental svindel. 

Det är den typen av upplevelser som ger vandringen 
sitt värde, och gör vandringen till en andlig handling 
för mig. Förutom den fysiska aspekten av vandringen 
är det den här typen av stunder jag upplever som den 
allra mest rekreativa delen i en vandring.

För några år sedan initierade Svenska kyrkan 
en studie som genom enkätundersökningar och 
intervjuer undersökte enköpingsbornas syn på 
andlighet och religion ur en bred synvinkel. 
Resultaten visar att ca 40 % av alla haft olika typer 
av starkt religiösa upplevelser. Få av dem hade haft 
upplevelsen i en religiös lokal. Många fler (ca hälften) 
hade haft den ute i naturen. (Palmer, 2008)

I Svenska kyrkans undersökning framträdde ett 
mönster för de situationer där människorna upplevt 
andlighet. Alla situationer innehöll någon slags 
övergång mellan olika tillstånd (Palmer, 2008). 

Övergångarna kategoriserades såhär i 
undersökningen:

- En rörelse från ett överstimulerande, 
mediegenomsyrat rum till lugnet i ett avskilt rum, 
ofta i naturen.
- Ett lösgörande av undantagstid (till exempel att 
missa bussen och behöva vänta) ur all uppmätt, 
schemalagd tid.
- En stunds tillflykt från andra människors 
förväntningar och krav, till en skyddad sfär av 
ensamhet, ett rum och en tid som man har för sig 
själv.
- En växling från känslan av eget ansvar till passivitet 
och mottagande.
 (Palmer, 2008)

Enköpingsborna betraktade den här typen av andlig 
upplevelse som en rekreativ paus i den ofta stressiga 
vardagen.

Skiss från Castelo de Faria, från min vandring längs Camino 
Portugues. 

En gömd viloplats i en liten glänta vid ett fort som stått i ruin 
sedan 1300-talet, där jag upplevde en stark, hisnande känsla medan 
jag skissade.
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Innan The High Line Park invigdes var järnvägsspåren helt oanvända, och självsådda växter 
tog över viadukterna. Fotgängarnas rörelsemönster följde det strikta gatunätet på marken. 
The High Line följer inte gatunätet, utan korsar rakt igenom vissa byggnader och kvarter.

studie: ett High Line-kvarter

Vid ombyggnationen till park försökte arkitekterna bevara en del av den vilda känslan som 
funnits på viadukterna. Ett nytt rörelsemönster, och ett långsammare tempo, introducerades 
för fotgängare i området. Besökarna erbjuds nya perspektiv, och ges tillträde till de 
förut privata insidorna av kvarteren. Öppnandet av The High Line Park är en del av, och 
en bidragande faktor till, gentrifieringen av området. I byggnaderna kring parken öppnar 
gallerier och matställen.

The High Line Park i New York är ett exempel på 
arkitektur i en urban miljö som specifikt är riktad 
till fotgängare. Den offentliga parken är byggd på ett 
övergivet godsspår några meter över marken på västra 
Manhattan. 

I en essä om parken i den litterära tidskriften The 
Common beskriver författaren Phillip Lopate (2011) 
sin upplevelse av att gå längs The High Line som 
magisk. Han beskriver dels hur den ganska blygsamma 
upphöjningen ovan mark (upp till 9 m) ger ett nytt 
perspektiv på staden, och dels det faktum att han nu 
kan gå rakt igenom kvarter och byggnader och se saker 
som tidigare var privata och osynliga för allmänheten. 
Han ser helt plötsligt stadens opolerade baksidor. Han 
får en väldigt stark upplevelse av förksjutningen.

Jag tror att den här typen av perspektivförskjutning gör 
att fotgängaren kan få en vandringslik upplevelse, trots 
att parken bara är 1,6 km lång, och dessutom ligger i 
intensivt urbana kvarter.

En annan viktig aspekt är det lägre tempo som kan 
hållas i parken, jämfört med jäktandet längs de 
trånga trottoarerna på marknivå, vilket automatiskt 
tvingar fram en fysisk förändring hos de gående. Att 
parken bryter upp det strikta gatunätet och möjliggör 
ett nytt sorts genande gör att den också förändrar 
rörelsemönstret i området på en större skala. 

Entretrappor/hissar till 
parken

The High Line avviker från 
Manhattans strikta gatunät.

Referens: The High Line Park
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Historia

The High Line byggdes under 1930-talet, i 
industriområdet på västra Manhattan, som en 
upphöjd järnväg avsedd för godstransporter. 
Ovanligt nog byggdes den inte över det befintliga 
gatunätet (något som gjorts tidigare och fört 
med sig en hel del negativa rumsliga effekter i 
staden) utan leddes igenom kvarter och i vissa 
fall rakt igenom hus. Detta var möjligt eftersom 
det rörde sig om ett område främst bestående 
av industribyggnader, och enkla temporära 
arbetarbostäder. 

Med utvecklingen på 50- och 60-talen där 
transporter med lastbil och flyg alltmer tog 
över från järnvägen, stod The High Line snart 
helt oanvänd, och en del av den demolerades på 
1960-talet. 

På 1990-talet väcktes idén om att göra den 
övergivna järnvägen till en offentlig park, och 
efter en tävling under 2003 fick arkitektkontoret 
Diller Scofidio + Renfro tillsammans med 
landskapsarkitekterna James Corner Field 
Operations uppdraget att realisera omvandlingen.
(Lopate, 2011)

bild: The High Line Park är populärt både hos 
lokalbefolkning och turister. Från promenaden 
syns stadens hemliga baksidor och kontraster. 
Fotograf Sarah Harvey(City Beats)
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Vandra, promenera, flanera och ströva enligt 
Nationalencyklopedins svenska ordbok

Min personliga definition av fyra viktiga gå-verb.

ströva vandraflanera promenera

planlöst målinriktat

landsbygd stad äventyr trygghet

gå

Det finns många ord i svenskan som beskriver 
olika sätt att gå. Några beskriver specifikt de fysiska 
egenskaperna hos gången, hur någon går: till 
exempel smyga, spatsera och vanka, medan det finns 
verb som har en vidare betydelse. De fyra verben 
vandra, promenera, ströva och flanera rymmer inte 
mycket information om hur någon går, men desto 
mer intressant info om motivet hos, och till viss 
del miljön kring, den aktuella fotgängaren. Därför 
kommer jag fokusera på de här fyra gå-verben för att 
försöka definiera vad det är som skiljer vandringen 
från andra typer av gång. 

En stor skillnad inom gruppen samlar ströva och 
flanera i en subgrupp och vandra och promenera i 
en annan. Det är planlöshet respektive målinriktning 
som genererar den här uppdelningen. Även om 
en vandring såväl som en promenad kan göras 
utan ett specifikt mål, är de långt mer orienterade 
mot praktiska aspekter som en bestämd rutt än 
vad strövandet och flanerandet är, vars ordboks-
definition är just ett planlöst gående. 

Inom den planlösa subgruppen kan man göra en 
uppdelning utifrån omgivning. Flanerandet kräver 
en stad för att dess främsta syfte, att betrakta folklivet 
(Nationalencyklopedin), ska kunna uppfyllas, medan 
strövtåg genomförs på landsbygden med fokus på 
naturen istället för människor.

Mellan vandringen och promenaden är skillnaderna 
luddigare. Nationalencyklopedin fokuserar på 
skillnad i längd, att en vandring är lång, medan 
en promenad är kort. Men jag tycker inte den 
definitionen räcker, eftersom en långpromenad 
mycket väl kan vara längre än en kort vandring. I den 
fysiska omgivningen finns heller ingen skillnad, en 
vandring kan äga rum på exakt samma plats som en 
promenad, även om det är vanligast att tänka på en 
vandring som lantlig, medan en promenad lika gärna 
kan äga rum i en stad. 

Den intressanta skillnaden är därför hur fotgängaren 
själv uppfattar sitt gående. Jag skulle vilja uttrycka 
det så att fotgängaren identifierar sig som vandrare 
eller promenerare. Och med utgångspunkt i den 
definitionen uppstår olika förväntningar och 
sinnesstämningar. 

Min egen tolkning av skillnaden mellan vandrare 
och promenerare handlar om sökande. En vandrare 
är öppen för, och söker, i större utsträckning det 
okända och annorlunda i sin omgivning, medan 
promeneraren söker igenkänning, eller att orientera 
sig. Promenaden längs den vanliga slingan i skogen 
ger möjlighet till igenkänning, dels av själva stigen, 
men också av årstidens skiftningar. En promenad 
på en okänd plats görs för att orientera sig, få en 
känsla för platsen. Skillnaden mellan vandring och 
promenerande är skillnaden mellan äventyr och 
trygghet. Att se det extraordinära i det ordinära.

Vandrarens nyfikna förhållningssätt till sin 
omgivning, gör att vandringen på en nivå närmar 
sig flanerandet, vars viktigaste syfte är betraktandet 
av omgivningen. Därför tror jag att en urban 
vandringsled även kan ge utrymme för flanerande, 
planlöst gående. Samtidigt är, ur flanörens ögon helt 
ointressanta, praktiska aspekter som målpunkter, 
rutt, längd och utrustning viktig för vandraren. 

Om nu vandringens väsen utgår från en identitet 
och sinnesstämning hos fotgängaren, och inte hos 
praktiska omständigheter, betyder ju det också 
att identiteten kan påverkas av olika händelser 
och distraktioner under vandringens gång, så att 
vandringen upphör och övergår till någon annan typ 
av gång. Jag tror att städer är platser som typiskt sett 
innehåller ett stort mått av distraktioner, och kanske 
är det därför urbana miljöer inte lämpar sig lika 
väl för en vandring som en landsväg eller skogsstig 
gör. Men på motsvarande sätt tror jag också att 
promenerarens sinnesstämning kan påverkas positivt 
så att upplevelsen blir ännu mer vandringslik.  

Vandraren, promeneraren, flanören
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Bild:  Marina Abramović  i sina kvarts-skor, 
pressbild för konstverket Shoes for Departure 
(1991)

Abramović går inte för att ta sig till någon 
särskild plats, utan det är den komplexa 
upplevelsen längs vägen och den kroppsliga 
ansträngningen hon är ute efter. 

I Shoes for Departure bjuder Abramović in 
besökaren att ta på sig skor skulpterade av 
kvarts. Man kan gå i dem, men inte långt. Skorna 
är tänkta att tvinga in användaren i en gående 
meditation, genom att den tvingas fokusera på 
varje steg. 

Vandringen och konsten

Vandraren är en sökare som är extra mottaglig för 
oväntade intryck från omgivningen. Just därför 
tror jag också att vandringen kan vara ett viktigt 
verktyg för tänkande och skapande. Jag har redan 
beskrivit hur de romantiska författarna under 
17- och 1800-talen skrev om, och använde sig av 
vandringen. Här vill jag gå igenom några olika sätt 
på vilka konstnärer använder sig av gången i kreativa 
processer och verk.  

1960-talet rörde sig konstnärer bort från 
objektcentrerad konst, och började istället utforska 
konsten som ett nära förhållande mellan idé, 
handling och den materiella världen. Ur den här 
traditionen kom en del konstnärer med gåendet 
som konstnärligt uttryck, inte minst Land Art-
rörelsens konstnärer som Patricia Johanson och 
Richard Long. Själva handlingen gående, liksom 
dokumentationen därav, är konst, men också 
upplevelsen av konstverken, som inte sällan kräver 
att betraktaren går. Denne blir då själv en aktiv 
deltagare i konstverket.

Patricia Johansons verk Cyrus Field i Buskirk, New 
York, består av en knappt 2 km lång labyrintlik stig 
genom en skog. Verket kan endast upptäckas gradvis 
genom att följa den medvetet utstakade vandringen 
längs med stigen av trä, betong och marmorblock. 
På det sättet regiserar hon betraktaren. Hennes 
konstverk blir en vandring och ett narrativ.

Richard Long är en brittisk konstnär som har 
vandringen som sitt främsta medium. Många av 
hans konstverk består av kartor, foton eller texter 
som representerar hans vandringar, men det är inga 
kompletta vandringsbeskrivningar. Som betraktare 
bjuds man in att föreställa sig vandringen han gjort.

En av världens främsta performance-konstnärer 
är New York-baserade Marina Abramović. Bland 
hennes kändaste verk återfinns The Artist is Present 
på MoMA 2010. 

Flera av Abramovićs verk handlar om vandring.  I 
The Great Wall Walk, 1988, där hon och dåvarande 
partnern, konstnären Ulay, gör en 3 månader lång 
vandring där de går från varsin ände av Kinesiska 
Muren för att slutligen träffas i mitten. Att utmana 
kroppen till sin yttersta förmåga är en viktig del i 
Abramovićs konst.
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Karta över konstparken Insel Hombroich utanför Düsseldorf.

Alla svarta byggnader är öppna för parkens besökare.
De prickade linjerna markerar de olika stigarna som besökaren kan 
välja att gå. Eftersom det finns ett stort nätverk av stigar blir 
konstupplevelsen inte så hårt regisserad, utan besökaren skapar sin egen 
upplevelse och sekvens i parken.

En fortsättning på traditionen av narrativ trädgårds- 
och landskapsarkitektur från renässansträdgårdar och 
de engelska parkerna utgör de moderna skulptur- eller 
konstparker, där konstverk placeras ut i ett vackert, 
ofta naturligt, landskap. Konstparkernas syfte är att 
förmedla en starkare konstupplevelse till besökaren 
än vad denna kan få på ett konventionellt galleri eller 
museum. 

Här blir gången ett medel för att till fullo uppleva 
konsten, samtidigt som gåendet i sig självt utgör en 
integrerad del i utställningen. I Sverige har ett antal 
parker med den ambitionen öppnat de senaste åren, 
bland annat Wanås i småland (1987) och Kivik art i 
Skåne (2007).

Insel Hombroich, strax utanför Düsseldorf i Tyskland 
öppnade på 1980-talet och blandar konst och 
arkitektur i ett gigantiskt naturområde som är tänkt 
att fungera som en stilla ”ö” mitt i det tättbebyggda 
och industriella landskap som omringar parken. 
Byggnaderna är designade för att sudda ut gränsen 
mellan det byggda och landskapet, och för att konsten 
ska kunna ställas ut utan elektriskt ljus. På senare år 
har man även öppnat konstnärsbostäder och ateljéer 
i parken.
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Bild: La Beauté est dans la Rue (ungefär 
Skönheten finns på gatan), Poster med 
situationistisk slogan från maj-revolten i Paris 
1968

Situationisternas idéer spelade en viktig roll i 
majrevolten, och deras slogans målades på Paris 
gator. Nationella studentorganisationen stödde 
officiellt situationisternas ideologi.

Situationisternas idéer har fortfarande 
inflytande idag, genom politiska organisationer 
som Reclaim the Streets och Adbusters.

Under 1960-talet bildades en grupp konstnärer 
och intellektuella som gjorde konst och teori av 
vandrande i urbana landskap. Rörelsen kallade sig 
Situationist Internationa.

En av rörelsens utgångspunkter var kritiken mot 
den funktionalistiska visionen, och förverkligandet, 
av den modernistiska staden som presenterades av 
Le Corbusier och CIAM (Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne). Den här visionen av 
en kliniskt ren, rationell stad ville alltför hårt 
effektivisera människors liv, och eliminera det 
situationisterna såg som viktigt i staden, nämligen 
den fysiska miljöns skiftande atmosfärer, och 
möjliggörande av social interaktion.

Rörelsens medlemmar presenterade olika visioner 
för en alternativ urbanism, men framförallt försökte 
de skapa en ny slags teori för hur fysiska (stads-)
miljöer kan läsas. I den nya läsningen av staden 
ingick två viktiga begrepp: psykogeografi och dérive 
(franska för driva). 

Psykogeografi definierades av en av rörelsens viktiga 
frontfigurer, Guy Debord, som läran om hur fysiska 
miljöer påverkar människors känslor och beteenden. 
Dérive, driva, är ett sätt att undersöka och uppleva 
psykogeografin. Dérive innebar för situationisterna 
att till fots, ofta i grupp, låta sina steg styras av 
terrängens attraktioner och sammanträffanden, 
istället för de motiv som normalt sett styr våra 
rörelser (jobb, fritidsaktiviteter, relationer etc.). 
Situationisterna såg staden som en samling särskilda 
platser, med speciellt intensiva atmosfärer, unité 
d’ambiance. Atmosfärerna var platsbundna men hade 
lite med själva arkitekturen att göra, utan mer med 
kvaliteter som ljusmiljö, ljudbild, ett spel mellan 
frånvaro och närvaro av mänskliga aktiviteter. De 
rumsliga elementen fungerar som en förstärkande 
inramning för de mer flyktiga kvaliteterna. 

Det är svårt att sätta fingret på exakt vad som skapar 
en unité d’ambiance, vilket situationisten Abdelhafid 
Khatib upptäckte efter att ha fått uppdraget att 
undersöka exakt vad som gjorde (gamla) Les Halles 
i Paris till en plats med sådan speciell atmosfär. 
Resultatet blev en rapport som detaljerat beskrev 
områdets beskaffenhet, folks rörelsemönster och den 
socioekonomiska sammansättningen i kvarteren 
runtomkring, men aldrig gav något svar på frågan.

Guy Debord publicerade tillsammans med danska 
konstnären Asger Jorn en slags psykogeografiska 
kartböcker. Kartorna representerar deras filosofi, och 
deras egna rörelser och upplevelser av atmosfärer 
i staden, samtidigt som de fungerar som ett 
hjälpmedel, en uppmaning till läsaren att själv ge sig 
ut på drift. Se kartan på nästa uppslag. 

Istället för att, som konventionella kartor, visa på 
någon slags överordnad logik, visar Debord och 
Jorns kartor på stadens inneboende oordning och 
kaos. I sin Guide psychogéographique de Paris (1957), 
gör de en karta som ett kollage av särskilda platser, 
vridna i förhållande till verkligheten för att bättre 
representera drivandets böljande rörelse. Utklippen 
separeras av vit yta på kartorna och länkas med 
pilar som representerar drivandets rörelsemönster. 
Samtidigt som det här är en väldigt subjektiv 
representation av Paris, förmodade de att en ”drivare” 
som uppnått den rätta närvarande sinnesstämningen 
lätt skulle kunna följa kartans pilar, eftersom de 
representerade den mest psykogeografiskt naturliga 
vägen.

Debord beskriver att den här typen av intuitiva 
vägval beror på psykogeografiska ”nedförsbackar”, 
som inte har med den faktiska topografin att göra. 
Debord uppmanar drivaren att låta sig guidas av 
saker som går den vanlige fotgängaren förbi, såsom 
förändringar i stämning, lockande eller repellerande 
platskaraktärer och minsta motståndets väg, vilken 
han menade väljs automatiskt när man strosar 
planlöst. 

Gatans skönhet
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Bild: omslaget till Asger Jorn och Guy Debords Guide psychogéographique de Paris (1957)

Kartan visar vad Jorn och Debord uppfattade som platser med särskild atmosfär i Paris. 
De röda pilarna visar på den mest psykogeografiskt naturliga eller intuitiva vägen att gå mellan dem. Pilarnas tjocklek 
och längd representerar vägens tydlighet och attraktionskraft. 
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Jag tror inte att människor med olika bakgrund och 
referensramar verkligen skulle följa samma intuitiva 
väg, bara de försätter sig i rätt sinnesstämning. 
Däremot tror jag situationisternas sätt att läsa 
staden som uppbyggd av olika särskilda platser 
och atmosfärer sammanlänkade av vägar längs 
psykogeografiska nedförsbackar bättre representerar 
hur människor upplever staden än en konventionell 
karta gör. 

Debords användande av en topografisk metafor 
kopplar den urbana vandringen till den vi gör i ett 
obebyggt landskap. Följer man inte någon särskild 
led, eller tvingas välja mellan två, var väljer man 
att gå? I min erfarenhet är det oftast just minsta 
motståndets väg, ofta en nedförsbacke. Men jag gör 
också mer psykogeografiska val, såsom vilken väg 
som verkar vackrast, soligast eller ger möjlighet till 
bäst utsikt. 

De kvaliteter som eftersträvas under situationisternas 
urbana vandringar, närvaron och upplevelsen 
av stadens atmosfärer, påminner i mångt och 
mycket om de värden som eftersträvas under en 
mer konventionell vandring på landsbygden och 
till viss del även pilgrimsvandringen. Vi vandrar 
inte av praktiska skäl, och inte heller eftersträvar 
vandraren den effektivaste vägen. Vandringen 
är inte en enda jämn lunk, utan byggs upp av 
en sekvens av olika rum och atmosfärer, med 

transportsträckor däremellan. I min erfarenhet 
är det just transportsträckornas lunk som tvingar 
fram närvaron som gör mig mottaglig för de subtila 
förändringarna i atmosfärer. På sätt och vis kan man 
kanske säga att de kartor situationisterna publicerade 
var en sorts urbana vandringsbeskrivningar. 

Jag tror också att den situationistiska drivaren i 
relation till den urbana fotgängaren är en ledtråd till 
hur en urban vandringsled skulle kunna förhålla sig 
till stadens befintliga infrastruktur. Drivaren, med sin 
ambition att fullkomligt närvarande uppleva, och låta 
sig påverkas av, stadens atmosfärer och stämningar, 
rör sig hellre i vad Debord kallar sprickor i det 
urbana nätverket än längs de vältrafikerade lederna. 
(Debord skriver utifrån ett Paris-perspektiv där 
en extremt tydlig stadsbild domineras av spikraka, 
breda avenyer och boulevarder.) Drivaren undviker 
inte trafiken i sig, utan risken att bli distraherad och 
ryckas med i strömmen och förlora sin närvaro. 
Hon undviker heller inte folkfyllda platser per se, 
men skyr överdrivet kommersialiserade platser, 
och platser med artificiella urbana spektakel som 
konventionella turistattraktioner. 

