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Vestre är en ledande tillverkare av 
utemöbler för städer, parker och offentliga 
rum. Produkterna är byggda i Sverige och 
Norge med förstklassiga material och en 
genomgående kvalitet som ger bekymmersfri 
användning under många år framöver.

Nola är marknadsledande inom möblering 
av det offentliga rummet med Europas 
bredaste sortiment. Nola står för god kvalitet, 
bra funktion och miljötänk i kombination med 
kvalitativ design.

Hasselfors Garden står för kvalitet och
långsiktighet och erbjuder produkter
för trädgårdsanläggning i stor och liten
skala. Hasselfors erbjuder bland annat
trädgårdsjord, torv, gödsel, sten och sand.

SLU eller Sveriges lantbruksuniversitet är ett 
svenskt statligt universitet. Institutionen för 
stad och land utbildar landskapsarkitekter i 
Ultuna och Alnarp. SLU hamnar topp 10 när 
organisationen Times Higher Education rankar 
världens små universitet.

HAGS erbjuder produkter för
utomhusaktiviteter för alla åldrar. HAGS
jobbar nära beställaren för att skapa goda 
rekreationsmiljöer. Varumärket är känt för 
sin höga kvalitet och företaget jobbar med 
hållbara och tillgängliga produkter.

ÅWL Arkitekter arbetar integrerat med 
hus- och landskapsarkitektur. Vi arbetar 
gränsöverskridande i komplexa projekt där vi 
utbyter kunskap med varandra vilket skapar 
starka helhetslösningar. Vi har lång erfarenhet 
av att rita bostäder, hus och livsmiljöer, från 
koncept till färdig bygghandling.

SWECO levererar kvalificerade tekniska 
konsulttjänster inom teknik, miljö och 
arkitektur. Sweco utför tiotusentals uppdrag i 
70 länder runt om i världen för att säkerställa 
rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara 
energilösningar.
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INTRODUKTION

Inside Out är en idétävling öppen för 
alla Sveriges arkitektstudenter. Tävlingen 
anordnas för sjätte gången i samband med 
landskapsarkitekturseminariet Oyster 2019, 
som i år har temat Urban Poetry. Detta tema 
behandlar balansen mellan stadens snabba 
utveckling och de andliga och emotionella 
behoven hos stadens människor.

BAKGRUND OCH SYFTE 

Tävlingen är tänkt att vara ett inspel till 
Oysterseminariets tema Urban Poetry, 
ett tema som bland annat innefattar 
begreppet Slow Cities. Slow Cities beskriver 
städer som arbetar för en ökning av 
livskvaliteten för befolkningen och besökare, 
samtidigt som staden utvecklas på ett 
miljövänligt och kulturellt hållbart sätt. 

Syftet med denna tävling var att stärka en 
plats identitet och utforska mötet mellan 
människans inre och yttre rum. Syftet var 
också att behandla den kulturella aspekten 
av begreppet Slow Cities genom att 
gestalta ett förslag till ett tillägg som tolkar 
begreppet nostalgi. 

Nostalgia (from nostos – return home, 
and algia – longing) is a longing for a 
home that no longer exist or has never 
existed. Nostalgia is a sentiment of loss and 
displacement, but it is also a romance with 
one’s own fantasy.
                       Svetlana Boym

TÄVLINGSUPPGIFT

Uppgiften var att i valfri svensk stad välja 
en offentlig plats med svag identitet. På 
denna plats skulle tävlingsdeltagarna sedan 
gestalta ett tillägg i valfri form som relaterar 
till den stad och plats de valt. Kopplingen 
mellan tillägget och staden skulle grunda sig 
i känslan nostalgi, men behövde inte sträva 
efter att återskapa det förflutna. Tillägget 
skulle fungera som ett poetiskt avtryck och 
stärka platsens identitet. Tillägget kunde, 
men behövde inte, ha en praktisk funktion.
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Tävlingsuppgiften kunde lösas på många 
olika sätt. Det viktiga var att förslaget 
förmedlade tilläggets koppling till nostalgi 
och visade på hur det stärker platsens 
identitet. Deltagarnas egna associationer 
var viktiga. Tillägget kunde vara mer eller 
mindre omfattande.

