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Ända sedan jag första gången hörde om traboulerna, Lyons hemliga gångar ge-

nom kvarteren, har jag velat besöka Lyon. Det finns något lockande i ett gaturum 

som är privat och offentligt på samma gång, som man får tillgång till först när man 

känner till det. När jag sedan började läsa på om staden insåg jag att det fanns ett 

flertal intressanta platser att besöka sett ur ett arkitektoniskt perspektiv. Detta blev 

också på en gång bekräftat när jag kom ut från flygplatsen och överraskad möttes 

av en struktur jag flera gånger sett på arkitektskolans föreläsningar. Lite pinsamt 

hade jag nämligen missat att den ikoniska byggnad av Santiago Calatravas som 

syns på bilden härunder är tågstationen till Lyons flygplats. Den överdimensione-

rade skelettstrukturen gav ett spöklikt intryck och jag fick känslan av att den här 

stationen är det yttersta exemplet på arkitektur för arkitekturens skull.



Traboulerna är hemliga passager genom kvarteren i Lyons äldre stadsdelar. De 

användes ursprungligen av stadens silkesarbetare för att ta sig från sina bostäder 

uppe på kullarna och till sina arbeten nere vid vattnet. Eftersom gatorna löper pa-

rallellt med floden möjliggör traboulerna en rak väg ner för berget, utan att behöva 

sicksacka mellan kvarteren. Även om jag tidigare läst om traboulerna som hemliga 

gångar insåg jag att det egentligen handlar om att innegårdarna går att nå från 

två sidor av ett kvarter, det vill säga att man når en traboul från gatan genom en 

dörrport. Detta gav ett konsekvent mönster av ljus och mörker eftersom man alltid 

passerade en innegård, ljuset blev alltså en slags vägvisare. Att kvarteren också 

bestod av flera olika hus gav upphov till ett flertal rätt skeva möten mellan olika 

epoker. Det gav mig känslan av att traboulen funnits där först och att husen fått 

förhålla sig efter det.

Les traboules







Från traboulernas blandade arkitektur tog jag tåget en bit utanför Lyon till Givors 

och den betydligt mer enhetliga Cité des Étoiles. Solen var stekhet och alla som 

visste bättre höll sig inomhus. Jag däremot strosade fram genom de gamla kvarte-

ren i solen genomblöt av svett på klassiskt svenskt manér. Sedan kom jag plötsligt 

fram till ”Staden av stjärnorna”. Under 70-talet revs här en stor del av den gamla 

stan för att ge plats åt detta bostadskomplex i betong. Det som dock var slående 

med området var hur väl integrerat La Cité des Étoiles var med platsen och resten 

av staden. Trots att jag visste att man rivit flera kvarter för att ge plats åt betongen, 

upplevde jag ändå byggnaderna som en naturlig expansion av Givors. Detta ut-

tryck fick såklart hjälp av de gröna taken och balkongerna denna högsommardag. 

Husens 45° vinklar liksom klättrade upp längs bergssidan som stenblock täckta av 

växtlighet, från torget och upp till en gammal ruin. Det var som om man utraderat 

en del av historien och hoppat direkt till 70-talet. Denna integration med det gamla 

tog sig from av ett flertal offentliga passager genom byggnaderna. Jag upptäckte 

att man således kunde ta sig från stadens gator till ruinen och stigarna uppe på 

berget. Det första arkitektoniska intrycket till trots, visade det sig alltså finnas en 

tydlig liknelse med Lyons trabouler.

La Cité des Étoiles







Le Quartier des États-Unis Från ett enhetligt bostadsprojekt i betong till ett annat. Genom att ta spårvagnen 

en bit utanför Lyons innerstad kom jag till Le Quartier des États-Unis, vilket är både 

en föregångare till det svenska miljonprogrammet och ett exempel på vad det 

skulle kunna vara. Området ritades av arkitekten och urbanisten Tony Garnier och 

byggdes mellan 1920 och 1935. Målet var att bygga arbetarbostäder av hög kva-

litet och förutom el och rinnande vatten lades stor vikt vid grönytor mellan husen. 

Samtidigt skiljer sig områdets skala från de senmodernistiska bostadsprojekten. 

Mitt intryck var att man här lyckats behålla en känsla av stad, trots att alla husen 

ser likadana ut och trots de öppna innegårdarna. Oväntat kom jag att tänka på 

Hammarby sjöstad med sin spårvagnsallé och sina offentliga gröna innegårdar, 

och som den arkitektstudent jag är frågade jag mig: Är inte fasadarkitektur lite 

överskattat? Här fanns i alla fall ett typexempel på att man kan bygga stad utan så 

kallad klassisk stil.