*spektakel = Ett nyckelbegrepp för situationisterna. 
Guy Debords bok La Société du Spectacle (Paris, 
1967), översatt till svenska som Skådelspelsamhället 
(2002), handlar om hur människan tilldelas en passiv 
åskådarroll och det autentiska sociala livet har ersatts 
av bilder som representerar det.

En norsk skogstjärn omsluten av tät skog. Under en fjällvandring utanför Bergen stannade jag till på den här platsen 
för att insupa platsens atmosfär. Man skulle kunna säga att det här är en lantlig motsvarighet till situationisternas 
unité d’ambiance. Atmosfären skapas här av den täta omslutande väggen av skog, ljusspelet på den spegelblanka 
ytan, dofterna av fuktig skog, och den plötsliga ljusningen efter att ha gått genom tät skog, istället för stadens 
byggnader, människorliv, ljud och aktiviteter. 
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Vandringens infrastruktur

Den första delen av min frågeställning har handlat 
om vandringens väsen. I frågeställningens andra del 
vill jag undersöka de mer praktiska aspekterna av att 
vandra i en stad. 

I de flesta stadskärnor uppmuntras idag fotgängare 
med breda trottoarer, gångfartsområden och gågator, 
men utanför stadskärnan är det som om gående som 
transportmedel har byggts bort. Cykelvägar byggs ut 
i viss utsträckning men den som går till fots stöter 
på många hinder i form av stora vägar, rondeller och 
järnvägsspår. Särskilt i Malmö behöver jag inte gå 
särskilt långt utanför stadskärnan för att vara tvungen 
att korsa breda vägar utan övergångsställen. På samma 
sätt kan det ofta vara fint ordnat med gångstigar 
inom ett bostadsområde eller en park, även utanför 
centrum, men en öken mellan dem. Här blir frågan 
kanske snarare: Kan man gå i en stad? Svaret måste 
vara ja, ingen hindrar dig (oftast), men med tillägget 
att i stadens periferi behöver du veta var, för att gången 
ska vara ett praktiskt sätt att ta sig fram. Det blir alltså 
viktigt med någon slags infrastruktur för fotgängare.



92 93

När jag undersöker vandringens infrastruktur utgår 
jag ifrån vandringens typologier, vilka jag identifierar 
som landskapet, leden, med en eventuell ledmarkering, 
och viloplatsen. De fyller olika funktioner för 
vandraren och medverkar alla till att påverka 
vandringsupplevelsen på olika sätt. 

Till exempel fyller viloplatsen den sociala funktionen 
på en vandring, medan leden främst är ett 
kontemplativt och solitärt rum. Mer om det senare. 

Vandringens typologier: 

1. Landskapet (det urbana eller lantliga)
2. Leden
3. Viloplatserna
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Leden

Idag har de flesta tillgång till kartor och gps direkt 
i mobiltelefonen, så fysiska ledmarkeringar är inte 
absolut nödvändiga ur navigeringssynpunkt. I staden 
finns det dessutom ofta flera alternativa vägar till 
samma mål. Men jag tror att en specifik markerad led 
uppfyller andra behov. Inte minst sociala. I Malmö 
stads fotgängarprogram har Gatukontoret tagit fasta 
på det här och pekar på potentialen i att, med ganska 
enkla medel, kunna skapa sociala mötesplatser genom 
att markera ut gångstråk. 

När jag under min vandring längs med pilgrimsleden 
Camino Portugues i Portugal och Spanien passerade 
igenom städer slogs jag ofta av känslan av ensamhet. 
Trots att jag gick ensam den största delen av vägen var 
det just i städerna den känslan gjorde mig obehaglig 
till mods. Andra pilgrimer jag talat med upplevde 
samma sak, och skyndade helst igenom de här 
städerna. 

Längs leden på landsbygden var det vanligt att prata 
en stund, eller åtminstone hälsa glatt, på pilgrimer 
man mötte eller lokalbefolkningen, men den självklara 
gemenskapen försvann längs stadens gator. 

Jag tror att den här känslan handlar om 
identitetsförlust. Dels innehåller städer ett stort 
antal distraktioner, och vandringen ändrar rytm, 
det monotona försvinner. Dels var det svårare att 
upptäcka ledens markeringar, så att ett visst mått av 
orientering och kartläsning blev nödvändig. Leden 
följde dessutom oftast helt vanliga gator, och på de 
befolkade trottoarerna var det inte längre självklart 
vem som var pilgrim och vem som kanske bara var 
vanlig ryggsäcksturist. 

I Pontevedra, Galicien, markeras pilgrimsledens sträckning genom gamla staden med en stensättning med 
infällda pilgrimsmusslor.
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Vad gör en led till en led?

Markeringen av leder är intressant eftersom den 
lägger ett nytt lager av betydelse ovanpå en (oftast) 
befintlig stig eller väg. Förutom att markeringen 
gör vägen mer tillgänglig för någon som är obekant 
med området, så skänker en markering, förutsatt att 
användaren kan tolka den, en perspektivförskjutning. 

Vandraren som går längs en markerad led är inte 
bara medveten om det omedelbara fysiska rummet 
utan också sammanhanget av hela ledens utbredning, 
eller kanske ett helt nätverk av leder. En symbol 
eller informationstext kan ge en förskjutning av 
tidsperspektivet, när ledens historiska betydelse lyfts 
fram. Om en led markeras som pilgrimsled sker en 
slags sakralisering av det offentliga rummet för den 
som har kunskap om pilgrimsbegreppet.

Svenska kyrkans pilgrimsaktiviteter är i stort sett 
oberoende av att ha en särskild pilgrimsled eller ett 
heligt mål. Den dominerande definitionen av en 
pilgrimsvandring inom kyrkan är upplevelsebaserad, 
utifrån de sju nyckelorden jag beskrivit tidigare. Det 

spelar alltså egentligen ingen roll var eller vart de går, 
så länge vandrarna får den rätta upplevelsen. Det här 
betyder att alla församlingar som vill kan anordna 
pilgrimsvandringar, oavsett tillgång till historiskt 
eller religiöst viktiga platser, men samtidigt att 
vandrarna är beroende av de pilgrimsaktiviteter som 
organiseras i kyrkans regi. 

Den rätta upplevelsen säkerställs genom att 
vandringarna leds av en präst eller diakon som 
håller andakter eller små mässor, bestämmer när 
gruppen ska vandra i tystnad och delar ut ord att 
meditera över under vandringen. Om församlingen 
däremot rymmer en viktig historisk plats eller led 
används denna ofta för pilgrimsvandringar och den 
historiska dimensionen används för att fördjupa 
vandringens betydelse och skänka den legitimitet. De 
leder som märks ut har oftast en historisk koppling 
till viktiga kristna platser och märks ut med vanliga 
ledmarkeringar med en särskild symbol och kanske 
även skyltar med informationstext. (Davidsson 
Bremborg, 2010)
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En bit av Kungsleden, en av Sveriges äldsta och 
mest vandrade leder (utmärkt av STF på början av 
1900-talet) är sedan 2004 markerad som pilgrimsled 
till Dag Hammarskjölds minne. Dag Hammarskjöld 
hade en personlig koppling till området kring 
Abisko, där han gärna vandrade, och en idé väcktes 
i Luleå stift om att skapa en led med anknytning till 
honom. Leden togs fram i samarbete mellan Luleå 
stift, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Svenska 
Turistföreningen samt med samer på lokal, regional 
och nationell nivå. Pilgrimsleden lades längs med 
Kungsleden för att kunna utnyttja den befintliga 
infrastrukturen av fjällstugor och fjällstationer. 

Dag Hammarskjöldsledens tillägg till Kungsleden 
består av 7 meditationsplatser på dagsetappsavstånd. 
Vid varje meditationsplats finns en sten placerad, 
intill eller en bit ifrån leden. På stenarna har citat, 
utvalda av dåvarande ärkebiskop KG Hammar, 

från Hammarskjölds bok Vägmärken graverats på 
svenska och samiska. Vid årliga gruppvandringar 
i kyrkans regi hålls den dagliga mässan vid 
meditationsplatserna, men leden är också tänkt att 
kunna upplevas individuellt, eller med handledning 
från boken Vägen, du skall följa den, utgiven av 
Svenska kyrkan.

Stigarna som Kungsleden följer har alltså genomgått 
två viktiga omvandlingar. Det första steget var 
att de blev definierade och markerade som 
vandringsled av Svenska Turistföreningen under 
början av 1900-talet och successivt fick en utbyggd 
infrastruktur med fjällstationer och fjällstugor som 
underlättade för vandrare. Hundra år senare läggs ett 
ytterligare lager till med Dag Hammarskjöldsledens 
meditationsplatser, som uttryckligen uppmanar till 
kontemplation under vandringen. 

Referens: Dag Hammarskjöldsleden

Sekelskiftet 1800-1900
STF bildas som en akademikerförening. Markering av vandringsleder i fjällen för att främja 
tillgängligheten till fjällvärlden. Som en del i byggandet av en ny nationell självbild, i 
tidens nationalromantiska anda. Innan detta är inte ännu en led utan lokala vandringsstigar för 
transport, renskötsel. Att gå här kräver lokalkännedom. 

1900-tal
STF blir mer folkligt, tillgängligheten på Kungsleden ökar, när infrastrukturen byggs ut och 
förenklas, för att kunna ta emot ännu fler besökare. Stigarna markeras och bildar Sveriges 
viktigaste vandringsled, 400 km sammanlänkade leder. Förändringen ger upphov till en förskjutning 
i avståndsperspektiv och vandrarens självbild. 

Sekelskiftet 1900-2000
Leden får ett ytterligare lager, där syftet är att skapa tillfällen för kontemplation längs 
vägen. Passar väl in med en ny romantisk strömning, och en mer individualistisk syn på andlighet. 
Leden blir uttalat en plats för kontemplation och meditation, en sakralisering av naturen sker.

Kungsleden genomgick under en hundraårsperiod 
två viktiga omvandlingar.
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Abisko - Hemavan 400 km
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Historiskt sett är Rom en av de viktigaste 
vallfartsorterna för kristna. Rom som påvesäte har 
länge varit centrum för katolska kyrkans makt. Det 
är också här som apostlarna Paulus och Petrus ska 
ha blivit martyrer. Sedan medeltiden är traditionen 
att pilgrimerna i Rom ska besöka stadens sju olika 
pilgrimskyrkor, med Peterskyrkan som den viktigaste, 
vilket är en relativt lång vandring.

Exemplet Rom är intressant i relation till ledens 
typologi, eftersom det stora antalet pilgrimer gjorde att 
man såg sig tvungen att planera om staden, för att göra 
leden framkomlig för stora folkmassor.

Vallfarten till de sju pilgrimskyrkorna hade fått ett 
uppsving slutet av 1500-talet, efter att ha dalat i 
popularitet sedan 1400-talet. Pilgrimerna var viktiga 
för stadens ekonomi, men förde också med sig en hel 
del problem med trängsel, smuts och sjukdomar. 

Under påven Sixtus V (1585-90) genomfördes till 
viss del en ny stadsplan för att underlätta för Roms 
pilgrimer, uttänkt av arkitekten Domenico Fontana. 
För att underlätta, och snabba upp, vandringen 
för pilgrimerna designade Fontana ett system med 
spikraka vägar som strålade mellan de viktiga 
kyrkorna. 

För att få rörelsen att verkligen riktas mot de viktiga 
naven placerade Fontana ut obelisker (ofta stulna från 
Egypten under romartiden) på de viktigaste platserna. 
(Kurtén Lindberg, 1999)

Bild: Domenico Fontanas plan för Rom. 

De heldragna linjerna visar vägarna som 
realiserades. 

Blickfång: obelisker som attraktionspunkter.

Byggt för pilgrimer
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Flerbostadshusen och kyrkan i Arlöv halvt gömda bakom vinternakna träd strax norr om 
Malmö, där landsbygden möter stadens ytterområden.

landskap?Hur övergår vandringsleden från landsbygd till ett urbant 
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Landskapet

Landskapet är vandringens rum, och det är 
sekvensen av rum som till störst del skänker 
vandringen sin karaktär. Det mest konventionella 
landskapet för en vandringsled är naturen eller 
kulturlandskapet. När jag vill undersöka om man kan 
föra in vandringen i staden väljer jag att se staden 
som ett landskap, ett urbant landskap. En sekvens av 
urbana rum kan läsas och värderas på samma sätt 
som en sekvens av rum i naturen. 

Sträckningen för de flesta vandringsleder fastställs 
för att passera igenom speciellt vackra eller 
intressanta naturtyper och miljöer, oftast enbart på 
landsbygden. Vandrare strävar ofta efter att nå orörd 
och ostörd natur. Målet för det här arbetet är att 
föra in vandringen i staden. Dels för att det skulle 
tillföra kvaliteter till staden, och öka tillgängligheten 
till vandring för stadens invånare, men också för att 
en sträckning genom en stad kan tillföra kvaliteter 
till själva vandringen. Staden har kvaliteter och 
karaktärer som inte finns ute i naturen, samtidigt 
finns här ett utbud av boenden och matställen.

Till skillnad från sekulära vandringsleder, passerar 
pilgrimsleder ofta genom städer. Historiskt vandrade 
de medeltida pilgrimerna längs huvudfarleder. I 
städerna fanns härbärgen, matställen och sjukhus, 
och en möjlighet för vandrande munkar att förmedla 
sitt budskap. Samtidigt växte kommers och helt nya 
städer fram längs pilgrimslederna. 

Dagens pilgrimsleder följer de gamla rutterna 
och går därför ofta genom städer, mindre orter 
och byar, även om de numera undviker de största 
trafiklederna. Orterna längs vägen är, nu som då, 
nödvändiga för pilgrimer på långvandring, eftersom 
det är här det nödvändiga utbudet av caféer, 
restauranger, apotek och härbärgen finns.

Under min studieresa och vandring längs med 
pilgrimsleden Camino Portugues i Portugal och 
Spanien vandrade jag följaktligen in och ut genom 
flertalet orter av olika storlek, med både negativa och 
positiva upplevelser. 

Min personliga slutsats, som även delades av andra 
pilgrimer jag talade med längs vägen, var att ledens 
sträckning avgjorde om upplevelsen av staden blev 
positiv eller negativ. Avgjort värst var att vandra 
längs bilvägar genom områden som uppenbart inte 
var anpassade efter fotgängarens skala eller hastighet: 
industriområden, områden som domineras 
av köpcentrum och dylikt, samt storskaliga 
bostadsområden, något som ofta hände, eftersom 
leden i stor utsträckning behållit sin ursprungliga 
sträckning. 

Jag tror att anledningen till att många pilgrimer 
upplevde de här konstgjorda landskapen så jobbiga 
att vandra i är att själva vandringen, och inte främst 
målet, är ett sätt för många att finna sammanhang 
och andlighet. Gången är ju på ett sätt det ultimata 
sättet att läsa sambandet mellan sin egen kropp och 
jorden. Detaljer i omgivningen som underlag, dofter 
och ljud påverkar fotgängaren på ett väldigt direkt 
sätt. I storskaliga och enformiga miljöer utan omsorg 
om detaljer, där relationen mellan ens egen kropp 
och omgivningen blir svårläst, är det som om det här 
sambandet bryts. På motsvarande sätt finns såklart 
landskap i naturen som är ännu mer storskaliga, men 
här finns alltid en detaljrikedom närmast kroppen, i 
underlaget och i växtligheten.

Samtidigt som de kunde bjuda på väldigt negativa 
vandringsupplevelser, var städerna och dess 
utbud ändå en välkommen kontrast till resten 
av pilgrimsvandringen. Dessutom innebar oftast 
ankomsten till en stad att dagens vandring närmade 
sig sitt slut, så att vägen in i staden upplevdes som 
positiv. Särskilt uppskattat var när leden i staden 
ändrats med omtanke om vandrarna, till sekundära 
gator eller genom grönområden för att undvika de 
större trafiklederna. Vid flera tillfällen annonserades 
alternativa rutter, som ofta innebar en längre, men 
trevligare, sträcka genom stadens utkanter. 

Nedan följer tre olika exempel på hur en 
vandringsled kan övergå från landsbygd till ett 
urbant landskap. Två exempel är tagna från min 
vandring längs med Camino Portugues, och ett är 
från Skåneleden.

Pilgrimsledens landskap vs. 
den konventionella vandringsledens landskap



106 107

exempel 1: urbana gröna rum

Genom att låta vandringsleden genom staden, i så stor 
utsträckning som möjligt, utnyttja den grönstruktur 
som redan finns där, skapar parker torg och gågator 
en fin vandringssekvens som för den delen fortfarande 
ger vandringen en urban karaktär. Förutsättningen 
är att den grönstruktur som finns någorlunda följer 
vandringsledens riktning. 

Bild: På väg in i staden Pontevedra i Galicien 
följer pilgrimsleden den lilla ån Río Tomeza. 
Stillsamma gröna rum bildas även där leden 
passerar under järnväg och större bilvägar. 



108 109

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.
Pontevedra är en medeltida stad med ca 75 000 
invånare i Galicien, Spanien. Staden har växt i nord-
sydlig riktning, längs den antika romerska huvudvägen 
som löper genom staden, och därmed också längs 
med pilgrimsleden Camino Portugues, mot Santiago 
de Compostela, som använts sedan medeltiden. De 
moderna förorter och industriområden som nu omger 
huvudvägen är byggda med tanke på bilism, och utgör 
en typiskt dålig miljö för vandrare.

Det har man löst genom att lägga om leden så att den 
följer en grön korridor längs den lilla ån Río Tomeza, 
och på så sätt undviker en lång sträcka längs större 
vägar. Miljön är väldigt stillsam, men närheten till 
staden märks genom att leden passerar under broar 
och genom tunnlar under större vägar. Väl inne i 
centrum följer leden mindre, sekundära gator istället 
för huvudvägarna. I gamla stadskärnan manifesteras 
den historiska betydelse leden haft för staden med en 
kontinuerlig stenbeläggning längs hela sträckningen. 
När leden passerat stadskärnan letar den sig snabbt ut 
genom en grön äldre förort med småskaligt jordbruk, 
och ut på landsbygden igen. 
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Genom att endast tangera staden på lämplig plats, blir 
ledens sträckning genom staden kort och koncentrerad 
istället för enformig och utdragen. Förutsättningen 
är att det finns någon lämpligt plats, med tillräckligt 
serviceutbud, för leden att tangera.

exempel 2: tangent
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Leden möter stadskärnan successivt i en fin sekvens där vandraren går från en pytteliten landsväg omgiven av buskage 
och murar, via en stensatt gångväg mellan stora planterade träd fram till ett kapell som agerar port in till staden. 
Efter att ha passerat rakt igenom kapellets förrum, leder en bred stensatt gågata mellan höga plataner längs med floden 
på ena sidan och ett parkliknande område på andra sidan där staden anas. När boulevarden tar slut vandrar man rätt in 
i gamla staden och fram till den medeltida bron. På andra sidan viker leden snabbt av längs med floden och är nästan 
omgående ute på landsbygden igen. 

Ponte de Lima är en medeltida småstad i norra Portugal. Befolkningen är bara knappt 3000, men stadskärnan har 
karaktären av en riktig stad, och ytterområden breder ut sig med storskalig, bilanpassad bebyggelse. Fördelen här är 
att staden är så pass liten att det knappast är något större problem för leden att ta sig igenom, men jag vill ändå 
visa på det här exemplet eftersom sträckningen genom staden planerats på ett lyckat sätt. 

Ponte de Limas historiska stadskärna ligger koncentrerad med sitt huvudtorg vid floden Lima och den medeltida bro som 
korsar vattnet. Flodens stränder har lämnats obebyggda, och genom att pilgrimsleden följer vattnet tangerar den staden 
vid stadskärnan men undviker i stort sett hela den nyare delen.
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I Landskrona går Skåneleden rakt genom centrum, 
vilket ger möjlighet till olika urbana upplevelser 
såsom besök på konsthallen eller citadellet, förutom 
övernattningsmöjligheter och restaurangutbud.

strandpromenad

citadellet

konsthallen

exempel 3: stadens utbud

Precis som en vandringsled kan skänka kvaliteter 
till en stad, skänker också staden kvaliteter till 
vandringsleden. En vandring i staden kan innehålla 
helt andra upplevelser än en vandring på landet. 

När Skåneleden passerar rakt igenom centrala 
Landskrona leds den medvetet både till Konsthallen 
och runt Citadellet, fästningen från 1500-talet som 
idag bland annat fungerar som museum, så att 
vandringen får inslag av kultur och historia, utöver det 
utbud av mat och boende som finns i staden. Utöver 
det utnyttjar leden Landskronas strandpromenad.
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Den medeltida bron som leder in till Barcelos i 
norra Portugal byggdes 1328. Samma år byggdes 
Capela de Nossa Senhora da Ponte, ett kapell 
vid brofästet, som vilo- och tvättplats för 
pilgrimer på väg från södra Portugal mot 
Santiago de Compostela. 

Inne i Barcelos byggdes sen på 1400-talet ett 
härbärge och sjukhus riktat till pilgrimer. Den 
här typen av infrastruktur var särskilt riktad 
mot pilgrimer men hjälpte också till att ge 
status åt staden och såg till att handeln ökade 
tack vare en större genomströmning av folk.

Kapellet, bron och härbärget finns med vissa 
modifikationer kvar än idag. Härbärget fungerar 
idag som Stadshus.

Viloplatsen är ledens sociala rum. Medan själva 
vandrandet främst är en introvert aktivitet är det på 
viloplatsen vandraren stannar upp och har energi 
och intresse av att interagera med andra. 