BEDÖMNINGSKRITERIER 

Juryn bedömde förslagen med 
utgångspunkt i följande bedömningskriterier, 
utan inbördes ordning, samt utifrån de krav 
och önskemål som ställts i programmet.

• Hur väl förslaget bottnade i ett starkt och  
   relevant koncept 
• Grad av nytänkande 
• Hur väl idé och förslag var    
   kommunicerade 
• Hur väl förslaget stärker platsens identitet  
   utifrån en tolkning av känslan nostalgi 

ÖVRIGT 

Tävlingssekreterare var Isa Byström och 
Sofie Taylor, landskapsarkitekturstudenter 
vid SLU Ultuna och representanter för 
Oyster 2019 med stöd av Anna Forsberg, 
landskapsarkitekt LAR/MSA och Åsa Bexelius 
landskapsarkitekt LAR/MSA.

Arrangörer, programskrivare och 
tävlingsfunktionärer var Isa Byström och Sofie 
Taylor. 

Till tävlingen inkom 28 förslag som samtliga 
godkändes av juryn. Totalt deltog 37 
förslagsställare från nio olika lärosäten, 
innefattande Arkitekthögskolan Umeå 
Universitet (UMA), Chalmers Tekniska 
Högskola (Chalmers), Konstfack, Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH), Kungliga 
Konsthögskolan (KKH), Lunds Tekniska 
högskola (LTH), Luleås Tekniska Universitet 
(LTH), Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp 
(SLU Alnarp) och Sveriges lantbruksuniversitet 
Ultuna (SLU Ultuna).

INSIDE
OUT
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JURYNS GENERELLA BEDÖMNING

Tävlingen har engagerat. Förslagen som har 
lämnats in är välkommunicerade, med stor 
bredd och visar många olika tolkningar av 
känslan nostalgi. 

Många tävlande har utgått från platser 
med högt tempo och gjort tillägg ämnade 
att ge plats för kontemplation. Andra 
valde att lyfta denna typ av platser genom 
tillägg som nostalgiskt refererar till lek, 
barndomsminnen och fantasi.

Flera av bidragen visar ett kritiskt 
förhållningssätt till utformningen av staden. 
Här tar förslagsställarna upp hur staden inte 
bara består av dess fysiska form, utan lika 
mycket av människan. 

Människan är också närvarande i de 
förslag som behandlar historiska lager av 
staden. I dessa synliggörs den historiska 
användningen av platsen, och de som en 
gång levt och lämnat spår. Här utforskas 
den kollektiva nostalgin.

Bland förslagen finns även mer konstnärliga 
tolkningar av uppgiften. Vissa på ett 
handfast sätt, genom att människor 
uppmuntras att själva skapa konst på 
en plats. Andra tillägg fungerar som 
tankeställare samt uppmuntrar till interaktion 
med platsen.

JURYNS BESLUT

Efter avslutad bedömning har juryn utsett 
Erinring till vinnare i idétävlingen Inside Out

Gunilla Bandolin  
Konstnär, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Gustav Jarlöv 
Landskapsarkitekt LAR/MSA

Katja Pettersson 
Industridesigner, lektor Konstfack INSIDE

OUT

Linus Fredriksson 
Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Oyster 

Sofia Sandqvist 
Landskapsarkitekt LAR/MSA
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FÖRSTA PRIS
Erinring

Av:
Emma Hjortenklev Wassberg, LTH
Fredrik Matz, SLU Ultuna

Motivering:
Med stor känsla och dramatik lyfter 
bidraget fram människans närvaro på 
platsen, Stadsgården i Stockholm. Genom 
en interaktiv ljusprojicering blir den höga 
bergväggen en skärm, som syns på långa 
avstånd och får ta plats. Denna visuella 
skildring av tiden och människan fångar 
nostalgins melankoliska karaktär genom 
tillägget av en stiliserad vattenkrusning i 
skiftande form.