Därför är det också just vid viloplatserna som 
vandringen har störst potential att bidra med 
positiva värden till staden. På min pilgrimsvandring 
i Portugal och Spanien såg jag flera exempel på 
hur ledens härbärgen verkligen kunde bidra med 
kvaliteter i en stad. I Sao Pedro de Rates i Portugal 
delade ett hembygdsmuseum lokal med härbärget. 
I Redondela, som jag beskriver på nästa uppslag, 
rymde härbärget också ett bibliotek och studieplatser. 

Jag fokuserar här på pilgrimsledens härbärgen, 
eftersom de så gott som alltid ligger i en urban 
kontext där det uppstår en relation till staden, medan 
boenden längs med konventionella vandringsleder 
ofta ligger för sig själva ute i naturen.

Pilgrimsvandringen var en viktig ekonomisk motor 
i det medeltida Europa. Pilgrimerna hade ett stort 
behov av infrastruktur, och genomströmningen av 
pilgrimer bidrog till utveckling av byar och städer 
längs vägen. Att stödja pilgrimerna gav under vissa 
tider status, och personer med makt såg till att bidra 
med brobyggen, härbärgen och sjukhus, samtidigt 
som kyrkans ordnar erbjöd mat, husrum och vård i 
sina kloster.

Runt Europas mest populära nutida pilgrimsleder, 
de till Santiago de Compostela, sker idag en liknande 
utveckling. Dagens intressenter är dels regionerna, 
stödda genom olika EU-projekt, som lockas av den 
ekonomiska tillväxt tillströmningen av vandrare 
kan ge, dels olika pilgrimsorganisationer knutna till 
kyrkan och inte minst privata näringsidkare som 
med varierande motiv tillhandahåller tjänster riktade 
till pilgrimer. 

Viloplatsen
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1. Offentligt rum med liten utställning om byggnaden och staden, tillgång till toalett, fördel för skejtarna som hänger 
på platsen utanför. 
2. Studieplatser kombinerat med allrum för pilgrimer. Rummet är även möblerat så att föreläsningar kan hållas där.
3. Trappor till sovsalar och bibliotek/utställningar/studieplatser. Sekundär entré där pilgrimer lämnar härbärget på 
morgonen då ingen personal är på plats.

Härbärget samspelar fint med det offentliga rummet utanför. Platsen används flitigt som skejtplats, torg, viloplats för 
dem som ska fortsätta vandringen förbi Redondela till nästa stad. Närhet till stadens öppna vatten-kulvertar skapar en 
stillsam miljö trots närheten till tungt traffikerade vägar. 

1.

2.

3.

Härbärge för moderna pilgrimer:

I Redondela, en småstad i Galicien, har galiciska 
pilgrimsorganisationen öppnat ett härbärge för 
pilgrimer mitt i gamla staden. Härbärget i Redondela 
är ett konkret exempel på hur pilgrimsleden ger 
tillbaka till staden. Härbärgesverksamheten har 
gjort det möjligt att renovera en historisk byggnad 
och hålla den öppen för allmänheten i staden. Inom 
härbärget blandas privata pilgrimsfunktioner med 
offentliga funktioner riktade till stadens invånare, så 
att härbärget integreras i staden. 

Framförallt är det stadens studenter som använder 
ytorna med studieplatser och det lilla biblioteket. 
När jag bodde på härbärget, en helgdag, var alla 
studieplatser upptagna fram till stängning. Det finns 
även utrymme för utställningar av olika slag.

Härbärgets generösa öppettider (13.00-22.00 dagligen) 
bidrar också till att aktivera området runt byggnaden 
som formgetts till två populära torg som inte minst 
lockar stadens skejtare.

Byggnaden som rymmer härbärget byggdes under 1500-talet, men den ursprungliga funktionen är okänd. Inom byggnaden 
blandas publika funktioner med pilgrimsfunktioner. Under härbärgets öppettider finns en personal på plats som är 
ansvarig för incheckningen och information om boendet, samtidigt som hon håller koll på övriga verksamheter. På 
bottenvåningen finns publika funktioner som toaletter, studieplatser och reception. Torndelen av byggnaden rymmer olika 
offentliga utställningsrum. På mellanvåningen finns sovsalar, dusch, wc och tvättstuga för pilgrimerna. Högst upp finns 
ett publikt bibliotek med tyst läsesal.
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Malmös urbana vandringsnät

Ur en frustration över vandringens otillgänglighet 
föddes viljan att undersöka vandringen som 
kontemplativ och andlig handling och att ta fram 
en vision för hur man skulle kunna introducera 
vandringen i Malmö. 

Jag har undersökt vandringens väsen: dess historia, 
det ökande intresset som är en del av en större 
rörelse som kan beskrivas som en ny romantik, och 
det ökande behovet av återhämtande aktiviteter i 
dagens samhälle. Jag har också skildrat den subjektiva 
vandringsupplevelsen, det andliga i att vandra, och 
hur det är vandrarens egen inställning som ger 
henne sin vandrar-identitet och gör den ordinära 
fysiska handlingen gången till något extraordinärt, 
vandringen.

Jag har tittat närmare på de praktiska aspekterna 
av att vandra i en stad. Jag tar med mig samspelet 
mellan vandringens typologier: landskapet, leden och 
viloplatsen, och hur de ger vandringen sin karaktär. Jag 
har sett på positiva och negativa upplevelser som ett 
urbant landskap kan ge till vandringen. Jag har också 
tittat på olika sätt som ledens viloplatser kan skänka 
kvaliteter i en urban miljö.

I rapportens andra del vill jag nu undersöka 
potentialen i att föra in vandringen som kontemplativ 
och andlig handling i Malmö.
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Strategier

Det som mest skiljer ut vandringen från andra typer av 
gång är de översinnliga upplevelserna jag kallar mental 
svindel. Till det kommer andra positiva effekter som 
de fysiskt och psykiskt rekreativa. Ett sätt att förstå de 
här upplevelserna är med fascinationsbegreppet från 
Attention Restoration Theory, som en beskrivning av en 
spontan och förutsättningslös uppmärksamhet. Men 
det är fotgängarens inställning som avgör om hon är 
uppmärksam på, och mottaglig för, vandringens unika 
upplevelser. Det är hon själv som avgör om det hon gör 
är att vandra.

I staden, där distraktionerna är många, ligger 
vandringens upplevelser inte särskilt nära till hands, 
oavsett om fotgängaren identifierar sig som vandrare 
eller inte. Men genom att tillhandahålla dels en god 
infrastruktur, och dels miljöer som kan framkalla 
fascination och mental svindel, tror jag att det går att 
både förstärka vandrarens upplevelse, och dessutom 
påverka övriga fotgängare mot en mer vandringslik 
upplevelse. 

Från min undersökning av vandringsbegreppet tar jag 
med mig fyra strategier för hur en urban vandringsled 
ska kunna erbjuda en så vandringslik upplevelse som 
möjligt. På de kommande sidorna beskriver jag hur jag 
arbetat mig fram till, och implementerat, strategierna i 
mitt arbete för att ta fram en urban vandringsled. 

1. Ledmarkering
Jag tror på vikten av en välmarkerad led. Leden 
gör att vandraren kan känna sig trygg med 
att inte riskera att gå vilse. I staden blir 
markeringen ännu viktigare eftersom den också 
hjälper vandraren att behålla sin identitet som 
vandrare och det blir tydligare vilka som är en 
del av vandrar-gemenskapen. 

2. Sekvens
En varierande sekvens av rum skänker 
överraskningsmoment till vandringen, och i bästa 
fall fascination till vandraren, i motsatts till 
monotona miljöer. Starka kontraster innebär 
olika typer av förskjutningar: från ett stort, 
vidsträckt rum till ett litet, omslutet eller 
från en typ av ljudmiljö till en annan. 

3. Magiska rum.
Vad som fascinerar och potentiellt ger upphov 
till översinnliga upplevelser är såklart mycket 
personligt, men jag tror det finns gemensamma 
nämnare vandrare emellan för vad som fascinerar 
längs leden. Dels finns den starka kontrasten 
mellan två på varandra följande miljöer, men 
jag tror också det finns särskilda rum som, med 
rätt placering i sekvensen, blir till magiska 
platser. Till exempel när vandrare längs The High 
Line plötsligt får utsikt över insidan av ett 
Manhattan-kvarter - en miljö som är osynlig från 
gatan. 

Den här typen av rum kan antingen vara befintliga, 
behöva förstärkas för att upplevas, eller skapas 
från scratch. 

4. Kunskap.
Kunskap om leden och platserna längs den skänker 
vandringen en dignitet. Oväntad fakta eller 
en för vandraren okänd historisk kontext ger 
upphov till en mental förskjutning. Men det 
får heller inte gå till överdrift. En vandring 
handlar till stor del om en subjektiv läsning 
och appropriering av landskapet. Kunskapen ska 
förhöja och förädla den här upplevelsen, utan att 
köra över den personliga läsningen. 
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Leden blir till

Eftersom en vandringsled har störst värde som en 
del i ett större nätverk, börjar jag min undersökning 
av potentialen för en urban vandringsled i Malmö 
med att se på vilken roll Malmö skulle kunna ha i det 
större sammanhanget av Skånes befintliga nätverk av 
vandringsleder.

Efter analysen av det regionala sammanhanget zoomar 
jag in på Malmö för att hitta lämpliga sträckningar för 
vandringsleder inne i staden.

I ett tredje steg väljer jag att fokusera i detalj på ett 
antal tillägg som jag tycker behövs för att leden ska 
fungera. 
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Skånes existerande nätverk av vandringsleder 
lämnar lösa trådar kring Malmö.

svart: Skåneleden
vitt: Pilgrimsvägen i Skåne och Blekinge

?

?

?

Skåne har ett finmaskigt nät av befintliga 
vandringsleder. Dels finns Skåneledens nätverk av 
markerade leder. Dels Pilgrimsvägen i Skåne och 
Blekinge, som endast finns på kartor och inte är 
markerad längs vägen, men ändå utgör en viktig del 
av nätverket då den presenterar fotgängarvänliga 
rutter på platser där det saknas markerade leder. 
Det finmaskiga nätverket är en av de mest attraktiva 
aspekterna med att vandra i Skåne. 

De flesta vandrare föredrar en rundvandring 
framför en enskild sträcka från A till B. För att den 
enskilda sträckan ska vara attraktiv krävs goda 
kommunikationer tillbaka till startpunkten. Att 
vända om och gå samma väg tillbaka är psykologiskt 
jobbigt.

Problemet är att det finmaskiga nätet avslutas i lösa 
trådar utanför Malmö. Endast en led går in i Malmö, 
etappen av Pilgrimsvägen som går från Malmö 

till Lund. En etapp av Skåneleden leder nästan 
in i staden, men slutar i östra delen av Malmö, i 
Bulltofta rekreationsområde. Det här gör att Skånes 
vandringsleder blir svårtillgängliga för malmöbor, 
särskilt de som inte har tillgång till bil. 

Jag föreslår att de lösa trådarna knyts ihop, genom 
att de förlängs in mot Malmö. Det skulle innebära 
3 nya sträckningar längs med strandlinjen, och en 
kort sträckning från Bulltofta in till centrum. Längs 
de föreslagna sträckningarna finns redan idag en 
fotgängarvänlig infrastruktur, ofta bestående av 
cykelvägar, som redan används som promenadstråk. 

Utökningen av leden hit skulle alltså inte innebära 
några större fysiska ingrepp, utan handlar främst om 
att placera ut lämpliga markeringar, ett enkelt sätt att 
göra stråken tillgängliga för fler personer. 

Lösa trådar

Med relativt enkla ingrepp skulle Malmö kunna nås 
av fyra olika leder istället för en och en halv.
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Malmö - Löddeköpinge - Lund - Malmö 55 km 
3 dagar

Malmö - Lund- Torup - Malmö 80 km 
4 dagar

Malmö - Torup - Trelleborg - Falsterbonäset - Malmö 100 km 
5 dagar

1.

2.

3.

Nya rundvandringar med utgångspunkt i Malmö

Genom att knyta samman östra Skånes vandringsnät 
i Malmö får också staden en ny roll. Malmö 
blir utgångspunkt och målpunkt för tre helt nya 
rundvandringar.  Malmö blir till en vandrings-hubb.

På så sätt görs rundvandringar tillgängliga direkt 
utanför malmöbornas ytterdörrar, vilket eliminerar 
behovet av bil, samtidigt som Malmö blir en 
destination och attraktiv utgångspunkt för vandrare, 
vilket tillmötesgår en av dagens största resetrender 
(Svenska Turistföreningen, 2012).

Malmö 2020: vandrings-hubb
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De nya ledetapperna knyter samman vandringsnätet och ger 
upphov till tre nya rundvandringar med utgångspunkt i Malmö.
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Malmö för fotgängare

På den regionala skalan finns alltså en stor potential 
i att Malmö kompletterar det befintliga nätverket 
av vandringsleder genom att ansluta till Skåneleden 
norrut och söderut. 

Jag zoomar nu in på staden för att undersöka lämpliga 
sträckningar för vandringslederna igenom Malmö. 

Min analys av malmökartan, visualiserad på det 
här uppslaget, visar att de största barriärerna för 
fotgängare i Malmö är ringvägarna, den nord-sydliga 
kontinentalbanan öster om centrum och södra 
stambanan tillsammans med E22 i nordöst. De här 
barriärerna är rent fysiskt svåra att ta sig förbi till fots, 
förutom på några få särskilt avsedda platser.

Den historiska stadskärnan (markerad i blått) är ett 
sammanhängande område i princip helt anpassat för 
fotgängare. 

I grönt finns de områden som ansluter till stadskärnan 
på någon punkt som också är sammanhängande 
områden som funkar för en fotgängare. De här 
områdena fungerar som en förlängning av stadskärnan 
ur en fotgängares synpunkt. 

Resten av staden kan ses som mindre fotgängarvänliga 
områden, uppblandat med enklaver av 
fotgängarvänliga områden isolerade från varandra.

Det är alltså oundvikligt för vandrarna som kommer 
utifrån att passera en eller flera större barriärer, och 
dessutom merparten av Malmö som inte är något 
vidare fotgängarvänligt. Min slutsats är att en led 
behövs för att tydliggöra och möjliggöra en vandring 
igenom staden.

Med fotgängarvänligt område menar jag ett 
sammanhängande område där man som fotgängare 
kan röra sig fritt och inte behöva ta några 
opraktiska omvägar för att nå sitt mål. Om man 
behöver korsa någon större väg ska det finnas 
gott om övergångsställen. 

En cykelbana kvalificerar inte heller som 
fotgängarvänlig. Fotgängare och cyklister 
har nämligen väldigt olika preferenser, och 
framförallt hastigheter.
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Jag tror att de flesta av oss spontant skulle välja 
gröna miljöer framför urbana för rekreativt gående. 
Under mina egna vandringar har jag också upplevt 
hur negativ vandringsupplevelsen kan vara i fel typ 
av urban miljö. Men utöver människors subjektiva 
preferenser finns forskning som pekar åt samma håll: 
gröna miljöer är mer rekreativa än urbana. 

I en artikel från 2003 presenterar Terry Hartig, 
professor i Miljöpsykologi, resultat från en studie 
som just undersöker effekter av promenader i ett 
grönområde med promenader i ett urbant område. 
Resultaten visar bland annat att människor som gått 
i en grön miljö blev gladare än innan promenaden 
jämfört med de som gått i en urban miljö, vars humör 
påverkades negativt eller inte alls. Aggressivitet 
och vrede hos försökspersonerna minskade under 
promenader i gröna miljöer medan det ökade hos dem 
som gått i urbana miljöer. (Hartig m fl. 2003)

Jag tror att det rekreativa är sammankopplat med den 
kontemplativa och andliga jag vill introducera i staden, 
därför blir det viktigt att ta med den här aspekten i 
beräkningen när jag söker en sträckning för leden. 

Jag väljer därför att utnyttja Malmös befintliga 
grönstruktur som ett övergripande mönster för de 
urbana vandringslederna. På köpet undviks också 
miljöer som kan störa vandringsupplevelsen, eftersom 
stadens grönområden ofta är helt bilfria, och gestaltade 
med tanke på den gående människan. Därmed 
inte sagt att urbana karaktärer ska undvikas helt, 
vandringssekvensen genom staden ska ändå upplevas 
som urban. Mer om det senare. 

Malmös befintliga grönstruktur är glest uppbyggd. 
Det finns några sammanhållna grönstråk, och 
merparten av dem löper radiellt från centrum ut 
till stadens utkant där de slutar, utan att fortsätta ut 
på landsbygden eller knytas ihop med andra stråk. 
Malmö stad har en uttalad ambition att komplettera 
den befintliga grönstrukturen, för att skapa ett 
sammanhållet nätverk såväl som stråk ut mot 
landsbygden. En av anledningarna är att tillgängliggöra 
landsbygden för stadens invånare. (Malmö Stad, 2003)

Genom att på strategiska punkter enkelt knyta 
ihop de radiella grönstråk som redan finns med 
de förlängningar jag föreslagit av befintliga 
vandringsleder, skapas ett slags grovt nätverk som 
fungerar som en övergripande struktur för de urbana 
vandringslederna. 

Rum för leden
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Anslutningarna mot de förlängda lantliga lederna, i 
kombination med sträckningen längs den befintliga 
grönstrukturen ger upphov till två loopar. En östlig 
och en västlig rundvandring, i lagom längd för 
dagsturer. En stor del av de här rundvandringarna går 
på befintliga stigar eller gångvägar, genom parker eller 
andra urbana gröna rum. Delar av dem löper strax 
utanför stadens gränser och tangerar det omgivande 
jordbrukslandskapet. Jag har fastlagt sträckningen 
efter att själv intuitivt rört mig längs den ungefärliga 
sträckning jag tänkt mig för leden. På nästa uppslag 
beskriver jag närmare hur jag använt mig av olika 
kriterier för detta.

Det urbana vandringsnätet pekar ut nya möjligheter att 
röra sig genom staden. Leden knyter ihop staden med 
landsbygden, vilket öppnar för att kunna vandra rakt 
igenom staden som en del av en större långvandring. 
Malmö tar sin plats som en vandrings-hubb i Skånes 
nätverk av vandringsleder. Samtidigt görs vandring 
mer lättillgängligt för stadens invånare. 

Malmös urbana vandringsleder

Västra och östra rundvandringen är båda lagom 
längd för en dagsvandring. Nya sträckningar 
ansluter utifrån landsbygden.

19 km

22 km
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Variation i sekvensen
Rumssekvensen är viktig för vandringsupplevelsen. 
Starka kontraster mellan på varandra följande 
landskap är den typen av förändringar som ger 
upphov till mental svindel. Kontrasten kan ligga i 
den fysiska miljön, som skalförskjutningar från ett 
stort till ett litet rum, men det kan också handla om 
kontraster mellan ett stillsamt och ett intensivt rum. 
Sekvensen kan läsas på en stor skala, till exempel 
från landsbygd till stad, eller på liten skala, från ett 
rum till ett annat.

Överraskningsmoment
Överraskningar, eller att hitta något exotiskt på en 
bekant plats, kan förhöja vandringsupplevelsen och 
ge en nästan magisk känsla. 

Avskildhet
Jag letar ofta efter miljöer som känns avsides. Man 
är en del av landskapet, men ändå lite utanför, 
vilket ger en större frihet att betrakta omgivningen 
ifred. Jag värderar en liten upptrampad stig högre 
än en välordnad cykelväg. Jag har också letat efter 
så kallade desire paths, de informella stigar som 
uppstått av människors behov och vilja.

Detaljrikedom
Tallskogens och lövskogens stigar, där skogens 
golv är artrikt, är att föredra framför den mörka 
granskogen där träden konkurrerar ut all annan 
vegetation. Vandraren anknyter till miljön i hennes 
omedelbara närhet. Ju mer detaljrikt och ju fler av 
våra sinnen som tillfredsställs, desto positivare. Vid 
en av mina vandringar var jag tvungen att gå långa 
sträckor längs med en tungt trafikerad väg utan 
trottoar. Längs med vägen växte ett otroligt vackert 
gräs som skiftade från lila till neongrönt. Att kunna 
plocka med mig några vackra grässtrån gjorde 
sträckorna längs med vägen mindre tröstlösa. 

Enligt samma princip är det mycket trivsammare att 
vandra igenom ett småskaligt jordbrukslandskap där 
familjer fortfarande brukar jorden helt för hand, än 
ett storskaligt maskindrivet jordbrukslandskap. En 
faktor som tillkommer är här spår av den mänskliga 
handen. En väg genom ett koloniområde, där minsta 
kvadratdecimeter rabatt är omhändertagen, ger en 
mycket positivare upplevelse än en väg igenom ett 
generiskt villakvarter med skötselfria gräsmattor. 
En gata i staden där hyresgäster har ryckt upp 
betongplattor för att sätta penséer eller stockrosor är 
att föredra framför det nybyggda områdets perfekt 
planerade gatuplanteringar.

Ljud
Ljudmiljön betyder oerhört mycket för upplevelsen 
av landskapet. Vrål från en trafikerad väg kan 
fungera som en förstärkande markering av en 
övergång mellan två olika landskap, när man till 
exempel passerar under en vägbro, men att gå i 
närheten av, eller längs med tung trafik är oerhört 
distraherande. Det finns också positiva ljud, av vilka 
det starkaste är de olika ljuden av vatten. Positiva ljud 
kan dessutom helt blockera andra, mer oönskade, 
ljud. 

Vatten
Generellt är det trivsamt att röra sig längsmed olika 
typer av vatten. Det ger en känsla för geografin och 
skapar en god ljudmiljö.

Materialitet
Vid en lång vandring blir markens kvalitet otroligt 
viktig. Mjuka underlag är mycket mer skonsamma 
mot fötterna än hårda. Bäst är gräs eller packad jord, 
värst är gatsten. Även ytor som hamnar nära andra 
kroppsdelar: tak, väggar, olika typer av växtlighet, 
påverkar vandringen.

Lukter
Dofter från vilda eller odlade örter eller blommor, 
eller kanske brödbak adderar en extra dimension till 
vandringen. Odörer förstör. Längs en av de etapper 
jag gick i Spanien växte alltid vild mynta längs de 
skuggiga och fuktiga partierna av stigen. Den friska 
doften förstärkte upplevelsen av de välkomna, svala 
pauserna från värmen.

Utsikter
Utsikten ger en känsla av kontroll, medan det slutna 
rummet kan ge en känsla av intimitet, men samtidigt 
ovisshet. Bäst effekt får utsiktsplatsen då den 
kontrasteras av omgivande slutna rum (till exempel 
skogsstigar, tätbebyggda områden, eller för den delen 
ett extremt platt landskap). I kontrast till ett slutet 
rum kan en plötslig vid utsikt ge en så pass stark 
skalförskjutning att mental svindel uppstår.

Historiska vägar
Där leden följer en historisk väg, ges vandringen 
en extra dimension, så länge vandraren görs 
medveten om kontexten. Det finns långa etapper av 
El Camino där leden följer gamla romerska vägar 
med stenläggningen bevarad, där pilgrimer vandrat 
i över tusen år. Det skänker en större tyngd och 
betydelse till vandringar som genomförs där idag, än 
de delar av leden som löper på nyanlagda stigar eller 
vägar. Genom att ge vandraren kunskap om en plats 
historia uppstår en förskjutning i tidsperspektivet 
och mental svindel kan uppstå. 

Ledernas sträckning utgår dels från riktningen av de 
nya etapper som ansluter utifrån landsbygden, och 
dels utgår den ifrån Malmös befintliga grönstruktur. 
Med de utgångspunkterna fick de urbana lederna ett 
övergripande mönster. Utifrån den här strukturen 
har jag sen fastställt ledernas sträckning i detalj, 
genom att på plats undersöka den potentiella ledens 
rum i skala 1:1. 

Under början av min process med att fastställa 
lederna hade jag en idé om att ganska hårt regissera 
vandringen igenom Malmö, som en sekvens av 
särskilda platser som tillsammans skulle förmedla en 
känsla och ett narrativ. De särskilda platserna skulle 
alltså komma i första hand, och ledens sträckning 
anpassa sig efter dem. Men när jag så småningom 
började undersöka Malmös geografi och på plats 
besökte de platser som ingår i det övergripande 
mönstret för vandringslederna började jag se 
annorlunda, mer praktiskt, på leden. Jag insåg att 
fragment till en infrastruktur för vandring egentligen 
redan finns. Det som krävs är att se hela bilden och 
knyta ihop fragmenten. Precis som jag insåg att de 
särskilda platserna också redan finns där, längs de 
fragment av leden jag hittade. 

Efter det började jag jobba med målsättningen 
att leden i sin enklaste form skulle kunna uppstå 
omgående, bara genom att markeras ut, och att 
eventuella tillägg skulle kunna tillkomma med tiden.

Så istället för att låta ett antal särskilda platser styra 
ledens sträckning, lät jag leden finna sig själv genom 
ett intuitivt undersökande. 

Jag har alltså gått på känsla när jag bestämt 
rutten. Den här intuitionen är något som jag 
byggt upp genom min egen erfarenhet av att 
vandra längs olika leder, lantliga och urbana. Jag 
har tidigare beskrivit miljöer och fenomen som 
distraherar vandringsidentiteten (t.ex. tung trafik 
och storskaliga, bilanpassade områden), och de 
översinnliga upplevelser jag kallar mental svindel, 
som förstärker identiteten och gör vandringen som 
mest rekreativ. Utifrån de analyserna har jag kommit 
fram till kriterier som bildar en slags intuitiv strategi 
för ledens sträckning, där jag eftersträvar att göra 
upplevelsen längs den så vandringslik som möjligt.

Nedan presenterar jag de kriterier som jag 
identifierat som styrande när jag fastställt ledens 
sträckning. På nästa uppslag presenterar jag ett 
exempel från leden där jag visar hur mina kriterier 
tar sig uttryck.

Under min process skiftade jag från att tänka på leden som en transportsträcka mellan 
ett antal särskilda platser, till att tänka på leden som något som redan existerar. Min 
uppgift är att tyda den, och identifiera de särskilda platser som redan finns längs den.

Leden finner sig själv

1. Leden som transportsträcka mellan 
särskilda rum

2. ...eller som redan 
existerande fragment av en led
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Golfbanan.
Leden följer en stig längs med Sege å vid utkanten av Malmö Burlöv Golfklubb. 
Man går nära buskagen som växer längs med ån. Åns vatten anas då och då 
genom en öppning i grönskan. Att röra sig längs med den tydliga kanten på 
golfbanan ger en trygghet och översikt. Landskapet är platt och sammanhållet 
med nyklippt gräs och konstgjorda små kullar och buskage, så att utsikten inte 
blir särskilt vid.

Övergång: En häck och ett mindre träd markerar övergången till nästa landskap. 
Markbeläggningen går från bekvämt gräs till nästan lika bekvämt grus.

Duvslaget.
Stigen följer en grusväg mellan lummiga odlingslotter och ett 
kolonistugeområde för brevduve-entusiaster. Jag väljer att låta leden följa 
en grusväg in mellan stugorna i kolonin för att vandraren ska få ta del av 
den överraskande, nästan exotiska miljön. Ljudmiljön präglas av duvornas 
kuttrande. De små stugorna med duvslag är utbyggda och påbyggda och skvallrar 
om kreativiteten hos ägarna. Miljön är småskalig och omslutande.

Övergång: Efter en liten klättring uppför en gräsbank tar vandraren upp på det 
övergivna järnvägsspåret Simrisbanan. Den lilla upphöjningen gör att rummet 
öppnar sig dramatiskt och vandraren får utsikt längs spåret spikrakt österut 
mot det öppna jordbrukslandskapet, och åt andra hållet en bra bit in mot 
Malmö. Här delar sig leden, och vandraren kan välja att gå mot Lund, in mot 
Malmö, eller fortsätta söderut längs med östra rundvandringen. 

Golfbanan.
När vandraren går nerför slänten från järnvägsspåret återgår rummet till en 
mindre skala igen. Vandraren kommer ner igen på en mindre del av golfbanan, 
och fortsätter följa Sege å. Upprepningen ger en trygghet och en känsla för 
geografin. Vandraren följer kanten längs ån. 

Övergång: För att komma till nästa landskap viker leden av från golfbanan 
strax efter att ha korsat en bro över ån. Leden går från golfbanans öppna 
landskap in mot buskagen som kantar banan.

Smitvägen.
För att undvika att gå på cykelvägen längs med påfarten mot inre ringvägen, 
väljer jag att lägga leden så långt som möjligt på golfbanan. Därmed kan 
leden också utnyttja golfbanans stigar och broar, men i söder saknas entré 
till golfbanan. Däremot finns en hemlig smitväg igenom buskagen vid golfbanans 
utkant strax utanför den yttersta villaträdgården i Valdemarsro. Rummet 
övergår från öppet till mycket slutet för en kort stund.

Övergången till nästa landskap markeras av en liten glipa i buskagen som 
markerar slutet på den villagata leden nu möter. Underlaget går från packad 
jord till asfalt. 

Villakvarteret
Öster om Valdermarsros villakvarter finns en öppen grön yta med gräs, 
cykelvägar, buskage i en början till någon slags park. Jag bedömer grönområdet 
som alldeles för monotont och storskaligt för vandringen efter att den nyligen 
passerat över den öppna golfbanan. Gatan genom villakvarteret känns mer rätt. 
Det småskaliga, men ändå öppna gaturummet blir en fin kontrast efter golfbanan 
och övergången genom omslutande buskage. Villakvarteret med sin bebyggelse av 
blandad ålder och sina relativt små välskötta trädgårdar innehåller dessutom 
en variation och detaljrikedom som kontrasterar mot golfbanans sammanhållna 
landskap.

Övergång: Nu korsar leden Vattenverksvägen, en lite större bilväg utan någon 
vidare tung trafik. Att korsa en väg ger en tydlig övergång. Här mellan två 
skilda landskap.

Hemliga stigen.
När vandraren korsat Vattenverksvägen kommer leden till ett lummigt parti 
kring Risebergabäcken, som leden ska följa till och från söderut och som 
norröver rinner ut i Sege å. Rummet går från småskaligt men öppet till nästan 
totalt omslutet. Längs med bäcken är en liten hemlig stig upptrampad mitt 
emellan två kvarter av Valdemarsros koloniområde. Stigen är dold från stugorna 
tack vare täta buskar och träd som växer längs bäckfåran.  

Övergång: Stigen följer bäcken ut från det lummiga partiet och bäcken får 
karaktären av ett dike mellan en bilväg och en parkeringsplats. Vandraren ser 
bäckens början: ett betongrör.

Industriområdet.
Efter den lummiga bäckfåran öppnar sig rummet drastiskt igen. Leden följer 
en otrafikerad bred väg mellan storskaliga moderna industrilokaler. Den här 
sträckan är enformig och trist, men eftersom sträckan är otrafikerad, relativt 
kort (200 m) och har ett synligt slut, en tunnel under motorvägen, fungerar 
den att vandra längs.

Övergång: Tunneln under motorvägen är en tydlig markör för övergången från 
industriområdet till nästa landskap, Bulltofta rekreationsområde.

Parken.
Efter leden passerat under motorvägen omsluts vandraren återigen i ett 
mindre rum med tät växtlighet, i Bulltofta rekreationsområde. Här dyker 
Risebergabäcken upp igen och leden följer den söderut genom parken. 

Exempel: 
Malmö Burlöv Golfklubb - 
Bulltofta rekreationsområde

För att visa hur jag funnit 
ledens sträckning i skala 1:1 
vill jag visa på sekvensen 
mellan Malmö Burlöv Golfklubb 
och Bulltofta rekreationsområde 
i östra Malmö.
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piren

När jag undersökte ledens fragment fann jag också, 
som jag tidigare nämnt, ett antal särskilda platser 
i anslutning till leden som jag kom att benämna 
”magiska rum”. Några av de här platserna behöver 
förstärkas eller tillgängliggöras genom något slags 
tillägg, men de flesta av dem fungerar såsom de ser ut 
idag. De här magiska rummen är en viktig del i min 
strategi för att de urbana vandringslederna ska kunna 
erbjuda en sån vandringslik upplevelse som möjligt. 

Deras fysiska egenskaper skiljer dem åt men 
gemensamt för dem alla är att de känns avsides, 
fysiskt eller mentalt, från den reglerade, tillrättalagda 
stadsmiljön. De utgör en paus i rörelsen genom 
staden. Att befinna sig där ger känslan av att ha tagit 
ett steg åt sidan från verkligheten. Det behöver inte 
nödvändigtvis innebära en fysisk förflyttning, men 
platserna innehåller alla ett element av det obekanta, 
och ett mått av överraskning.  

De magiska platser som var mest självklara och lättast 
att upptäck låg alla i stadens periferi. Jag tror inte 
det är någon slump, det är i periferin som övergiven 
mark fortfarande kan lämnas ostörd, medan det inne 
i staden finns tydligare definitioner, där i stor sett all 
mark antingen är bebyggd, gatumark eller park. 

Magiska rum

Längs lederna finns ett antal platser med 
magiska kvaliteter. I projektet presenterar jag 
visualiseringar i form av bearbetade bilder för 
att representera magin och potentialen i de här 
rummen.

kullarna

kalkbrottet

bunkern

banvallen

Malmö NO

Spillepengens 
utsiktsplats

Husie mosse
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Utsiktspunkt kalkbrottet
55° 33′ 52″ N 
12° 56′ 30″ E

Vid kalkbrottets sydöstra hörn finns ett hål i stängslet och 
en liten stig leder ut på en avsatts med perfekt utsikt 
över solnedgången.

På föregående uppslag är en bild från talldungen norr om 
Husie Mosse. 
55° 35′ 0,48″ N 
13° 5′ 22,71″ E

kalkbrottet

Husie mosse
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Tillägg

Som jag tidigare nämnt har jag insett att fragment 
till en infrastruktur för vandring redan existerar i 
Malmö, och att vad som behövs är att se hela bilden 
och knyta ihop fragmenten. Målsättningen är att en 
vandringsled ska kunna uppstå omgående, utan några 
större ingrepp. 

I det här kapitlet beskriver jag min undersökning för 
att komma fram till vilka tillägg som trots allt behövs 
för binda ihop fragmenten till en vandringsled.
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Praktiska faciliteter

En vandringsled behöver kunna tillfredsställa en 
hel del praktiska behov, beroende på vandrarens 
förväntningar och förutsättningar. De praktiska 
grundbehoven är vila, vatten och mat, och de här 
behoven är något jag tagit hänsyn till när jag valt 
ledens sträckning.

Fördelen med en urban vandringsled är att en stor 
del av den praktiska infrastruktur som en vandrare 
behöver redan finns i staden. Jag har dragit leden 
så att vandrare i viss utsträckning kan utnyttja de 
praktiska faciliteter som redan finns runt om i Malmö. 
Exempelvis finns ofta toaletter och dricksvatten i 
rekreationsområden. 

Caféer eller restauranger längs leden underlättar för 
vandraren eftersom hon slipper bära med sig all sin 
mat. Tillgången till mat är en av de största praktiska 
fördelarna med att vandra genom en stad. 

Ordnade viloplatser är också viktigt, särskilt då leden 
går genom glesare, perifera områden, där det inte är så 
lätt att bara sätta sig ner var som helst. 

Kartan intill visar de befintliga praktiska faciliteter som  
de urbana vandringslederna ansluter till.

På nästa uppslag analyserar jag tillgången på 
faciliteter utifrån de två rundvandringarnas roller som 
dagsetapper. 
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Östra rundvandringen 
22 km

Västra rundvandringen
19 km

Nedan presenterar jag riktmärken för hur ofta jag, 
utifrån egna erfarenheter, upplever att olika praktiska 
faciliteter behövs längs en led. På motstående sida visar 
jag de två nya rundvandringarna jag föreslår i Malmö, 
analyserade utifrån mina kriterier. 

Analysen visar att båda rundvandringar i stort sett 
uppfyller de praktiska kriterier jag ställt upp, med ett 
visst underskott av viloplatser på båda. 

Båda rundvandringar har dock två tydliga delar, 
där ungefär halva vandringen har en hög frekvens 
av faciliteter (närmare stadskärnan) och den andra 
halvan i stort sett saknar faciliteter helt, förutom någon 
parkbänk att vila på här och där. 

I stadens periferi är viloplatsen extra viktig. Inne i 
stadskärnan är det är oftast lätt att läsa av var det är 
ok att vila. Parkbänkarna är många och parkerna har 
gräsmattor för picknickar. Längre ut från stadskärnan, 
i glesare bostadsområden, grönområden eller 
industriområden är ytorna inte lika väldefinierade och 
om det inte finns en tydligt markerad viloplats, såsom 
en parkbänk, tar det emot att bara sätta sig ner på 
lämplig plats som man skulle ha gjort ute i naturen.

övernattning

mat

toalett

dricksvatten

vila

Dagsetapp
20 km
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Simrisbanan
55° 36’ 21” N 
13° 2’ 54” E

Även om alla nödvändiga faciliteter redan 
finns så ger leden en ökad potential för olika 
verksamheter, särskilt utanför stadskärnan.

På övergivna simrisbanan kan sommarkiosken på 
Östra Sommarstadens koloniområde öppna café i en 
gammal tågvagn.

Eftersom de urbana vandringslederna redan har 
en tillräckligt hög frekvens av praktiska faciliteter, 
återstår att se till att infrastrukturen för de urbana 
vandringslederna understödjer och förstärker själva 
vandringsupplevelsen. 

Därför föreslår jag fyra tillägg som förstärker och 
binder samman de fragment av leden jag funnit. 

Tilläggen jag föreslår är, i tur och ordning: 

Jag vill nu presentera mina tillägg som en vision för 
och visualisering av hur vandringen som kontemplativ 
och andlig handling kan introduceras i Malmö.

särskilda ledmarkeringar

ett system för att ta sig förbi de hårt trafikerade       
barriärerna i nordöstra Malmö

utsikts- och viloplatser på högt belägna platser

ett boende särskilt riktat till vandrare i centrala 
Malmö.
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Ledmarkering

De vita betongpuckarna glimmar i solljuset som filtreras genom trädkronor. 

scen ur skissmodell för ledmarkeringarna
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Kalkstenar från Limhamn

Som jag tidigare beskrivit tror jag betydelsen av en 
markerad led är stor. Markeringarna berättar att leden 
är en del av ett större sammanhang och möjliggör 
en ostörd vandring eftersom vandraren inte behöver 
oroa sig för att gå vilse. I staden blir ledmarkeringen 
extra viktig eftersom den också förmedlar vandrarens 
identitet gentemot andra.

För att kunna göra en omfattande markering av 
leden bör markeringarna sitta i marken, eftersom det 
blir komplicerat att få lov att sätta upp skyltar eller 
motsvarande på privata fasader. 

Jag tror att markeringen bör vara både diskret och 
relativt billig, för att möjliggöra en någorlunda 
snabb utmarkering av leden. Samtidigt menar jag att 
vandringen är en form av andlig handling, särskild 
från andra urbana aktiviteter och ett steg ifrån 
vardagen, och det tycker jag att ledens markörer ska 
förmedla. Därför är det är viktigt att markörerna har 
en viss nivå av förfining.

Runt kalkbrottet i Limhamn, en av vandringens 
magiska platser, och vid vågbrytaren vid Sibbarp, 
västra ledens målpunkt, täcks marken av kritvita 
kalkstenar. Precis som i sagan om Hans och Greta, 
där barnen släpper vita kiselstenar längs stigen för att 
kunna hitta hem i månskenet, är kalkstenarna nästan 
självlysande. 

Kalkstenarna är så mjuka att de nästan färgar av sig på 
skosulorna, och jag tänker mig att en stig som utgår 
från den här kalkstensmarken successivt skulle färgas 
vit av vandrarnas skosulor.
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Längs vad som benämns som Englands äldsta väg, The Ridgeway väster om London, har stigar nötts 
fram av vandrande fötter och hovar i minst 5000 år. Leden följer till stor del en kalkstens-ås och 
stigarna är kritvita av den mjuka stenen som döljs under ett tunt jordlager.
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modellprocess 1:10

Jag jobbar med två typer av ledmarkeringar. De små markerar leden där det behövs. De stora markerar särskilda platser 
längs leden. 

Markeringarna är gjutna i vit betong och polerade för att få en ljusreflekterande yta. I mitten av de stora är en 
trärundel infälld. Till vissa av de särskilda platserna längs leden hör ett stycke text med platsens historia. Vid 
dessa finns en så kallad shotcode inbränd i trärundeln, som länkar till den aktuella informationen.

Små runda puckar i slipad vit betong märker ut 
ledens sträckning, medan större puckar märker ut de 
särskilda platserna längs med. På vissa av de större 
puckarna finns en så kallad shotcode, en slags rund 
streckkod som kan läsas av smarta mobiltelefoner. 
Koden länkar till en webbplats eller app med 
information om leden och den aktuella platsen. 

Puckarna fälls in i marken med hjälp av en handdriven 
markborr där underlaget är mjukt, och med en kraftig 
diamantborrmaskin där det är hårt, tex i asfalt eller 
stenplattor.  

250 mm

Ledmarkeringar i plan 1:5

100 mm
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Frekvensen av ledmarkeringar ökar i områden 
där vandraren riskerar att distraheras från 
vandringsupplevelsen.

Frekvens

Utgångsläget är att ledmarkeringarna ska placeras ut så 
glest som möjligt. Vandraren behöver inte hela tiden 
ha en vit puck i synfältet, men ska heller inte riskera 
att gå vilse. 

På några platser placeras dock markeringarna ut 
med en mycket högre frekvens. Av erfarenhet vet jag 
att det är lätt att tappa bort leden inne i en stad, där 
distraktionerna är många. Att behöva navigera med 
hjälp av en karta, eller att hela tiden behöva gå på 
helspänn för att inte gå vilse är oerhört distraherande 
för vandringsupplevelsen. 

På de här platserna hjälper en hög frekvens av 
ledmarkeringar vandraren att behålla ett lugn och 
fokus på vandringen.

På andra platser är distraktionen det motsatta. Där 
kan själva avsaknaden av intryck från omgivningen 
vara distraherande. Jag har försökt undvika den typen 
av rum så mycket som möjligt, men där leden ändå 
måste passera genom ett sådant område föreslår jag 
också en hög frekvens av ledmarkeringar. Här hjälper 
markeringarna vandraren genom att erbjuda ett fokus 
för blicken så att en rytm skapas som till och med 
skulle kunna verka meditativt, så att de monotona 
områdena blir en tillgång för leden.  
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Malmö NO - under broarna

På vissa platser finns rent fysiska hinder till att gå 
i staden, i form av bland annat tungt trafikerade 
vägar, järnvägar och rondeller. De största hindren 
finns vanligtvis i stadens periferi, medan stadskärnan 
är mer gångvänlig. Tack vare Malmös befintliga 
grönstruktur kan de urbana leder jag föreslår ganska 
enkelt förbindas med lantliga leder mot sydväst 
och västerut. De passerar ett fåtal större barriärer 
på strategiska punkter, via cykeltunnlar eller 
småvägar, och de undviker utan större svårigheter 
industriområden och andra miljöer som skulle kunna 
distrahera vandringsupplevelsen. Jag har upptäckt att 
det är möjligt att i stort sett utan ingrepp eller tillägg, 
omgående märka ut ett fungerande vandringsnätverk 
av urbana leder som ansluter till och binder ihop det 
skånska nätet.