Bidraget är skarpt och välformulerat. Här 
ifrågasätts invanda begrepp som identitet 
och nostalgi med grund i ett kreativt och 
nytänkande perspektiv och med poetisk 
precision. 

ANDRA PRIS
Att planteras om 

Av:
Oskar Persson, SLU Ultuna

Motivering:
Detta tankeväckande förslag framkallar 
frågor om rotlöshet och obeständighet, 
genom att utgå från just de människor 
för vilka obeständigheten är det enda 
beständiga. Bidraget kan ses både som en 
gestaltning och en kritik av vårt samhälles 
förmåga att ta hand om nyanlända 
personer. Det kan också ses som ett 
pragmatiskt förbättringsprojekt för att ge 
nyanlända platstillhörighet. Genom växter 
som ska planteras om synliggörs individer. 
Ett förslag som visar på någons första möte 
med en plats, och en illusorisk anknytning till 
platsen - en manifestation av rotlösheten.

INSIDE
OUT
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En droppe i havet är ett uttryck som används om något 
som gör väldigt lite skillnad i ett större sammanhang. 
Varje människa, varje avtryck förändrar en plats 
identitet. Vi vill belysa varje pusselbit och dess värde.
 Vi menar att en droppe i havet påverkar sin 
omvärld mer än vad en tror och att ett avtryck kan 
spridas och växa ”som ringar på vattnet”. Utan droppar, 
inget hav. Utan människorna, ingen stad.  

Platser är inte platser utan en mänsklig interaktion 
— det är vi som definierar platserna  och dess identitet. 
Vår upplevelse och definition färgas av vår relation till 
platsen, minnen och erfarenheter. Det går därför inte 
att säga att en plats har svag identitet eftersom vi inte 
har hela bilden. 
 Platsidentitet är alltså en social konstruktion där 
samma plats har olika identitet för olika människor. En 
plats har därför en inneboende potential i att omvärderas 
och omförhandlas. Att stärka platsens identitet handlar 
kanske därför snarare om att lyfta människorna som 
befinner sig där. Att skapa förutsättningar för att 
utveckla en känsla av tillhörighet till platsen och visa att 
den går att påverka. Genom att framhäva människorna, 
framhävs även platsens identitet. 

Stockholms centrala delar betraktas i stor utsträckning 
utifrån dess representativa funktion — som ett vykort 
mer än som en plats för människor. Många ser stadens 
platser som något statiskt snarare än som något 
föränderligt och möjligt att påverka. Förslaget vill göra 
Stockholms oföränderliga platser föränderliga.
 Stadsgårdsleden är Stockholms baksida, det 
är här vykorten fotograferas ifrån. En 1km lång led 
där människor dagligen passerar och varifrån några 
av Stockholms vackraste sidor betraktas. Tillägget 
använder bergväggen som en kanvas för att spegla 
människornas avtryck. 

Med relativitetsteorin visade Einstein att den skarpa gränsen 
mellan dåtid, nutid och framtid, är en illusion. Allt som 
någonsin har hänt eller som någonsin kommer att hända  
—existerar samtidigt och tangerar varandra. 

Vi tror att en plats identitet kan beskrivas på ett liknande sätt. 
Identiteten är inte statisk, den är rörlig och påverkas hela 
tiden av nya saker som sker i relation till platsens nedärvda 
minnen. En stor del av platsidentiteten ligger i individens 
egen koppling till platsen, som i hög grad är individuell. På en 
bro där ett par har blivit tillsammans, har ett annat förhållande 
tagit slut. 

Detaljbild av tillägget.