Undantaget är den för leden strategiskt viktiga 
nordöstra delen av Malmö. I dagsläget kan man 
ifrågasätta om det ens är fysiskt möjligt att gå här. De 
stora kommunikationsstråken ut från Malmö, Södra 
stambanan (järnvägen), E22:an och E20, utgår alla 
från nordöstra Malmö och skapar tillsammans med 
omgivande industriområden en ogästvänlig miljö full 
av barriärer. 

Samtidigt är just den här delen av Malmö viktig för 
att knyta samman sydvästra Skånes vandringsnät, 
eftersom min föreslagna etapp av Skåneleden, SL5 
etapp 11 från Löddeköpinge, följer kusten och möter 
Malmö norrifrån här. Därför är det nödvändigt att just 
här göra ett tillägg för att skapa den infrastruktur för 
vandrare som saknas. 

I nordöstra Malmö gör jag ett tillägg i form av ett system av flytbryggor så att vandrare kan ta sig förbi 
de stora barriärerna på ett bra sätt.
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Nya Skåneleden SL 5 
etapp 11 Malmö - Löddeköpinge

Pilgrimsvägen 
mot Lund

Befintliga cykelvägar mot nordost

Tvärs igenom nordöstra Malmö rinner den lilla bäcken Sege å. Den börjar i Börringesjön vid 
Svedala och rinner ut i Öresund vid Spillepengen i Malmö. Sedan 2000 pågår ett projekt för 
att förbättra vattenkvaliteten och öka den biologiska mångfalden kring ån med hjälp av 
våtmarker och dammar. Projektet har gjort att vattenkvaliteten, som tidigare varit tveksam, 
idag är rätt god. 

Under en rekognosering letade jag mig längs med ån till bron där den korsas av Södra 
stambanans 5 spår. Längs med ån går idag en liten upptrampad stig, och det finns tecken på 
att folk fiskar här. Under järnvägsbron har någon lagt ut gamla lastpallar så att det enkelt 
går att ta sig under järnvägen och upp på andra sidan. Brons fundament är täckta av ganska 
ambitiös graffiti. Under bron bildas ett fantastiskt rum som kontrasterar mot den omgivande, 
snåriga, gräsbevuxna miljön. Det är mörkt, fuktigt och kallt, och stämningen förstärks av 
det extrema ljudet från dundrande tåg ovanför. 

Hela bäckfåran är nedsänkt och bildar ett rum som känns avsides mitt i den hårda miljön 
som omger den och är precis den sorts miljö som kan förstärka en urban vandringsupplevelse 
– avsides, hemligt och oanvänt. Att följa rinnande vatten är dessutom något som upplevs 
som positivt och ger en känsla för det geografiska sammanhanget under en vandring. Därför 
föreslår jag ett tillägg av enkla bryggor och några hundra meter nyanlagd stig för att min 
urbana vandringsled ska kunna följa Sege å istället för de befintliga cykelvägarna.

På nästa uppslag: min visualisering av det magiska rummet under järnvägsbron.

Föreslagen sträckning för leden längs 
befintliga vägar/stigar

Förslag på ny förbindelse längs med Sege å

Sege industriområde

Lundavägens 
industriområde

Östra 
hamnområdet

Arlövs 
industriby

Sö
dr
a 
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Malmö NO

Vid Malmö NO finns visserligen cykelvägar som 
förbinder Malmö och Lund, som teoretiskt sett skulle 
kunna utnyttjas av vandrare, men dessa är utformade 
för en snabb cykelhastighet och inte anpassade för 
fotgängare. Sträckan är dessutom drygt 4 kilometer, 
vilket tar en cyklist mindre än 15 minuter att klara 
av, medan det till fots kan ta upp till en timme. 

Det finns samtidigt en stor potential i den här delen 
av nordöstra Malmö, där i stort sett all Malmös tunga 
trafik är koncentrerad till ett ganska litet område. 
Samtidigt som det bildas en ogästvänlig miljö skulle 
området också kunna utgöra en givande kontrast i 
vandringssekvensen. Jag tror också att den här typen 
av områden i koncentrerad form på ett starkt sätt kan 
manifestera inträdet i, eller utträdet ur, staden.

Som jag tidigare har beskrivit kan en hårt 
trafikerad väg vara en tillgång under vandringen, 
för att förstärka övergången mellan två olika rum 
i sekvensen. Den här tillgången utnyttjas bäst 
genom att låta leden passera vinkelrätt mot trafiken, 
istället för att vandra längs med den. För att utnyttja 
potentialen i nordöstra Malmös är det enligt samma 
logik rimligt att leden korsar området vinkelrätt, på 
den smalaste ledden.
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Strategi

De flesta vägarna som Sege å passerar i 
nordöstra Malmö går på låga betongbroar som 
är mellan 8 och 15 meter breda, knappt 2 
meter över vattnet. Broarnas fundament står 
ute i vattnet, och det är omöjligt att ta 
sig under dem till fots. För att leden ska 
komma så nära vattennivån som möjligt, så att 
vandrarna slipper ducka, föreslår jag här enkla 
flytbryggor. En billig lösning, i och med att 
det inte behöver anläggas några nya fundament.

Längs sekvensen vid Sege å är det bara två 
vägar som är direkt olagliga att korsa till 
fots: järnvägen och motorvägen E22, det är 
också här jag vill föreslå särskilda lösningar. 

Järnvägsbron

Längs järnvägsbrons norra fundament går redan 
idag en upptrampad stig. Några lastpallar har 
lagts dit så att man slipper gå i leran. Det är 
redan idag en fantastisk miljö, men det känns 
otryggt att gå där. För att göra miljön under 
järnvägen mindre otrygg utan att helt lägga 
till rätta, föreslår jag ett par enkla tillägg. 
En enkel plankgång läggs ut där lastpallarna 
ligger idag. Österut är marken högre så att 
stigen måste gå närmare vattnet. Här föreslår 
jag en ordentlig brygga där vandrare kan 
pausa och svalka fötterna i vattnet varma 
sommardagar.

E22

E22 är, precis som järnvägen, rejält upphöjd, 
och under den bildas en slags pelarsal med 
grusgolv. Inga problem att vandra där. Leden 
kröker under motorvägen för att möta upp 
marknivån som är lägre på brons norra sida, och 
på samma gång undvika norra sidans täta buskage 
som växer längs ån en bit. 

På- och avfarten går däremot i marknivå. 
Påfarten har motorvägsstatus från och 
med att den passerat ån, och här behöver 
motorvägsskylten flyttas cirka 20 meter österut 
för att vandrare ska kunna passera. Dock 
håller bilarna inte särskilt hög fart, i 
och med att påfarten börjar i en rondell där 
hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Avfartens 
hastighetsbegränsning är också 50 där leden 
passerar. Min utgångspunkt är att anläggningen 
av eventuella övergångsställen eller trafikljus 
skulle vara onödigt krånglig i relation till 
fördelarna. Jag tror vandrarna kommer kunna 
ta sig över mellan bilarna, särskilt eftersom 
rondellen skapar naturliga pauser i trafikflödet.   

På min egen pilgrimsvandring korsade leden 
vid flera tillfällen ganska hårt trafikerade 
vägar, utan övergångsställen, och det var inga 
problem att ta sig över. Snarare hade det 
kännts märkligt med ett övergångsställe, eller, 
ännu märkligare, trafikljus på de platserna. 
Övergångsställen och trafikljus hör till bebodda 
platser.

1.

2.

1.

2.
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Längs med Sege å bildas en undangömd sekvens 
av ljusa gröna rum varvade med mörka, svala rum 
vid vatten. Den här delen av vandringen är ungefär 
en kilometer lång, och går från Malmö Burlöv 
Golfklubb i söder till Spillepengens fritidsområde i 
norr. På Spillepengens högsta punkt finns sedan östra 
rundvandringens målpunkt, och utsiktspunkten där 
utgör en stark kontrast mot de nedsänkta vattennära 
rummen längs Sege å. 

Vandraren som möter Malmö från nordost får 
sin första vy över staden från utsiktspunkten vid 
Spillepengen, som både fungerar som startpunkt och 
målpunkt för de urbana lederna. Men för att ta sig in i 
själva staden tvingas hon ta sig långt ner och behöver 
nästan ducka under de stora trafiklederna. Hon liksom 
smyger sig in i staden bakvägen.

Tillsammans med Spillepengens målpunkt bildar 
rummen längs Sege å en fin sekvens där Malmö 
välkomnar, eller tar farväl av, vandraren.
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Spillepengens utsiktspunkt
55° 38′ 30,08″ N
13° 2′ 10,60″ E
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Spillepengens utsiktsplats ligger ungefär 15 meter över havet. Platsen 
erbjuder en första skymt av Malmö för vandrare som kommer norrifrån, en viktig 
utsikt eftersom Malmö kommer utgöra mål eller delmål för många. Åt norr är 
utsikten vid över Lommabukten och dess fågelrika strandängar, varav en del är 
naturreservat. Som kontrast mot detta breder Spillepengs avfallsanläggning ut 
sig i väst. När vinden ligger på därifrån hörs ett svagt buller och det luktar 
vagt från soporna. Från utsiktspunkten ser man de stora grävmaskinerna och 
truckarna utföra sitt arbete på anläggningen. Kontrasten är stor mellan den 
vackra naturen vid Lommabukten, den gigantiska avfallsanläggningens lukter och 
ljud, och Burlöv och Malmös bebyggelse som breder ut sig mot sydöst. 

Spillepengs avfallsanläggning är skrafferad i rött.

Bilden på föregående uppslag visar mitt förslag till en 
av två nya utsikts- och viloplatser längs leden.

Malmö är i stort sett platt, men vid två tillfällen längs 
mina urbana leder kommer vandraren upp på relativt 
hög höjd: på Spillepengens fritidsområde (östra 
rundvandringen) och på kullarna i Kroksbäcksparken 
(västra rundvandringen). De här höjderna utgör 
undantag längs leden, som till största del går i 
någorlunda platt terräng, och är därför speciella i sig 
själva. 

Under vandringar i kuperad terräng är det den platta 
marken som utgör ett rart undantag, och de få tillfällen 
man känner plan mark under fötterna är det med 
förvåning. För att förstärka upplevelsen av hög höjd 
föreslår jag därför införandet av två utsiktspunkter där 
en del av marken gjorts platt mitt i det branta. Den 
platta marken bjuder en plats för vandraren att stanna 
och ta in landskapet.

Utsiktspunkter

Ledens huvudsakliga utsiktspunkter finns i 
nordost, vid Spillepengen, och i söder, i 
Kroksbäcksparken.
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För att förstärka utsiktspunkten bygger jag upp en 
bit mark med hjälp av en stödmur i betong. Den helt 
platta marken ger möjlighet att betrakta omgivningen i 
360 grader. Muren placeras strax nedanför den högsta 
punkten för att den som står på plattformen ska känna 
sig riktigt stabil. Utsikten ger en känsla av kontroll och 
överblick som saknas på den annars platta vandringen.

Nedanför plattformen bildas en skyddad sittplats 
där jorden grävts bort för att ge plats åt muren, där 
vandrare kan vila med den stabila betongen i ryggen. 
Viloplatsen riktas mot nordost, vilket gör att bänken 
oftast är i lä (vanligaste vindriktningen i Malmö är från 
sydväst), och det riktar också viloplatsen mot den mest 
vidsträckta utsikten.

Viloplatsen har en helt annan karaktär än plattformen. 
Plattformen förstärker känslan av att vara högst upp 
och inbjuder till att betrakta hela utsikten. Bänken mot 
stödmuren ger en trygg plats i terrängen att vila på 
och riktar blicken åt ett håll. I dagsläget står ett vanligt 
picknickbord och balanserar på högsta punkten och 
gör inget för att förstärka höjdkänslan eller skapa en 
bekväm viloplats. 

Stödmuren förstärker också kontrasten mellan det 
urbana Malmö, med åsynen av den ganska brutala 
avfallsanläggningen, och den vackra naturen i 
Lommabukten. För vandrare som kommer från Malmö 
syns knappt muren, utan den smälter in i slänten och 
skapar bara en inbjudande platt yta att stanna och ta 
in utsikten på. För vandrare norrifrån manifesterar sig 
den råa betongytan mot himlen på vägen upp. Bakom 
den skymtas avfallsanläggningens rykande skorstenar. 
Muren markerar på så sätt inträdet i det urbana 
landskapet och början på de urbana lederna.

Snitt 1:50

Bakom stödmuren planteras lavendel för att dölja de svaga lukterna från avfallsanläggningen. När vinden tar tag 
i plantorna sprids lavendeldoft (både från blad och blommor) ner till viloplatsen. Dofter har en viktig roll i 
upplevelsen av rummen längs leden, som i exemplet från Portugal jag tidigare beskrivit, där doften av vild mynta 
förstärker den svala och fuktiga karaktären längs en skogsbäck. 
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plan 1:50

Nedanför stödmuren lämnas utgrävningens kanter mjuka och gräsbevuxna, så att det bildas nästan en slags gryta kring 
viloplatsen. Både för att bänken ska smälta in väl i slänten och vara lite hemlig, och för att viloplatsen ska kännas 
riktig trygg och skyddad. Sitsen byggs upp av träplankor för att kontrastera mot den tunga, kalla betongen och ge en 
mjuk känsla åt sittplatsen.

Vy mot utsiktspunkten på kullarna i Kroksbäcksparken. Nedanför den högsta kullens södra slänt breder ett intrikat 
landskap av odlingslotter ut sig. 

I södra Malmö ligger Kroksbäcksparken med sina osannolika kullar. Kullarna byggdes upp på 1970-talet av schaktmassor 
från bygget av de intilliggande bostadsområdena Holma och Kroksbäck. Den högsta kullen är 19 meter över havet. Här 
placerar jag ytterligare en stödmur med utsiktsplattform och viloplats. Här får vandrare som kommer inifrån Malmö för 
första gången en vy över landsbygden. Utsikten visar hur det urbana landskapet med Hyllies mega-byggnader möter den 
platta jordbruksmarken. Utsiktspunkten i söder speglar utsiktspunkten i norr genom att de på liknande sätt tydliggör 
mötet mellan landsbygd och stad. I Kroksbäck, som på Spillepengen, vänds bänken också mot den vidaste utsikten, vilket 
här innebär söderut. 
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Målets infrastruktur - mötesplatser

I sin bok Pilgrimsvandring på svenska (2010) beskriver Anna Davidsson Bremborg hur många organisatörer av 
pilgrimsvandringar i Sverige är noga med att ha en särskild ceremoni på vandringens sista dag. Det kan vara en 
avslutande middag eller mässa. Vikten av att ge vandringen ett ordentligt avslut betonas. Ceremonin markerar också, 
minst lika viktigt, övergången tillbaka till vardagen och verkligheten. 

De svenska pilgrimsvandringarna företas oftast i grupp och de här avslutande ceremonierna kan då organiseras av 
arangören. På markerade leder där pilgrimer vandrar individuellt krävs en särskild infrastruktur vid målet för att 
markera vandringens avslut och tillbakagången till vardagen. 

I Santiago de Compostela finns dels de traditionella, religiösa ceremonierna, i anslutning till pilgrimsmässan i 
katedralen, men det har också utvecklats en hel del ceremonier med mer sekulära förtecken. De flesta pilgrimerna 
vandrar rätt in i staden och direkt till katedralen, som rymmer Sankt Jakobs reliker och är målet för 
pilgrimsvandringen. Här vilar de på marken på den stora förplatsen till huvudentrén. Ett förbud för ryggsäckar inne i 
kyrkan gör att de flesta väljer att återvända senare, när de hittat boende, för att delta i pilgrimsmässan eller utföra 
särskilda pilgrimsritualer kring relikerna.

De sekulära ceremonierna fokuserar på gemenskapen mellan pilgrimer. Middagar, informella och formella mötesplatser 
såväl som olika välkomstcenter möjliggör för pilgrimer att återse vänner de mött längs vägen, och ger en möjlighet att 
ta ett ordentligt farväl. Samtidigt ger de utrymme för pilgrimerna att behålla sin pilgrimsidentitet och gemenskap, 
trots att de nu blandats upp med turister och invånare i en modern stad. Pilgrimskontoret, där pilgrimsbeviset 
utfärdas, är inhyst på en innergård i närheten av Katedralen. Här finns även toaletter, endast till för pilgrimer, 
och ett välkomstcenter för Nederländska pilgrimer. Innergården fungerar som mötesplats, eftersom i stort sett alla 
pilgrimer tar sig dit för att få sitt bevis utfärdat. En särskild trappa på södra sidan av katedralen fungerar som 
ännu en informell mötespunkt.

exempel: Santiago de Compostella 
- målpunktens infrastruktur
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1. Förplatsen utanför katedralens 
huvudentré, där pilgrimer vilar efter 
att just ha kommit fram.
2. Sankt jakobs reliker i kryptan under 
altaret.
3. Informell mötesplats för pilgrimer 
vid kyrkans södra entré.
4. Pilgrimskontoret, där 
pilgrimsbevisen utfärdas. Innergården 
fungerar som mötesplats.

Santiago de 
Compostella

Finisterre

Muxia

På en pilgrimsled är målet en helig plats av något 
slag, oftast en kyrka där något helgon begravts. 
Under vandringens gång finns också flera mindre 
målpunkter eller delmål, som ofta utgörs av kyrkor 
eller kapell. För de flesta pilgrimer utgör slutmålet 
den väsentligaste delen av resan, även om själva 
vandringen dit också är av stor vikt. Som Rebecca 
Solnit beskriver i Wanderlust (2001) hänger målet 
och resan dit tätt ihop: utan målet förlorar resan sin 
mening, men utan vägen dit är målet inget värt. 

Under vanliga, sekulära, vandringar läggs en större 
tonvikt vid vägen, och uppfattningen om vad som 
utgör en målpunkt är mer subjektiv. Vandringens 
slut ges ingen större betydelse, och är dessutom allt 
som oftast samma plats som vandringens början, 
inte sällan en parkeringsplats. Undantaget är 
bergsbestigningen, där toppen utgör det självklara 
målet och belöningen. På så vis har bergstoppen 
samma typ av relation till vägen som pilgrimsmålet. 

Jag tror att sekulära vandrare ofta väljer sina 
målpunkter utifrån deras fysiska egenskaper. 
Vanliga målpunkter längs en vandringsled är ju till 
exempel utsiktspunkter, havet eller andra vatten (där 
landet “tar slut”), särskilda naturformationer (som 
flyttblock), men det kan också handla om historiskt 
intressanta platser som fornlämningar.

En målpunkt förknippas ofta med vila, oavsett 
om det gäller en pilgrimsvandring eller en sekulär 
vandring, och ibland förstärks de här subjektiva 
målpunkterna med en anlagd rastplats så att 
målpunkten går från att vara subjektiv till att utgöra 
ett formellt delmål längs leden.

Under en långvandring blir dagsetappernas 
slutpunkt till gemensamma målpunker. Även om det 
är önskvärt att övernattningen sker på en vacker och 
stillsam plats, är det i högre grad praktiska saker som 
sovplats, mat och transport som värderas högt vid 
dessa målpunkter.

Bara för att vandringens huvudmål är nått betyder 
det inte nödvändigtvis att vandringen slut, inte ens 
på en pilgrimsvandring. I Santiago de Compostella, 
i nordvästra Spanien, slutar de pilgrimsleder som 
genom hela Europa löper mot det gemensamma 
målet Sankt Jakobs reliker som förvaras i katedralen 
i Santiago. Santiago är alltså huvudmål och slutpunkt 
för flera långa pilgrimsleder, men det finns också en 
pilgrimsled som börjar i där, Camino Finisterre. Man 
vet inte riktigt varför pilgrimer började vallfärda från 
Santiago till Finisterre. En teori är det kan ha varit 
ett viktigt vallfartsmål redan innan kristendomens 
inträde, men trots det har kristna pilgrimer till 
Santiago har haft Finisterre som slutmål sedan 
medeltiden. Även idag väljer många pilgrimer att gå 
de 90 extra kilometerna till Finisterre efter att de nått 
Santiago. 

Till viss del tror jag att anledningen till att så många 
väljer att fortsätta är att Finisterre, med sina stup 
ner i havet och den obrutna horisonten, markerar 
den fysiska vandringens slutpunkt, medan Jakobs 
grav i Santiago utgör den andliga vandringens 
målpunkt. Finis terrae betyder ju trots allt världens 
ände. En pilgrim jag pratade med betonade också 
hur vandringen till Finisterre var av en helt annan 
karaktär än den till Santiago. Han beskrev det som 
att pilgrimsvandringens arbete var avslutat vid 
ankomsten till Santiago, att vandringen till Finisterre 
var frivillig på ett annat sätt, och därför mer njutbar. 

Målpunkter och ritualer

Santiago de 
Compostela

Finisterre
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För pilgrimen har alltså själva målet en avgörande 
roll för vandringen, medan den vanlige vandraren 
är mer intresserad av själva vägen. För henne är 
målpunkterna mer subjektiva, och de kan skilja 
sig från vandrare till vandrare. Men gemensamma 
målpunkter ger vandringen en riktning och en 
tydlig sekvens, och är viktiga även under en sekulär 
vandring. 

Viloplatser bildar naturliga målpunkter under en 
vandring, men förutom lägerplatsen är det bara vissa 
av dem som upplevs som målpunkter gemensamt av 
alla vandrare. Som jag beskrev på föregående uppslag 
är det ofta landskapets fysiska form som avgör vad 
som blir en målpunkt. Viktigt är också platsens 
placering i sekvensen. I en rundvandring är den mest 
relevanta platsen för en målpunkt längst bort från 
utgångspunkten, där vandringen vänder om. 

När jag undersöker möjliga målpunkter för de 
urbana vandringslederna utgår jag ifrån den sekulära 
vandrarens syn på målpunkter. 

De urbana vandringslederna kommer användas 
av olika typer av vandrare. Dels malmöbor som 
påbörjar sin vandring på en punkt nära bostaden, 
det vill säga vart som helst längs hela sträckan. 
Dels långvandrare för vilka Malmö är en av många 
målpunkter längs med en längre sekvens som 
löper över flera dagar. Och dels personer som 
använder centrala Malmö som utgångspunkt för en 
rundvandring eller långvandring. 

Eftersom vandrare längs den urbana leden varken 
påbörjar eller avslutar vandringen på en bestämd 
plats utgår jag både från placering i sekvensen och 
från landskapets fysiska egenskaper när jag tänker 
mig målpunkter längs lederna. För en långvandrare 
är centrala Malmö den naturliga målpunkten. Det är 
också här det fysiska landskapet (det urbana) är som 
mest intensivt, så att det utgör kulmen på en sekvens 
från landsbygd till stad. 

Men jag väljer också att se två punkter utanför staden 
som målpunkter för de två rundvandringarna. 
Jag förlänger lederna en bit ut mot de lantliga 
vandringslederna till varsin viloplats som på ett 
naturligt sätt markerar rundvandringens slut- 
och målpunkt, men även visar på den möjliga 
fortsättningen ut på landet. Den östra målpunkten 
är Spillepengens utsiktspunkt, som jag beskrivit 
på föregående sidor. Den västra målpunkten är ute 
på den halvt nergångna piren intill brofästet, där 
känslan av att ha nått landets sista utpost gör platsen 
till en naturlig målpunkt. Båda de här platserna 
har fysiska förutsättningar för att upplevas som 
målpunkter, dessutom markerar de båda en känsla 
av att ha nått stadens sista utpost.  Det gör att de blir 
relevanta målpunkter för vandrare som utgår från 
Malmö, och samtidigt markerar de här punkterna 
början på de urbana lederna för vandrare som 
kommer utifrån. Det är här de vandrar in i staden. 
Från båda målpunkterna har de utsikt över Malmö 
för första gången. 

Målpunkter i Malmö

Rundvandringarna får varsin målpunkt, med olika 
typer av havsutsikt. 

22 + 8 km

19 + 3 km
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Piren, västra rundvandringens målpunkt

55° 34′ 19,24″ N
12° 53′ 40,11″ E
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Utsikt norrut från Spillepengen, östra 
rundvandringens målpunkt.

55° 38′ 30,08″ N
13° 2′ 10,60″ E
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För att det ska vara motiverat för en led att passera 
igenom en stad behöver staden kunna erbjuda 
vandraren ett visst utbud av praktiska saker som 
mat, vila och sovplatser. Utöver detta tror jag att en 
vandring längs den urbana leden måste förmedla 
en känsla av staden för att den ska bli attraktiv 
som vandringsmål. Det innebär bland annat, som 
jag tidigare beskrivit, att leden bör undvika vissa 
områden (enformiga, bilanpassade), men det handlar 
lika mycket om att låta vandraren passera igenom 
områden som kan förmedla en särskild känsla. 

Till en början var jag inne på att låta leden löpa 
genom platser som kunde förmedla en alternativ bild 
av Malmö, och undvika de platser som traditionellt 
sett visas upp när Malmö ska presenteras för 
utomstående. Så småningom insåg jag att det är 
viktigt att få med både det Malmö som är mer 
mainstream, såväl som det alternativa Malmö för att 
förmedla en så komplett bild av staden som möjligt, 
och för att göra sekvensen varierande och intressant. 
Sett ur en utomstående vandrares perspektiv tror 
jag också det vore frustrerande att vandra genom 
staden utan att passera till exempel den historiska 
stadskärnan. 

Vandraren som passerar genom Malmö rör sig 
längs en sekvens av rum som varierar i intensitet 
från landsbygd till urbanitet och tillbaka igen. 
Sekvensens kulmen äger rum där det urbana 
landskapet är som mest intensiv, i Malmös fall den 
historiska stadskärnan. Därför väljer jag att låta de 
urbana lederna löpa genom den delen av staden. 
Eftersom den utgör kulmen av vandringssekvensen 
vill jag tillskriva stadskärnan en viss dignitet och 
betydelse för leden, och det känns naturligt att se 
stadskärnan som målpunkt för de dagsetapper 
som leder in i Malmö, såväl som utgångspunkt för 
rundvandringarna. 

Den historiska stadskärnan rymmer inte hela den 
komplexa känslan som är Malmö, men det är den 
punkt där staden är som mest intensiv. Min intention 
är att de två rundvandringarna, tillsammans med 
stadskärnan, möjliggör den mer komplexa läsningen 
av staden.

Vandringens kulmen
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Stadskärnan är kulmen på en sekvens av rum från 
landsbygden via stadens periferi till den intensiva 
kärnan. Den urbana vandringen ska förmedla en 
känsla av staden, och för det står de urbana rummens 
karaktär. Samtidigt är det fortfarande viktigt med en 
variation i sekvensen, framförallt mellan intensiva 
stadsrum som kanske bäst förmedlar Malmö-
karaktär och de rum som är lite avsides med en 
lugn karaktär som upprätthåller den kontemplativa 
vandringsupplevelsen i stadens intensitet.

I centrum av Malmö har de två rundvandringarna 
varsin övergripande karaktär, som i viss mån håller i 
sig även i stadens utkanter. Den västra vandringen är 
till stor del en sekvens av olika gröna rum. Rummen 
varierar dramatiskt mellan öppna, vidsträckta rum 
(vid Ribersborgsstranden och Pildammarna) och 
intima, omslutande rum (som vid Ärtholmens 
sommarstad). Rummen varierar också mellan 
formella, strikt planterade rum och mer informella, 
tillåtande rum. En del rum, som Fersens väg (en 
trädplanterad aveny), är intensivt urbana och 
strikta, medan andra, som Stadionparken, är mer 
uppbrutna och flytande. Västra rundvandringen ger 

en känsla av Malmös olika gröna karaktärer och den 
viktiga, unika placeringen invid Öresund. Här finns 
också några gröna rum med en undangömd och 
nästan hemlig karaktär, viktiga för att upprätthålla 
vandringsupplevelsen i stadens intensitet.

Den östra rundvandringen har en mer tydligt urban 
karaktär. I centrum går vandringen till stor del längs 
gator. Gaturummen varierar i trafiktäthet, skala 
och ålder och skvallrar om historiens lager. Här och 
var öppnas det urbana landskapet upp vid ett torg 
eller en park. Bostäder ger ofta en intim karaktär, 
med ett vardagligt folkliv, medan butiksgator ger 
en mer formell karaktär med ett intensivare brus. 
Bostadskvarterens homogenitet skapar också en 
variation i sekvensen, där karaktären förändras från 
ett kvarter till ett annat, när vandringen går från 
Gamla Väster med de högsta kvadratmeterpriserna i 
Malmö via Rörsjöstaden och Möllan till Rosengård. 
Jag tycker att just gatornas folkliv är en av de mest 
karaktärsskapande egenskaperna hos Malmö, och att 
uppleva den kompakta segregationen (det är bara 40 
minuters vandring från Gamla Väster till Rosengård) 
är viktig för att förstå staden. 

intimt, småskaligt

storskaligt, uppbrutet

omslutet

formellt och intimt

öppet 

formellt och lugnt

informellt

hemligt, intimt parkrum pampigt, öppet torgrum

intensivt grönt gaturum

lugnt, formellt

lugnt, informellt, omslutet

öppet, dramatiskt, informellt
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3.
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Jag har nu beskrivit min vision för hur man kan föra in 
vandringen i Malmö. 

De urbana vandringslederna bildar två rundvandringar 
lämpliga för dagsturer, och jag har utgått från redan 
befintliga rum och sekvenser när jag fastställt ledernas 
sträckning. Min utgångspunkt har varit att leden ska kunna 
uppstå omgående utan några större ingrepp. Men jag har 
också presenterat några tillägg jag tror är nödvändiga för 
att skapa en god infrastruktur för vandring i Malmö. Jag 
har också presenterat tilläggen i den ordning jag tänker 
mig att de ska anordnas: först kommer ledmarkeringen 
som synliggör leden och möjliggör vandring längsmed den, 
och sedan anläggs den bit av leden som låter vandrare ta sig 
förbi de hårt trafikerade barriärerna vid Malmö NO på ett 
bra sätt. För att ytterligare förstärka vandringen byggs två 
vilo,- och utsiktsplatser på vandringens högsta punkter. 

I den sista delen av rapporten vill jag nu presentera mitt 
förslag till ett boende riktat specifikt till vandrare. 

Malmös nya härbärge för vandrare
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Skanör: 24 km
campingplats, hotell mm.

På dagsetapper från centrala Malmö finns antingen vindskydd eller 
campingplats och i vissa fall hotell/pensionat. 

Torup: 18 km
vindskydd

Lund: 
20 km

campin
gplats

, hote
ll mm.

Lödde
köpin

ge 25
 km

campi
ngpla

ts

Östra rundvandringen:
22 km

Västra rundvandringen:
19 km

Malmö blir som jag tidigare 
nämnt navet i ett system av 
rundvandringar i sydvästra Skåne.

I centrala Malmö, där de urbana vandringssekvenserna 
kulminerar, föreslår jag ett härbärge för vandrare. 

De urbana vandringslederna skapar, tillsammans 
med befintliga leder och föreslagna förlängningar 
av Skåneleden, sex dagsetapper som alla utgår 
från Malmö, vilket gör staden till den viktigaste 
målpunkten i västra Skånes vandringsnätverk. 

Det betyder att det skapas en efterfrågan på boende för 
vandrare i Malmö.

terminologi: härbärge

Jag väljer att kalla boendet för härbärge, 
istället för vandrarhem som utgör en särskild 
typ. Termen vandrarhem myntades först på 
1930-talet som ett mer inbjudande namn (än 
härbärge) på Svensk Turistförenings boenden 
för friluftsutövare, men typen har utvecklats 
och idag håller ett vandrarhem inte sällan 
standarden av ett hotell. 

Ordet härbärge betyder ”hus eller utrymme för 
tillfälligt boende” (Nationalencyklopedins 
ordbok), oftast med en lägre standard. Jag 
uppskattar att ordets betydelse även innehåller 
ett mått av gästfrihet. Idag associeras ordet 
med boenden för hemlösa, men det används också 
för de särskilda boenden för pilgrimer som 
finns längs med pilgrimsvägarna i södra Europa 
(Albergue=härbärge). Härbärget är någonstans man 
kan få bo om man saknar tak över huvudet. Jag 
kallar mitt boende för härbärge eftersom det 
kommer hålla en mycket lägre standard än, och 
ska utgöra ett alternativ till, hotell.
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Enligt Svenska Turistföreningens analys om framtida trender inom turism och resande nämns att en grupp vandrare med 
högre krav på komfort håller på att växa. För dessa personer är det lika viktigt med en hög standard på boende och 
mat under utflykten, som själva vandringen. Jag tror definitivt att den här trenden kommer göra att utbudet av högre 
standard kommer växa längs våra vandringsleder, men jag tror också att det ökande intresset för vandring kommer 
göra att efterfrågan också ökar för det enklare, ursprungliga sättet att vandra. Inte minst eftersom det utgör ett 
billigare semesteralternativ för människor utan stora ekonomiska resurser. 

De vandrare som förväntar sig en hög standard kommer kunna utnyttja det befintliga utbudet av hotell i Malmö. 

För att Malmö ska blir attraktivt som vandringsmål 
tror jag inte att det utbud av boenden som redan finns 
här räcker. 

Som jag beskrivit är det lätt att som vandrare tappa 
sin identitet i en stad, bland alla anonyma människor. 
Under min långvandring längs caminon erfor jag 
hur boende specifikt för vandrare mitt i staden låter 
vandrare ingå i en vandrargemenskap där de kan 
behålla sin vandrar-identitet, trots att de nu befinner 
sig i en stad.

Dessutom bär vandrare med sig utrustning som tillåter 
en mycket enklare standard än vad som erbjuds på ett 
hotell. 

I dagsläget är det Skåneleden som står för den mest 
utbyggda infrastrukturen för vandrare i Skåne. 
Längs Skåneleden finns några sträckningar som 
rekommenderas för den som inte vill sova utomhus, 
men de allra flesta etapperna börjar och slutar vid en 
lägerplats med vindskydd, ved och i vissa fall vatten. 
Det innebär att de flesta vandrare bär med sig sovsäck 
och liggunderlag. I vissa fall även tält, om vädret är 
kallare. Dessutom har många en låg budget.

Så trots att hotellutbudet i centrala Malmö är stort 
saknas den typen av boende som möter förväntningar 
och önskemål från målgruppen. 

Därför behövs ett boende specifikt för vandrare i 
Malmö. 
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Malmös historiska stadskärna. Den västra delen är i stort 
sett obebyggd, och består av Gamla Kyrkogården (1) och 
Kungsparken (2). I Kungsparken finns Casino Cosmopol, ett 
gatukök och Hovrätten (i norr) utspridda. Majoriteten 
av stadskärnans mark är bebyggd. Det röda markerar 
centrala Malmös mest intensiva gångstråk som löper från 
centralstationen längs Södergatan mot Triangeln. Vägar med 
tung trafik är markerade i grått.

(1)

(2)
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Jag väljer att placera härbärget där vandringssekvensen 
kulminerar, i Malmös stadskärna. Dels eftersom det 
ytterligare förstärker stadskärnans status som viktig 
målpunkt, och dels för att erbjuda vandrarna att 
upptäcka och utnyttja den mest intensivt urbana delen 
av staden.

Platsen för nattvila utgör dagens viktigaste målpunkt 
för långvandraren. Dagsetappens mål är också 
enda platsen där det finns utrymme för att söka sig 
bort från leden och upptäcka omgivningen mer 
förutsättningslöst, utan sin tunga ryggsäck, än under 
själva vandringen. 

Jag placerar härbärget innanför kanalen, i den 
historiska stadskärnan, det mest intensivt urbana 
området i Malmö. Men jag väljer att placera det 
avsides, ett steg från intensiteten, i Kungsparken, 
stadskärnans gröna lunga.

Platsen för nattvila har två motsägelsefulla funktioner: 
den sociala mötesplatsen, som gagnas av en urban 
kontext, och den stillsamma sovplatsen som i 
vandringssammanhang gärna förknippas med naturen. 
Det är en plats som gagnas av stadens intensitet och 
utbud, men som också kräver ett visst mått av stillhet. 

I vandringens sekvenser eftersträvar jag en variation 
mellan de på varandra följande landskapen. Kontraster 
mellan rummen ger en förhöjd upplevelse längs leden. 
Den historiska stadskärnan är tydligt uppdelad i en 
större tätbebyggd del, och en mindre, nästan obebyggd 
grön del bestående av park och gravplatser. Den gröna 
delen av stadskärnan står i stark kontrast till den 
bebyggda delen, och utgör ett stillsamt rum alldeles 
intill den allra mest intensiva delen av centrum. 

Den här kontrasten inom stadskärnan blir viktig för 
vandringslederna, och passar fint för att låta härbärget 
i sig själv innehålla en stark kontrast: den mellan 
de sociala, urbana funktionerna och de stillsamma 
rummen. 

Mellan intensitet och lugn
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Rum för kontemplation

På den tidigaste avbildningen av Malmö (eller Elbogen som tyskarna kallade staden), från omkring 1580, syns 
klosterområdet (efter reformationen använt som hospital) i sydväst innanför vallarna. Sankt Petri Kyrka 
dominerar i norr och Malmöhus i väster. Närmast i bild syns Möllevången.

Bilden är kanske inte korrekt till 100 procent, men vad som borde vara det före detta klosterområdet har 
avbildats som en av de få trädbevuxna platserna innanför befästningarna (till vänster i bild, innanför 
vallarna). Jag tänker mig att klosterområdet med sin fruktträdgård och sina fromma, hårt arbetande bröder, 
under 1400-talet upplevdes som en kontemplativ grön lunga i den intensiva handelsstaden, på samma sätt som 
Kungsparkens lugn idag kontrasterar starkt mot stadskärnans intensitet.

Jag tror att kunskapen om Kungsparkens betydelse för medeltida vandrande franciskanmunkar skänker platsen 
mening också för många av dagens vandrare, i en tid där intresset för pilgrimsvandringen växer. Vetskapen om 
den hisnande historiska kontexten ger, som jag tidigare beskrivit, en starkare vandringsupplevelse.

...

Kungsparken har en intressant historia i relation till 
vandring. Här låg nämligen ett Franciskankloster 
från sent 1400-tal till tidigt 1530 (Isberg, 1922). Som 
jag tidigare beskrivit hade Franciskanorden en stor 
roll i att göra pilgrimsvandring populärt i Europa 
under dess glansdagar på medeltiden. 

Franciskanorden och Dominikanorden hade funnits 
i Malmö sedan tidigt 1400-tal, i varsitt kloster längs 
med det som idag är Västergatan. 1489 flyttade 
Franciskanorden till ett nybyggt klosterkomplex i 
södra delen av det som idag är Kungsparken. Det 
råder oklarhet om exakt var de olika byggnaderna 
låg, men enligt historikern Anders Ulrik Isberg 
(d ä) tog klosterområdet upp tre kvarter som man 
tillägnat sig via donationer och inköp. Komplexet 
bestod av en klosterkyrka med begravningsplats, 
odlingsområden med fruktträdgårdar och så själva 
klostret, där bröderna bodde. (Isberg, 1922)

Klostrets verksamhet finns inte särskilt 
väldokumenterad, och de katolska klosterordnarna 
fördrevs brutalt i samband med reformationen 
år 1530 (Söderlund 1985). Klosterbyggnaderna 
användes sedan som hospital.

Franciskanordens tre konventlöften är lydnad, 
fattigdom och kyskhet. Förutom ett liv i enkelhet 
med kroppsarbete och sjukvårdsutövande var 
pilgrimsvandringen en viktig del av brödernas tro. 
Bröderna vandrade tiggande för att förmedla sitt 
budskap, helt beroende av allmosor längs vägen. 

Kloster var viktiga längs pilgrimslederna, då de ofta 
erbjöd pilgrimer sjukvård och husrum, härbärge. 
Kanske stannade pilgrimer från Europa vid klostret i 
Kungsparken på väg mot de nordliga pilgrimsmålen 
Trondheim och Vadstena. Jag tänker mig att de 
lämnade staden via Västergatan/Östergatan och 
ut genom Österport för att följa vägen norrut mot 
Lund. De på väg söderut i Europa nådde stadens 
skeppsbrygga via Lilla Bruksgatan där det fanns 
en viktig öppning i strandmuren, som skyddade 
staden mot havet som då började precis norr om 
stadskärnan.

Under 1600-talet byggdes befästningsverken ut, och 
för att ge plats för detta revs klosterbyggnaderna (se 
kartor nedan). 200 år senare revs befästningsverken 
för att ge utrymme för en utvidgning av staden. 

Den mark som då blev över användes bland annat 
till att anlägga Gamla Begravningsplatsen (då Nya). 
I linje med tidens ideal ville man också anlägga en 
park åt stadens invånare (Isberg 1922). Det som då 
kallades Slottsparken anlades 1872 på mark som 
frigjorts när befästningsverken revs. Parken kom 
dock att i folkmun kallas Kungsparken, efter Kung 
Oscar II som invigde en restaurang i parken 1881, 
vilket idag är parkens officiella namn. (Malmö Stad, 
2012)

Malmös medeltida vandrare

Malmö 1652 enligt Anders Ulrik Isberg. Ungefär 
såhär såg Malmö ut sedan mitten av 1400-talet, då 
staden fick sin befästa kungsgård, som senare skulle 
bli Malmöhus slott (A på kartan, strax väster om 
staden). 

Franciskanernas kloster låg på den triangulära 
tomten i sydväst vid stadsgraven.

Malmö 1720 enligt Anders Ulrik Isberg. Under slutet 
av 1600-talet förstärktes Malmös befästningar och 
Malmö blev en garnisonsstad. För att ge plats åt 
befästningsverken revs klosterbyggnaderna.

Under 1800-talet revs befästningsverken för att ge 
plats åt en utvidgning av stadskärnan. Se karta på 
nästa uppslag.
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9. Kv Fisken, Västergatan, förmodligen placeringen för det äldre franciskanklostret.
11. Kv. Skepparen, Västergatan, förmodligen placeringen för dominikankloster.
10. Förmodad placering för franciskanklostret i Kungsparken
130. Österport, där pilgrimer påväg norrut förmodligen lämnade staden

För oritentering syns Restaurang Kungsparken, idag kasinot, inritad i brunt längst 
nere till vänster.

bildkälla: karta ur boken Malmö - Den medeltida staden och dess omland, 
Rosborn, S. (1984)

Östergatan

kan
ale

n i
dag

Medeltida Malmö 

På Sven Rosborns karta från 1982 är stadens viktigaste medeltida bebyggelse (svart) 
och omgivande vatten (grått) lagda ovanpå Malmös moderna bebyggelse (brunt). Här 
syns Franciskanklostrets förmodade placering (nr 10) väster om Slottsgatan och 
norr om Grynbodsgatans förlängning med frunktträdgårdar och odlingsytor väster 
om huvudbyggnaden och ner mot stadsgraven. Kungsparkens kasino syns söder om 
klosterbyggnaden mitt i vattnet, och visar på hur kanalen flyttats utåt från 
stadskärnan (efter att först ha breddats och befästs under 1600-talet, se föregående 
sida) under senare år. Mot norr syns strandmuren och skeppsbryggan. 

Slottsgatan

Grynbodgatan

Lilla 
Torg

Väst
erga

tan

Stor-
torget
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Vy över kanalen i Kungsparkens södra del, till vänster syns ett hörn av kasinot. 
Någonstans i närheten låg Franciskanklostret under medeltiden. 
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Restaurang Kungsparken
Ritades av arkitekterna 
August Ewe och Carl Melin och 
uppfördes år 1914 på platsen 
där det tidigare stått en 
restaurangpaviljong av mindre 
modell. 