S VAG  P L AT S I D E N T I T E T  F I N N S  I N T E E N  D R O P P E  I  H AV E TBA K S I DA N  PÅ  E T T  V Y KO RT

Dået finns i nuet och nuet finns i dået. Det är 
tidens gåta. Vi är i ständig rörelse mellan olika 
känslomässiga rum, som är oberoende av tiden 
eftersom så många olika åldrar är närvarande 
i dem. Livet expanderar i alla riktningar.    
 Genom att ge upp idén om att livet levs längs 
en tidsaxel, kan ögonblicken fritt gifta sig med andra 
ögonblick och fler rum kan uppstå. Händelser med 
många år emellan sig kan alltså sträcka sig genom tiden 
och grabba tag i varandra och bli en historia. 

RUMTID

Utblick från Skeppsbrokajen. Tillägget en onsdag eftermiddag efter jobbet.

Tiden är ingen raksträcka 
utan snarare en labyrint, 
och om man trycker sig mot väggen 
på rätt  stäl le 
kan man höra de skyndande stegen 
och rösterna, 
kan man höra sig själv 
gå förbi där 
på andra sidan.

—Tomas Tranströmer

Tiden är inte uppdelad i en linjär tidsaxel. Tiden 
definieras av olika minnesrum som tangerar varandra. 
Händelser från förr kan påverka oss lika starkt som en 
händelse som sker i nutid. 
 Precis som rummen påverkar varandra, påverkar 
människan stadens identitet. Varje människa är en del 
av helheten, varje droppe i havet har en viktig plats. 
Förslaget vill lyfta människorna i Stockholm, för det är 
tack vare dem som stadens identitet blir till.

E R I N R I N G

Tillägget är en interaktiv ljusprojicering. Utmed 
bergväggen är sensorer utplacerade och när människor 
passerar till fots eller på cykel uppkommer expanderande 
cirklar som speglar deras minnesrum, påverkan 
och rörelse i staden. Projiceringen är en stiliserad 
vattenkrusning, där den expanderar från en liten cirkel 
till större och större cirklar. Tillägget gestaltar idén 
om att det inte finns någon kronologi. Moiré effekten 
som bildas när cirklarna interfererar illustrerar möten 
mellan olika åldrar där nya rum uppstår. 
 Cirklarna reagerar och förändras i placering, 
storlek och intensitet utifrån hur betraktaren rör sig. 
Antalet cirklar ökar när fler personer är på platsen. 
Genom att integrera och involvera människor i tillägget 
kan frågor väckas kring hur vi uppfattar och ser på 
vår omvärld. Om verkligheten ses som en subjektiv 
konstruktion istället för en objektiv sanning, blir den 
mer inkluderande och möjlig att påverka. 

T I L L ÄG G E T

Tillägget är synligt från Södermalm, Gamla stan, 
Östermalm, Skeppsholmen och Djurgården.

Här bodde
Tranströmer

SÖDERMALM

500m

GAMLA 
STAN

DJURGÅRDEN

NORRMALM

ÖSTERMALM

Tillägget är synligt från 
Södermalm, Gamla stan, 

Norrmalm Östermalm och 
Djurgården.

Ovan: tillägget en onsdag eftermiddag. 
Till vänster: tillägget en söndag morgon.

Vy från Skeppsbrokajen.

Efter att du fått asyl i Sverige är det din kommuns ansvar att se till att du får någonstans att bo. 
Kommer du exempelvis till Norrköping kan hända att du blir hänvisad till modullägenheterna på den gamla 
industritomten vid Fiskebyvägen. Tomten ligger en bit utanför centrala Norrköping och kan upplevas 
ganska frånkopplad där den ligger inklämd mellan industrier och ett villaområde. De barackliknande 
modulerna bildar tillsammans en rektangulär gårdsplan och i mitten av den stora grusytan finns en 
gemensam tvättstuga och en gungställning. Det finns inga växter, förmodligen därför att ditt nya hem 
är resultatet av en hastig lösning på ett plötsligt behov. I övrigt är Norrköping en ganska grön stad med 
sina många parker och pampiga lindalléer. Vad gäller lindarna börjar dock många av dem bli gamla och 
sjuka. Ett stort antal träd kommer behöva bytas ut snart, helst mot så stora nya träd som möjligt. 