Restaurangen byggdes för att 
kunna ta emot ett större antal 
gäster i samband med Baltiska 
utställningen. 

2001 byggdes restaurangen ut 
till ett kasino. I jämförelse 
med restaurangen har kasinot 
en introvert verksamhet och 
byggnaden känns inte längre som 
en del av parken.

Berghults trädgård ligger i en 
slänt ner mot kanalen så att 
den har en avskild, stillsam 
karaktär, och ligger på en lägre 
marknivå än omgivningarna. 

Platsen är unik i parken 
eftersom den ligger så lågt, 
nära vattnet.

Här bodde trädgårdsmästare 
Berghult med familj mellan 1926 
och 1959. Bostadshuset revs på 
1960-talet. 

Del av gamla begravningsplatsen 
som sedan 1914 delas av Fersens 
väg.

Flygbilden visar Kungsparkens 
sydöstra del.

Söder om och sydöst om kasinot finns en del av 
parken som känns lite avsides och bortglömd. 
Mellan kasinobyggnaden och kanalen löper ett 
otydligt gångstråk över kasinots personalparkering. 
Ursprungligen var byggnaden bättre integrerad i 
parken, men när den byggdes om till kasino 2001 
avskärmades den från parken och vid gångstråket har 
byggnaden karaktären av en baksida. Slänten ner mot 
kanalen är bevuxen med snåriga buskar och ett och 
annat träd.

En stentrappa leder ner från kasinots 
personalparkering till den del av parken som kallas 
Berghults trädgård. Trädgården är avskuren från resten 
av parken och har en stillsam och bortglömd karaktär. 
Stillheten förstärks av att den ligger på och nedanför 
en slänt mot kanalen som placerar trädgården på en 
lägre marknivå än staden.

Berghults trädgård har fått sitt namn från den tid då 
trädgårdsmästarbostaden låg här. Den delen av parken 
var då privat och tillhörde trädgårdsmästaren och hans 
familj. Trädgårdsmästaren som bodde här mellan 1926 
och 1959 hette just Berghult i efternamn. (Andersson 
2012)

Berghults bortglömda trädgård

Under 1930-talet fanns här en brygga för båtuthyrning. 10 roddbåtar “av norsk modell” kunde 
hyras för utflykter i parken (Gatukontoret Malmö Stad 2012).
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I Planen för Kungsparken fanns restaurangbyggnaden med från början. 
Den här ritningen från 1881 visar hur viktigt gångstråket söder om 
byggnaden var. På platsen som senare blev Berghults trädgård fanns 
ett redskapshus.

(norr åt höger)

1881 1914

Innerstaden på en karta som gavs ut 1914 i 
samband med Baltiska Utställningen. Den nya 
bron över kanalen, Fersens Bro, syns här, 
precis som den nya restaurangbyggnaden i 
Kungsparken som byggdes för att kunna ta emot 
ett större besökarantal under utställningen. 
Stråket söder om restaurangen är fortfarande 
tydligt markerat.

Idag är gångstråket söder om kasinot så pass otydligt att man nästan känner sig osäker på om det över huvud taget är 
tillåtet att gå där. Detta isolerar en stor del av parken.

2014

Den sydöstra delen av Kungsparken är intressant 
på grund av sin lite bortglömda och avskärmade 
karaktär. I övrigt är Kungsparken en populär plats 
för promenader och picknickar, och vid fint väder 
mycket välbesökt. Som jag tidigare beskrivit är 
parken tillsammans med gamla begravningsplatsen 
innerstadens gröna lunga, och viktig som 
karaktärsskapare. 

Tack vare Kungsparkens karaktär av stillsamt grönt 
rum inom den intensiva stadskärnan, vill jag som jag 
tidigare beskrivit placera mitt härbärge för vandrare 
här. Samtidigt vill jag inte bebygga parkmark så 
att platser som redan idag används för rekreation 
försämras eller försvinner. Mitt mål är istället att 
tillföra en funktion som ökar parkens kvalité. 

Gångstråket söder om kasinot är i dagsläget otydligt 
till den grad att det känns osäkert om det ens är 
tillåtet att gå där, och kasinobyggnaden känns 
avskild från parken, trots att byggnaden tidigare 
varit en viktig, integrerad del av parken. Den första 
restaurangbyggnaden, från 1880-talet, stod på 
samma plats som dagens byggnad och fanns med i 
parkens ursprungliga plan. 

Genom att placera mitt härbärge här kan jag dels 
förstärka och förnya gångstråket, och dels utnyttja 
den otillgängliga slänten mot kanalen för min 
byggnad, och således inte ta någon användbar 
parkmark i anspråk. Den fina stillsamma karaktären 
i intilliggande Berghults trädgård går fint ihop med 
härbärgets kontemplativa funktioner. 

I Gatukontorets utvecklingsprogram för 
Kungsparken från 2006 föreslår Gatukontoret ett 
antal övergripande åtgärder för att återinföra några 
karakteristiska detaljer som gått förlorade under 
historien. Syftet är att tydliggöra parkens historia, 

och samtidigt göra den till en vackrare och än 
mer uppskattad park än den är idag. Bland de här 
åtgärderna nämns förtydligande av gångstråket söder 
om kasinot, som en del av en bättre integrering av 
byggnaden i parken.

Gatukontoret föreslår också en förnyelse av Berghults 
trädgård. Två idéer presenteras: dels en terrassering 
i söderläge ner mot kanalen, dels en minnesplats 
utan koppling till någon särskild religion. Man 
betonar att en plats med möjlighet till eftertanke 
och kontemplation bör skapas. Ingen av de här 
åtgärderna har ännu påbörjats.

Jag håller med i Gatukontorets analys av 
Kungsparkens sydöstra del. Kasinot, med sin 
introverta funktion, delar idag upp parken.  Istället 
för att utgöra en målpunkt och integrerad del av 
parken är det en stängd byggnadskropp för de flesta. 
Att tydliggöra gångstråket söder om byggnaden 
skulle hjälpa till att bryta upp den här isoleringen. 

Berghults trädgård är en helt unik plats i parken, 
tack vare sitt lugna soliga läge med närhet till 
vattnet, där resten av parken oftast möter kanalen 
med branta slänter. Jag håller med om att platsens 
stillsamma karaktär bör förstärkas. Här finns en 
stor outnyttjad potential att skapa ett kontemplativt 
rum i stadskärnan, där sådana platser är sällsynta. 
Kungsparken har idag populära sociala ytor och 
promenadstråk, men ingen plats helt avsedd för 
stillhet.

För att Berghults trädgård ska kunna fortsätta ha en 
lugn karaktär trots att gångstråket söder om kasinot 
förstärks tror jag det blir viktigt att stigen genom 
trädgården får bibehålla sin sekundära roll i parkens 
gångstråks-hierarki.
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Vy från Berghults trädgård mot kanalen och gångbron. Till höger skymtar kasinot. Stigen vi står på leder till en 
stentrappa upp mot kasinots personalparkering.
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För att bättre integrera kasinot i parken och således också kunna knyta ihop det brutna gångstråket 
föreslår jag att bilvägen in mot byggnaden bör läggas om med grus av samma typ som parkens övriga 
vägar. 

Gatstenen återanvänds, men i en annan form än tidigare. Jag låter den bilda slitstarka, grova golv 
för parkeringsplatser och vid kasinots leveransentré, istället för att utgöra körbana. På samma vis 
som gräsmattorna bildar golv åt picknickande människor får bilarna parkera på golv av gatsten. 

För att ytterligare definiera gångstråket skapar jag en lite upphöjd förplats framför härbärget. 
Förplatsen definierar också en yta som blir härbärgets, och vandringens, gränssnitt mot staden.

Det urbana härbärget är den fysiska manifestationen 
av hur en vandringsled och en stad kan samverka 
och ha positivt utbyte av varandra.

Historiskt sett har huvudfarlederna och städerna 
längs dem varit en förutsättning för de religiösa 
vandringarna. Det var längs huvudlederna 
pilgrimer kunde föra ut sitt budskap, och det var 
här de kunde få mat och husrum. Samtidigt bidrog 
genomströmningen av folk till att handelsplatser 
uppstod och städer utvecklades. Som jag beskrivit 
tidigare är det en företeelse som i högsta grad 
förekommer fortfarande, där det mest kända 
exemplet är Camino Frances i norra Spanien, 
där genomströmningen av vandrare hjälper små 
samhällen att bibehålla en hållbar ekonomi. 

På en mindre skala har jag också sett hur själva 
härbärget kan ge positiva effekter i en stad. I en 
referens har jag visat hur härbärget kombineras med 
bibliotek och studieplatser som utnyttjar samma 
personal, men jag har också bott på ett härbärge som 
delade byggnad med ett hembygdsmuseum. I de 
bästa fallen spillde också pilgrimernas sociala rum 
ut från härbärget och aktiverade de offentliga ytorna 
utanför. 

I Kungsparken får mitt härbärge uppgiften att läka 
ihop parkens gångstråk. Jag placerar vandrarhemmet 
vid kasinots sydöstra hörn, där det fungerar som ett 
gångjärn som binder ihop det brutna gångstråket 
som idag är så otydligt. 

En stor anledning till att gångstråket är 
otydlig är den dåligt planerade utemiljön och 
markbeläggningen kring kasinot. Kommer man 
västerifrån måste man passera ett stålräcke som 
ska hindra cyklister. Marken övergår från parkens 
grus till personalparkerings asfalt och man befinner 
sig uppenbarligen på kasinots baksida. Österut tar 
gatsten vid och bildar en stor rondell för bilar som 
går ända fram till kasinots huvudentré. Det finns 
alltså ingen särskild gångväg förbi entrén, utan 
hela förplatsen har samma markbeläggning som 
körbanan.

På motstående sida beskriver jag de förändringar 
jag föreslår för att läka ihop gångstrukturen i 
Kungsparken.

Härbärget lagar parken

Gatstenen, ett väldigt urbant material, bildar 
idag någon slags stadsgata rakt in i parken. 

Jag tycker materialet i den formen bryter 
alldeles för mycket mot parkens egen struktur, 
som består av ganska generösa grusstigar som 
slingrar sig mellan golv av gräs, buskage och 
planteringarnas väggar, trädens pelare och tak.
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Situationsplan 1:1000

Den nya markbeläggningen kring kasinot gör tillsammans med härbärgets placering att 
gångstråket söder om kasinot förtydligas.

Genom förtydligandet av stråket söder om kasinot behåller stigen genom Berghults trädgård 
sin sekundära roll i stråk-hierarkin och trädgården kan behålla sin undangömda karaktär. 
Platsen blir en förlängning av härbärget, som även är öppen för allmänheten.
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En vandringsled är ett rum för kontemplation. 
Vandringen är en solitär, introvert handling. Många 
vandrar visserligen i grupp eller i par, men medan 
gruppen går är den sluten. 

Istället är det viloplatserna som är ledens sociala rum. 
Här stannar vandraren upp och har energi och intresse 
av att interagera med andra. Det urbana härbärget är 
också platsen där vandrare kan interagera med staden.

Samtidigt ska härbärget ackommodera vandringens 
allra mest solitära aktivitet, sömnen. 

Jag har tittat närmare på fyra olika referenser, för att se 
hur de motstridiga funktionerna gestaltas i olika typer 
boenden för vandrare.

Rum för kontemplation
Rum för interaktion
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Härbärge för moderna pilgrimer

Som jag tidigare beskrivit finns en väl utbyggd 
infrastruktur med enkla härbärgen, Albergues, 
för dagens pilgrimer på väg mot Santiago de 
Compostela. En del av dessa är mycket enkla, med 
våningssängar ställda i en lokal som råkade stå 
tom, medan andra är byggda specifikt för syftet. 

Härbärget i Redondela hanterar fint motsättningen 
mellan socialt och privat, extrovert och 
introvert, och integrerar till och med helt 
publika funktioner i härbärget. 

Uppdelningen möjliggörs tack vare en fördelning 
på olika våningsplan, där bottenvåningen 
är publik, med studieplatser i ett rum som 
också nyttjas som social yta för pilgrimerna. 
Härbärget står dessutom mitt på en populär 
torgyta med sittplatser och skejtare, så 
bottenvåningen blir nästintill en del av det 
offentliga rummet. Mittenvåningen däremot är 
helt ämnad för pilgrimerna, här finns ett 
allrum, sovsalar, badrum och tvättstuga. På så 
vis bildas olika zoner som varierar från helt 
offentliga till helt privata, och möjliggör 
interaktion mellan pilgrimer och staden, umgänge 
inom pilgrimsgruppen eller en i stort sett helt 
introvert vistelse. 

Det mest privata rummet utgörs av sängen. Varje 
pilgrim tilldelas en egen säng i en större 
sovsal, och att vistas i sin säng innebär en 
markering mot andra om att man vill vara ifred, 
trots att man inte är avskärmad rent fysiskt. 
Sängen används inte bara på natten, utan 
många sover, läser eller skriver i den under 
eftermiddagarna. Pilgrimernas rum på plan 2 

1:200

Uppdelade funktioner. 

Härbärgets olika funktioner och grader av 
offentlighet är tydligt fysiskt uppdelade.

Offentliga rum

Social yta och 
studieplatser:
160 m2

Tyst yta (bibliotek):
130 m2

Rum för pilgrimerSocial 
yta:
13 m2

Faciliteter:
58 m2

Privat yta (säng)
1,8 m2

Lägerplatsen: gemensamma ytor

Vindskyddet är i princip ett enkelt hus som 
saknar en av sina väggar. Dess funktion är att 
skydda den sovande från regn och vind samt fukt 
och kyla från marken. 

Vindskyddet är den vanligaste boendeformen 
längs med Skåneleden. Vid varje lägerplats finns 
normalt ett vindskydd för 6-8 personer att 
sova i, torrtoalett, eldstad, ved, soptunna och 
vatten. Eldstaden är placerad framför öppningen 
för att strålningen från elden ska ge värme till 
vindskyddet.

Uppdelningen mellan de privata och sociala 
aktiviteterna är obefintlig vid en sån 
lägerplats. Alla funktioner äger rum i det 
gemensamma rummet naturen och till och med 
sovytan är gemensam. Det enda rum som är helt 
privat är toaletten, men den är ändå en gemensam 
facilitet. De övernattande kan definiera och 
definiera om naturens rumsligheter dag för dag, 
så att temporära privata eller sociala rum 
skapas, men det finns inget rum som särskilt är 
kodat för till exempel ensamhet eller umgänge.

Fördelen med att bo såhär är att vandraren 
slipper bära med sig tält, eller syssla med att 
sätta upp det varje kväll. Dessutom finns eldstad 
och ved, så att vandraren kan laga mat utan att 
bära med sig bränsle och stormkök. Det är också 
en uppskattad känsla att sova i kontakt med 
naturen, nästan under bar himmel, samtidigt som 
man är skyddad från regn.

Under högsäsong rekommenderas vandrare längs 
Skåneleden att ha med sig ett tält för säkerhets 
skull, eftersom vindskydden kan bli fulla.

Tältet är ett mycket privat rum. Att sätta upp 
ett tält är att skapa sig ett eget rum i det 
gemensamma rummet, naturen. Faciliteter och 
social kontext är helt beroende av var tältet 
ställs upp och kan variera från helt solitärt 
och enkelt ute i vildmarken, till mycket 
välordnat och bekvämt på en campingplats. 

Tältets fördel är att det tillåter vandraren 
att appropriera en del av naturen för en tid. I 
tältet sover vandraren i sitt hem, istället för 
under tillfälligt tak över huvudet. 

Tältets nackdel är att det inte stänger ute 
störande ljud och ljus. 

Sovplats: 
1,6 - 10 m2 per person 
(beroende på antal 
övernattande)

Faciliteter: 
1,5 m2 toalett 
(+ eldstad)

Blandade funtioner. På lägerplatsen är alla rum gemensamma utom tältets tillfälligt privata zon. Alla 
funktioner äger rum i det gemensamma rummet naturen.

Privat yta (sovplats): 
ca 2 m2
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Klosterkyrkan

korsgång

kapitel-
sal

matsal

kök och 
förråd

Skiss över sovsalen på andra 
våningen i östra längan, med 
indelning i privata celler.

Skiss över Klostrets bevarade 
längor: klosterkyrkan och den 
östra längan.

Klostrets funktioner och olika grader av offentlighet är fysiskt mycket avskilda från varandra, 
dels genom att vara fördelade på olika våningsplan, dels genom att de ligger i olika längor. 
Rummen på bottenvåningen knyts samman av korsgången vilket gör dem aningen mindre avskilda än 
övervåningen. Sovsalen hade endast en ingång, via en trappa i en liten tillbyggnad längst söderut 
på längans östra sida (Lorenzen, 1912).

offentlig yta (kyrkan) klostrets yta

privata celler 
(sovplatser)

social yta faciliteter

Klostret.

För att anknyta till Kungsparkens historiska 
kontext vill jag också titta på hur ett 
medeltida franciskankloster kan ha varit 
uppbyggt. Klostret skiljer sig från de andra 
sovplatserna jag har tittat på, eftersom 
klostret är en permanent bostad. Just 
franciskanbröderna var vandrare och inte bundna 
till ett särskilt kloster för livet, till 
skillnad från många andra ordnar, men de bodde 
på och utgick från ett kloster, sedan orden 
gick från att ha varit strikt vandrande till 
att bli mer bofast under 1200-talet (Lorenzen, 
1912). Men det finns också stora likheter. 
Precis som vandrare lever bröderna med ett 
minimum av personliga ägodelar, i en gemenskap 
byggd på annat än familjeband i ett hem där 
alla faciliteter är gemensamma. Även i klostret 
finns stora kontraster mellan offentligt och 
privat, extrovert och introvert. Ett kloster 
hade andra funktioner i samhället än det strikt 
religiösa. Inte minst sjukvård var en viktig 
sysselsättning för franciskanbröderna. Man 
kan säga att klostret hade vissa offentliga 
funktioner, medan andra delar av klostret, som 
sovsalen, var förbehållna bröderna.

I Skåne fanns fyra Franciskanerkloster: 
Malmö, Ystad, Lund och Trelleborg. Om Malmös 
kloster vet man ytterst lite. I Ystad 
däremot finns en av tre klosterlängor, som 
tillsammans med klosterkyrkan bildade en 

fyrlängad gård, bevarad. Till en början bestod 
oftast Franciskanernas kloster av fristående 
byggnader, byggda efterhand man hade råd, 
men under 1400-talet blev det istället allt 
vanligare med den här typen av kringbyggda 
gårdar. Även klostret i Ystad byggdes i olika 
etapper, och blev fyrlängat först under 
1400-talet. (Lorenzen, 1912)

Eftersom Franciskanerklostret i Malmö byggdes 
först 1489 är det troligt att det var uppbyggt 
på ett liknande sätt, snarare än av fristående 
byggnader. 

De tre längorna i Ystad hade separata 
funktioner. Den västra rymde troligen endast 
korsgången som löpte runt klostrets gård. Den 
norra hade källare och inrymde kök och förråd. 
Den östra, bevarade flygeln, rymde bland annat 
kapitelsal för möten och diskussioner bröderna 
emellan och matsalen, där alla på klostret 
samlades för att äta. På den övre våningen i 
östra längan fanns sovsalen. (Ystad Kommun, 
2014)

Av tradition sov bröderna i en stor gemensam 
sal, men det var vanligt att salen delades 
av enkla träväggar som inte gick upp till 
taket. Förmodligen såg det ut så också i 
Ystad. Varje cell hade ett eget fönster och 
en förvaringsnisch i väggen. (Görtz-Wrisberg, 
1994)
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Kanalens vattenyta bildar golv i det kontemplativa rummet 
på härbärgets nedre nivå. Vattnet innebär att ett naturligt 
avstånd till staden skapas. Det är cirka 40 meter till andra 
sidan kanalen, och där är dessutom kanalbanken tätbevuxen med 
träd och buskage. Vattnets lukt och ljud utstrålar lugn. 

Härbärgets taknivå ligger på samma höjd som staden. De rum som 
är tänkta för interaktion med staden ligger därför överst och 
vetter norrut mot kasinot. 

Kring huvudbyggnaden som rymmer praktiska funktioner samlas tre 
rum för olika nivåer av interaktion eller kontemplation.

Skala för olika typer av aktiviteter inom härbärget:
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socialtsolitärt

1. Taket

2. Vindskyddet

3. Trädgården

1.

2.

3.

I de referenser jag analyserat har de boenden som 
ligger i en urban kontext mycket väldefinierade rum 
som separerar de sociala och solitära aktiviteterna, 
gärna på olika vångsplan. 

Lägerplatsen i naturen har däremot endast löst 
definierade, gemensamma, rum. Den här skillnaden 
är en logisk respons till omgivningen: I staden är 
definierandet av olika rum för olika ändamål viktig 
för att många människor ska kunna leva tillsammans 
på en liten yta, medan den obebyggda naturen är 
mer öppen för egna definitioner som förändras efter 
behov. 

Jag tror att ett urbant härbärge behöver tydligt 
definierade rum för både ensamhet och interaktion, 
för att det ska fungera. Motsättningen mellan de 
privata och de sociala rummen handlar i stor del 
om en motsättning mellan en tyst, kontemplativ 
miljö och en livfull, social miljö som tillåter en viss 
ljudnivå. Det betyder inte nödvändigtvis att var och 
en behöver sova separat (det finns en trygghet att i en 
okänd miljö sova tillsammans med andra vandrare) 
utan mer om att det behöver finnas tydliga rum både 
för ensamhet och för interaktion.

I Kungsparken utnyttjar jag nivåskillnaden i slänten 
mot kanalen för att definiera en egen nivå för 
interaktion och en för kontemplation. 