ATT PLANTERAS OM

Som stadsträd är du förmodligen van vid att grävas upp med rötterna. Antagligen har du flera 
gånger planterats om mellan olika depåkrukor innan du slutligen får rötterna satta i marken, 
på din egen plats. Kanske har du tillbringat fyrtio år på en åker utan att träffa en enda människa                
(utom då möjligtvis plantskolisten). Vilket slöseri med tid och resurser, tänker du kanske då.

Kommer du i framtiden sitta med Google Maps och drömma dig tillbaka till Fiskebyvägen och din första 
lägenhet i Sverige? Drabbas du av nostalgi när du tänker dig tillbaka till gårdsplanen eller upplevdes 
platsen så pass tillfällig att du aldrig lyckades rota dig? Modulerna var ju trots allt byggda för att lätt 
kunna flyttas därifrån. 

ATT PLANTERAS OM

Jag tror att människor som flytt är i extra stort behov av boendemiljöer som känns bestående och 
trygga. Detta för att slippa känslan av att hela tiden vara på väg vidare. Jag tror det är första steget i 
att skapa platser som människor kan utveckla nostalgi för.  

När stora träd står på en plats uppstår gärna en känsla av sammanhang och kontinuitet. Det finns en 
historia som sträcker sig längre tillbaka än husens ålder. Någon bryr sig om träden och därmed även 
platsen. Med depåodlade träd i kruka kan temporära boendemiljöer bli mer gröna och upplevas lite mindre 
temporära. Lindar som annars stått och väntat på att planteras ut i en allé i Norrköping kan istället 
under tiden göra nytta för invånarna. Det blir desutom ingen större extra kostnad eftersom träden redan 
är beställda av kommunen. De hinner bara göra mer nytta medan de växer till sig. Det öppnar även upp 
möjligheter för att låta de boende vara med i skötseln och planteringen av träden. Rota sig tillsammans 
i den nya staden. 

Mitt förslag är ett utforskande av mötet mellan träd och människor som blivit uppdragna med rötterna. 
En reflektion över hur vi ombesörjer en god rotnings- & etableringsfas.

Obs! Kan såklart tillämpas på andra platser i världen och med andra trädarter än lind.
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TREDJE PRIS 
Äng

Av:
Teodor Losman Nädele, Chalmers 

Motivering:
Förslaget är en vacker reflektion över 
en plats historia. Genom att låta en äng 
med meandrande stigar bli ett tillägg 
till stadsrummet knyter förslaget ihop tre 
områden och skapar en vilopunkt i staden. 
Ängens kontrast till den urbana miljön 
väcker tankar om skillnaden mellan stad 
och land, volym och utrymme, snabbt och 
lågt tempo. Motsättningen ger upphov till 
frågor om de mänskliga behoven i staden. 
Förslaget skildrar med vackra akvareller det 
storslagna, härliga och sinnliga. 

INSIDE
OUT
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Platsanalys

1800-tal
Ytan nedanför Skansberget är från 
början en orörd ängsmark som senare 
brukas till odlingar av olika slag. 

1900-tal
Marken utvecklas till ett mer urbant 
stadsrum där olika möten tar plats. En 
saluhall uppförs. Dess karaktäristiska,
runda form ger den smeknamnet 
Spottkoppen. 

Idag
Nu används det som parkeringsplats 
och bjuder inte in till besök av andra 
anledningar. En missad möjlighet till 
att binda samman tre diversifierade 
stadsdelar i Göteborg.  

Mellan de tre stadsdelarna Haga, 
Olivedal och Annedal i Göteborg finns 
en överbliven yta som idag används 
som bilparkering, men som har en 
underliggande, rik historia. 

Förslaget tar upp både fysiska och 
själsiga delar av platsens förflutna och 
ger dessa nya funktioner, formade av 
dagens behov ur både miljömässigt och 
socialt hållbara perspektiv. 