Men det finns också en finare uppdelning mellan 
aktiviteterna i ett härbärge. Det finns de extroverta 
aktiviteterna som interagerar med staden. På motsatt 
sida av skalan finns sömnen, den mest introverta 
aktiviteten. Mittemellan de två ytterligheterna finns 
olika typer av interaktion inom vandrargruppen. 
Vandrarna delar identitet, och umgås därför lätt 

inom gruppen, oavsett om de känner varandra sen 
innan eller inte. Kring härbärget i Kungsparken vill 
jag definiera tre sorters rum:

Taket
bildar ihop med kasinot det mest urbana, och 
interaktiva, rummet. Härbärgets tak skapar en 
utsiktspunkt där förbipasserande kan vila och blicka 
ut över kanalen. På taket finns en eldstad kring 
vilken vandrare samlas för att grilla om kvällarna. 
Det är här den urbana vandringen visar upp sig 
mot staden. Den nyfikne hittar ner i trappan till 
härbärgets entré. 

Vindskyddet
Härbärgets mest privata rum. Det långsmala rummet 
vetter mot kanalens vatten och är en plats för sömn 
och kontemplation. Sovplatser längs en vandringsled 
används inte bara på natten, utan fungerar också 
som plats för vila och privat kontemplation efter att 
dagsetappen är avklarad. 

Trädgården 
Rum för interaktion såväl som kontemplation. 
Stigen genom trädgården behåller sin sekundära roll 
i hierarkin när stråket söder om kasinot förstärks, 
så även om trädgården fortsätter att vara öppen 
för allmänheten fungerar den som en förlängning 
av härbärget och rum för interaktion inom 
vandrargruppen.

Härbärgets huvudbyggnad blir länken mellan de 
olika rummen och rymmer alla praktiska funktioner, 
samt har plats för umgänge under tak. Det är 
också här allmänheten kan hämta information om 
vandringen. 
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Tidig skiss för härbärgets fruktträdgård i Berghults trädgård.

Till vänster: Trädgårdens elevation i skala 1:20

I Berghults trädgård får härbärget rum för kontemplation och för interaktion inom 
vandrargruppen. Redan idag har trädgården en avskild, kontemplativ kvalitet. Genom 
att med några få tillägg göra den till en del av härbärget förstärker jag de här 
kvaliteterna och trädgården bildar ytterligare ett magiskt rum längs leden. 

Överst på slänten finns en tät hög häck, nästan som en stödmur mot kasinots parkering. 
Längst ner finns en platt gräsyta som bara ligger en dryg meter ovanför kanalens 
vattenyta. Som jag tidigare nämnt är det här den enda platsen i hela parken, och en 
av få i Malmö, där man kommer så nära kanalens vatten. Jag vänder på förhållandet 
mellan interaktion och kontemplation, så att det mest sociala rummet hamnar längst 
ner, vid vattnet istället för på stadens nivå, eftersom kanalen i det här låga rummet 
utgör ett naturligt fokus. Det är här de övernattande vandrarna kommer sätta sig, och 
vattnet utgör en bra bakgrund för samtal dem emellan. Det är också på stigen längs 
kanalen som flest människor rör sig idag, medan resten av trädgården oftast är tom. 

För att ytterligare förstärka närheten till vattnet placerar jag en flytbrygga på 
vattnet, lik de under broarna vid Malmö NO. Den som kommer nerför trappan från 
kasinot eller nerför den lilla slänten österifrån kan då välja att fortsätta ända 
ner på bryggan för att sätta sig en stund på vattennivå. Kanske svalka fötterna i 
kanalen.

Den som vill dra sig undan söker sig uppför slänten. Högt växande gräs utgör en 
subtil gräns mellan rummets nedre del och den något mer privata nivån högre upp. Här 
placeras stödmurar i betong som bänkar på slänten under äppelträd. Fruktträdgården 
förser vandrarna med färdkost under sensommar och höst, men är också en länk till 
franciskanbröderna som brukade jorden här under medeltiden. Självförsörjning var en 
viktig princip i ett medeltida kloster. Närmast kanalen hade bröderna i Malmö sin 
abildhage (fruktträdgård) och andra odlingsytor mellan 1489 och 1530 (Isberg, 1922).

Överst i trädgården finns idag en plan, rund grusyta, avskärmad av buskage. Jag väljer 
att öppna upp den mot slänten och plantera den med gräs för att förbereda trädgårdens 
allra privataste rum – tältplatsen. Här kan de som bär med sig tält slå läger för 
natten om härbärget är fullt eller om de föredrar tält framför vindskydd.

Elevation av härbärgets trädgård 
skala 1:20
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Som jag tidigare beskrivit är mitt härbärge specifikt 
till för vandrare och min intention är att möta deras 
förväntningar.  Standarden ska motsvara deras 
medhavda utrustning. 

Eftersom de flesta långvandrare längs skåneleden 
sover i vindskydd, utgår jag från att vandrare har 
med sig sovsäck och liggunderlag när de kommer till 
Malmö. 

Den standard jag vill uppnå ska alltså motsvara 
vindskyddets, men vindskyddet kan inte överföras 
rakt av från naturen till staden, utan är beroende av 
sin lantliga kontext, där ytorna är odefinierade och 
obefolkade. Nedan beskriver jag hur jag omtolkar 
vindskyddet till ett boende som fungerar i en urban 
kontext.

Jag har tidigare beskrivit hur den lantliga 
lägerplatsens ytor är odefinierade, och kan användas 
och definieras om efter behov, antal övernattande 
och så vidare. Naturen runt lägerplatsen kan ge plats 
för både sociala och privata rum. 

I en urban kontext, där all mark är planlagd, 
definierad och befolkad, tror jag lägerplatsens 
funktioner (vila, matplats, matlagning, toalett, hygien 
och umgänge) behöver mer väldefinierade rum. 
Därför väljer jag att placera alla praktiska funktioner 
i en huvudbyggnad, som i sin tur är uppdelad mellan 
de mer privata praktiska funktionerna (hygien, tvätt 
och toalett) och de mer sociala som matlagning och 
disk. Sovplatserna finns i en helt separat byggnad, 
och platser för umgänge är fördelade i och kring 
huvudbyggnaden, som jag tidigare beskrivit.

I naturen är vindskyddets primära funktion 
att skydda de sovande från regn och vind, 
samt kylan från marken. Men det här sättet att 
övernatta för också med sig positiva värden till 
övernattningsupplevelsen. Som känslan av att 
sova utomhus, i frisk luft. Som att kunna betrakta 
lägerelden och naturen medan man somnar. 
Som att kunna krypa närmare eller längre ifrån 
sin sänggranne. Som att kunna läsa de inristade 
meddelanden som tidigare övernattare lämnat 
efter sig i taket. Jag tror att det är viktigt att skapa 
förutsättningar för de här kvaliteterna även i mitt 
urbana härbärge, trots att kontexten skiljer sig. 

Som jag ser det är de största problemen med att 
placera en öppen byggnad ämnad för sömn i en 
urban kontext buller och otrygghet. 

Ljudmiljön löser jag, som jag tidigare beskrivit, 
genom härbärgets placering i en lugn del av 
stadskärnan, ett snäpp nedanför stadens marknivå. 
Placeringen innebär inte att det kommer vara 
knäpptyst om nätterna, men ljuden kommer 
knappast vara högre än potentiella snarkningar från 
andra vandrare. 

Av erfarenhet vet jag att bara det faktum att 
man sover tillsammans med andra vandrare gör 
upplevelsen av att sova på en okänd plats tryggare, 
men faktum kvarstår att om man ska sova i en 
byggnad som saknar yttervägg mitt inne i en stad 
krävs någon form av säkerhetsåtgärd för att hindra 
ovälkomna besökare. 

Min lösning blir att låta vindskyddets öppna sida 
vara vänd mot kanalens vatten. Vindskyddets 
framkant skjuter ut över vattnet så att det blir snudd 
på omöjligt att ta sig in om man inte kommer 
direkt via härbärgets huvudbyggnad. I ryggen har 
sovplatserna en trygg betongmur. Slänten upp mot 
kasinot är dessutom så brant och snårig att det rent 
fysiskt är svårt att ta sig ner. 

För ytterligare öka tryggheten och för att härbärget 
ska kunna stå öppet för vandrare och besökare, 
finns här också plats för en värd. Ett system med 
stugvärdar används idag i STFs fjällstugor längs 
bland annat Kungsleden. Stugvärdarna bor i 
fjällstugorna under hela säsongen och fungerar 
som en kombination av vaktmästare och värd. De 
har ansvar för att stugan är i gott skick, att ta betalt 
men också för att se till att gästerna har det bra och 
känner sig välkomna. Längs med Caminon bor också 
särskilda värdar i härbärgena längs leden. Här kallas 
de för Hospitaleros/Hospitaleras. Värdarna jobbar ofta 
någon säsong för upplevelsens skull, ersättningen är 
inte hög, men inkluderar mat och husrum. Det här 
systemet håller nere boendekostnaden för vandrarna, 
samtidigt som härbärget eller stugan hålls i bra skick, 
och vistelsen blir tryggare för vandrarna. 

I Malmö får värden, förutom att hålla ordning på 
härbärget och checka in vandrarna, också förmedla 
information om lederna till besökare som kommer 
utifrån. Värden har ett litet sovrum i byggnadens 
uppvärmda del.

Härbärget
- ett urbant vindskydd

Längs Skåneleden har ett vindskydd plats för 6 
till 8 övernattande. Vid lägerplatserna möts 
oftast två dagsetapper. 

I Malmös nya vandringsnätverk kommer 6 
dagsetapper mötas: 4 utifrån, på mina 
föreslagna förlängningar av de lantliga 
lederna, och två längs de urbana 
vandringslederna.

Därför föreslår jag ett härbärge med 24 
sovplatser där lederna möts. 
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Snitt 1:50

Tack vare att vindskyddet skjuter ut över vattenytan och har en tung betongmur i ryggen, sover vandrarna 
tryggt trots att vindskyddet har en helt öppen sida. 

Från vindskyddets takbjälkar hänger sex eldstäder i vajrar framför sovplatserna. När de inte används 
fästs de mot räcket på vindskyddets framkant. Här kan vandrarna bygga upp eld med veden som förvaras i 
nedre delen av härbärgets huvudbyggnad. 

När elden tänts lossar man de två metall-stagen som är fästa i vindskyddets räcke, och skjuter ut 
eldstaden över vattnet. Stagen fästs sedan i värmeisolerande keramikfästen på golvbjälkens framkant. 

Vandrarna betraktar lägerelden medan de somnar.
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Fasadskiss 1:100
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I ryggen har härbärget en gjuten byggnad i 
betong, en slags stödmur, som rymmer alla 
praktiska faciliteter och uppvärmda rum som 
duschar, toaletter samt tvätt- och torkrum. Här 
finns också värdens sovrum.

Härbärget har en något högre standard än 
ett konventionellt vindskydd, med duschar, 
toaletter och tvättmöjligheter inomhus, eftersom 
de funktionerna, till skillnad från vid ett 
lantligt vindskydd, inte kan utföras utomhus i 
en stad.

På taket till byggnaden skapas en 
utkiksplattform och ett socialt rum där 
vandringen och staden möts.

Snitt genomom härbärgets huvudbyggnad 
1:50

Värden informerar om lederna och 
vandring generellt. Även om det 
kommer vara en övervikt av utomstående 
besökare på förmiddagarna och nästan 
uteslutande vandrare här på kvällen, 
så är det här befintliga vandrare och 
nyfikna, potentiella vandrare kommer 
mötas. De potentiella vandrarna 
blir en del av vandrargemenskapen 
från sekunden de stiger in genom 
ytterdörren, eftersom de då går från 
ett det rum, Taket, där vandringen 
möter staden, in i ett rum som tillhör 
vandringen.  

I härbärgets huvudbyggnad samlas 
alla praktiska funktioner och en 
väderskyddad social yta.

Närmast kanalen skapar en 
upphöjning perfekt ståhöjd för att 
bläddra med stora vandringskartor 
eller -böcker. 

Trärastret på fasaden och 
upphöjningen mot söder diffuserar 
utsikten över kanalen. 

Den obeslöjade utsikten över 
vattnet bjuds först då vandraren 
passerat nedanför upphöjningen och 
träder in bland sovplatserna i 
vindskyddet. 

I passagen mot sovplatserna finns 
en bänk där vandraren kan ta av 
sig skorna.

Träkonstruktionen som skjuter ut över 
kanalen rymmer härbärgets stora, 
sociala rum där vandrare kan laga 
enkel mat på ett par gasolplattor. 

Vid dåligt väder är det här vandrarna 
umgås med varandra efter dagens 
vandring. Rummet är inte uppvärmt men 
skyddat från regn och vind. 
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vy mot funktionsväggen
skala 1:50

De praktiska funktioner som är mest sociala ryms i betongväggen som vetter in mot härbärgets stora, sociala rum. En 
enkel vask att diska i och två gasoldrivna spisplattor räcker för den som vill koka kaffe eller tillaga medhavd mat. 

Annars är tanken att vandrare kan utnyttja det utbud av mat som finns i staden. 
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Riten i härbärget består av en successiv vandring genom byggnaden där besökaren rör 
sig från stadens nivå, till den kontemplativa nivån nära kanalen. 

Till vänster om den upphöjda utsiktsplatån på härbärgets tak markeras trappan 
ner till härbärget med hjälp av ett vitt betongblock i samma material som ledens 
vägmarkeringar. En smal trappa leder ner förbi betongkonstruktionen. 

Trappan slutar i ytterligare ett vitt betongblock, som markerar övergången in i 
härbärget. Här får besökaren även syn på taket till vindskyddet som ligger en nivå 
närmare vattnet.

Så fort besökaren kliver in genom ytterdörren ingår hon i vandrargemenskapen genom 
att befinna sig i ett rum som tillhör vandringen. Här får hon en karta, laddar ner 
vandrings-appen, kanske diskuterar med värden vilken vandring hon ska gå.

Bakom en avskärmning går sen besökaren ner ytterligare en meter. Lutningen på rampen 
tvingar henne att gå medvetet och långsamt. Hon befinner sig nu på kanal-nivån, den 
kontemplativa nivån, ett steg nedanför staden. I samma stund som hon kliver ut på det 
vita betongblocket som markerar utgången från härbärget, befinner hon sig på vandring. 

Stigen från härbärget är smal och rummet tätt omslutet av buskar och träd. Där rummet 
öppnar sig efter ungefär tio meter, möts vandraren av trädgården och en fontän att 
fylla vattenflaskan vid innan hon påbörjar sin vandring. 

För att påbörja den västra rundvandringen går vandraren sen uppför trappan till 
vänster, eller åt höger genom trädgården för att gå den östra. 

En viktig funktion för härbärget i Malmö, utöver 
övernattningsmöjligheten, är att det ska fungera som 
utgångspunkt för vandringar. 

Härbärget blir nav i det nya vandringsnätet med två 
urbana och tre lantliga rundvandringar som utgår 
från centrala Malmö. Den som är nyfiken på de 
urbana vandringslederna, eller Skånes vandringsnät 
generellt, ska kunna komma hit och få information 
och inspiration till vandring. 

Jag har tidigare beskrivit de, organiserade som 
informella, religiösa som sekulära, ceremonier som 
hålls vid slutet av en pilgrimsvandring. Dessa är 
en viktig markering av att vandringen skiljer sig 
från vardagen, och gestaltar själva övergången från 
vandring tillbaka till vardag. 

Vid vandringens början hålls andra ceremonier. På 
flera ställen finns pilgrimsmässor för de som just 
ska påbörja sina vandringar. I till exempel Lunds 
domkyrka kan en församlingsmedlem få en särskild 
välsignelse inför sin vandring. På Caminon måste 
alla pilgrimer ha ett särskilt pilgrimspass, credencial. 
Anskaffandet av passet är någon slags minimum-
ceremoni för de som inte vill eller har möjlighet att 
delta i en pilgrimsmässa. För mig var den upplevelsen 
mycket starkare än jag hade förväntat mig. Att köpa 
passet över disk i katedralen i Porto markerade början 
på min vandring.

Jag skulle vilja utnyttja pilgrimsvandringens sätt att 
använda sig av särskilda ceremonier för att markera 
övergången mellan vardag och vandring, i min urbana 
vandring. 

Om man har genomgått någon form av, aldrig så 
sekulär och praktisk, rit tror jag det finns en mycket 
större potential att omgående verkligen befinna sig på 
vandring, i rätt sinnesstämning, än om man inte har 
det.

På motstående sida beskriver jag hur övergången från 
vardag till vandring gestaltas i härbärget. 

Övergången mellan
vardag och vandring
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Materialreferens

Den nyfikne hittar ner i trappan till härbärgets entré. 
De vita betongstegen är i samma material som ledens 
vägmarkeringar.

Mellanrummen mellan stegen ger rum för ogräs. 
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Besökaren på härbärget förs successivt genom 
byggnaden från stadens marknivå nedför en smal 
trappa, och in genom ytterdörren till vandrarnas 
sociala rum där hon kan ta del av information om 
vandringarna.

Vandringen genom byggnaden fortsätter på motsatt 
sida nedför en ramp bakom en avskiljande vägg.

Inne i den varma betongkonstruktionen finns 
tvätt- och torkrummet. Uppvärmningen sker från 
den östra väggen, där hela ytan täcks av ett 
system med varmvattenrör där blöta kläder och 
skor kan hängas för att torka. 

plan 0 
skala 1:100
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Betongkonstruktionens tak bildar en utsikts-platå med sittplatser kring en eldstad som 
kan användas både av vandrare och parkbesökare. Det här är gränssnittet mellan staden och 
vandringen, och en del av härbärgets mest urbana rum, förplatsen som bildas mellan härbärget 
och kasinot. 

Snitt 1:50

Visar rampen ner till dormitoriet. Ngn som har 
dragit sig undan i krypinet. Tvättstället.
eldstaden.

Närmast kanalen finns, på det 
upphöjda rummet ovanför passagen 
till vindskyddet, en plats för att 
kunna dra sig undan lite grand. 

Rampen leder ner till vindskyddet 
och ut mot trädgården, där 
vandringslederna börjar. Rampens 
lutning ger en långsam, medveten gång. 
Vandrare som kommer österifrån 
använder den här entrén när de kommer 
till härbärget. 
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Hon stiger över till vindskyddets varma trägolv, och väljer en plats att rulla ut sitt liggunderlag på. 

plan -1 
skala 1:100

Vandraren som just kommit fram 
till härbärget efter en hel 
dags vandring checkar in i 
huvudbyggnaden för att sen gå 
nerför rampen mot sovplatserna 
i vindskyddet. I passagen i 
huvudbyggnadens nedre del passerar 
hon ved som används i härbärgets 
eldstäder och känner doften av trä.

En vandrares fötter är nästan 
alltid antingen för varma eller 
blöta när dagens vandring är 
avklarad, och kängorna vill man 
inte ta med sig till sovplatsen. 
I passagen mot vindskyddet finns 
skoförvaring och en bänk att sitta 
på medan man tar av sig kängorna. 

Nu befinner sig vandraren 
mittemellan ett socialt rum och 
härbärgets mest privata. Förutom 
att rummets riktning skiftar så att 
fokus vänds mot kanalen, låter jag 
övergången markeras av ett släpp 
och en länk bestående av ett av de 
återkommande, vita betongblocken. 

Vandraren uppmärksammar skiftet 
från ett rum för interaktion till 
ett för kontemplation. 

Hon är barfota. 
Ett block i slipad vit betong står 
halvvägs ut i kanalens vatten.
Vandraren kliver ut på blocket 
och känner den svala ytan mot 
fotsulorna. Ungefär en och en 
halv meter ner vilar kanalbankens 
stora stenar i vattenbrynet. Vid 
högvatten omges blocket av kanalens 
vatten. 
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Vandringen genom härbärget, från taket till vindskyddet 
passerar genom olika typer av rum som antingen riktas 
norrut, mot staden, eller söderut mot kanalen. 

Vandringen går från härbärgets mest sociala rum till 
dess mest privata. För att göra vandrare och besökare 
uppmärksamma på det här skiftet använder jag övergångar 
och ändringar i rummens riktning. 

De viktigaste övergångarna markeras av att vandraren 
trampar på vit betong, istället för trä, grus eller grå 
betong. 

1. Taket, ett socialt rum vänt mot staden
2. Ett vitt betongblock markerar entrén till härbärget
3. Det stora, sociala rummet
4. Rampen leder ner mot sovplatserna
5. Passagen omsluter vandraren
6. Ett vitt betongblock markerar övergången från de 
sociala ytorna till ett kontemplativt rum
7. Vandraren följer passagen längs med sovplatserna. 
Rummet öppnar sig mot kanalen.
8. Sovplatserna är upphöjda ovanför passagen och 
omsluter vandraren i härbärgets mest privata rum. 

I samma stund som hon kliver ut på 
det vita betongblocket som markerar 
utgången från härbärget, befinner 
hon sig på vandring. Stigen från 
härbärget är smal och rummet tätt 
omslutet av buskar och träd. Där 
rummet öppnar sig efter ungefär 
tio meter, möts vandraren av 
trädgården och en fontän att fylla 
vattenflaskan vid innan hon påbörjar 
sin vandring. 
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Atlas över Malmös urbana 
vandringsleder

Skala 1:25 000

1 km 1,5 km0,5 km0

Teckenförklaring

vandringsled, omarkerad

särskild plats

praktisk plats

ledbeteckning

vandringsled, markerad

urban vandringsled, markerad

Varje ruta motsvarar 1 x 1 km. Räkna med att du 
går omkring 4 km på en timme.

Centralstationen

Östra rundvandringen
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Förteckning över särskilda platser 
längs de urbana vandringslederna

duvslaget, G13

Tiggarbrödernas
Malmö, H8

Kallbadhuset, I6

piren, L2

kullarna, L7

Malmö NO, F12

Husie mosse, K14

kalkbrottet, M5 

Spillepengens 
utsiktsplats, E12
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