En äng breder ut sig i stadsrummet. 
Meandrande stigar och gröna rum 
leder till en central träpaviljong vars 
generella form gör den användbar för 
många typer av evenemang och möten.

Planritningar

Collage
Vy från Övre Husargatan (A)

Äng 1

Övre Husargatan

(A)

N

(A)

(B)

Kastellgatan

Förslagets mångfald och nostalgi 

Lugn, gemenskap och nostalgi
Ängen fungerar dels som ett grönt rum 
i staden, där de meandrande stigarna 
sänker tempot och tillåter eftertanke. 
Vidare har ängen som fenomen också 
förmågan att framkalla känslan av att 

Collage
Vy från Kastellgatan (B)

Äng

Elevation

2

5 10 15 m

komma hem, genom valet av växtarter. 
Människor med olika bakgrund är med 
och bestämmer. Vallmo från Damaskus 
blandas med prästkragar från Eksjö och 
skapar tillsammans en ny plats i staden 

byggd av minnen. Platsens atmosfär 
och generalitet gör den tillgänglig för  
stadens alla invånare, som får uppleva 
sina egna, unika nostalgier.
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SAMTLIGA FÖRSLAG OCH FÖRSLAGSSTÄLLARE

Att beträda ett minne
Jonas Ekberg, Chalmers

Att bygga en ruin
Anastasia Bos, KTH
Lycke Förell, KTH

Att planteras om
Oskar Persson, SLU Ultuna

Avståndets blå
Helga Eknor, SLU Alnarp

Björkpaviljongen
Simon Viklund, Chalmers

De fyra kullarnas stad
Sara Ekström, Chalmers

En plats för folket
Evelina Strandberg, KTH
Nils Chigot Eriksson, KTH

Erinring
Emma Hjortenklev Wassberg, LTH
Fredrik Matz, SLU Ultuna

Filtrerat
Clara Lundberg, Chalmers

Fässingen
Elvira Hjortstam, LTU

Göteborgaren på Marklandsgatan
Valentin Wirstad, Chalmers

Känner du till Pålsundsparken?
Alexander Sanning, KTH
Sofia Sanning, KTH

Kommer du ihåg regnen?
Nilas Lätt, SLU Alnarp

Känner du gunget?
Maja Lindborg, Chalmers

Livet mellan hav och land
Amanda Freng Blümke, SLU Alnarp

Ljudet av en stad
Freja Palerius, KTH

Låt det växa på graven
Adrian Reppen, SLU Ultuna

INSIDE
OUT
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Memento mori
Stellan Gulde, UMA

Minnesluckor
Johannes Karlsson, SLU Ultuna
Klara Kåks, SLU Ultuna

Minnestorg
Maria Lundvik, SLU Alnarp

Nostalgimaskinen
Natalie Hase, KTH
Johanna Kindahl, KKH

Oysterviking
Michael Kaplan, KTH

Plats för kojor
Karolin Hård, SLU Ultuna
My Nordström, SLU Ultuna

Röd nostalgi
Emanuel Reich Åkerlund, Chalmers
Hanna Lundberg, Chalmers

Så som i himmelen
Amanda Backlund, SLU Ultuna
Lisa Blomkvist, SLU Ultuna

Tidsmaskinen
Marcus Badman, Konstfack

Utsikten-insikten
Sys Ahlklo, Chalmers

Äng
Teodor Losman Nädele, Chalmers
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OUT
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TACK

Till alla som på olika sätt hjälpt till med 
tävlingen. Alla jurymedlemmar, Sveriges 
Arkitekter och Oystergruppen. Även ett 
stort tack till tävlingens sponsorer: Vestre, 
Sweco, Nola, Hasselfors Garden, HAGS, ÅWL 
Arkitekter och SLU.

KONTAKT

Frågor om tävlingen kan mejlas till 
oystertavling2019@gmail.com 
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