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Den här uppsatsen behandlar stadsdelarna Söder och Torpa i Jönköping och hur dessa stadsdelar
har förändrats geografiskt över tid. För att kunna göra den här jämförelsen har jag studerat och
jämfört 10 olika kartor mellan tidsspannet 1839- 2014. Motsvarande studie har tidigare inte utförts
om Söder och Torpa. Denna studie skall därför försöka syfta till att få en klarhet i denna fråga.
Frågeställningen syftade till att besvara två frågor. Hur har dessa områden förändrats över tid?
Varför är dessa områden intressanta idag?
I min teori tar jag även upp ett fenomen som jag studerat, nämligen gentrifiering. Fenomenet går
ut på att tidigare stadsdelar som hade låg status och där arbetarklassen tidigare huserade i små lägenheter idag är områden med hög status och där lägenheterna kostar över en miljon kronor. Där
jämför jag då Söder och Torpa med stadsdelarna Haga och Södermalm i Göteborg respektive
Stockholm. Alla dessa stadsdelar har genomgått en gentrifiering. Gentrifiering är när ett område
får en förhöjd status.
Söder och Torpa var tidigare ett område där ängar, åkermark och skog dominerade. Vid 1800-talets början och mitt låg här bara gårdar. När industrialiseringen kom igång i Jönköping förändrades
landskapet och vid 1800-talets slut hade det börjat växa fram planerad bebyggelse i norra delen av
Söder och norra delen av Torpa. Områdena skulle senare expandera kraftigt under 1900-talets
början.
Expansionen fortsatte ända fram till 1950-talet då båda stadsdelarna nu var fullt utbyggda och sedan dess har bara smärre förändringar skett. Därefter har byggnader renoverats och ändrats om
med åren men några större förändringar efter 1950-talet har inte skett. Under 2000-talets början är
det egentligen bara två förändringar värda att nämna. Dessa är fotbollsplanen Jordbrovallens tillkommande och borttagandet av den gamla Järnvägslinjen.1
Söder och Torpa är intressanta objekt idag då dess popularitet inte minskat. Med tillkommandet av
den nya stadsdelen Munksjöstaden i anslutning till båda stadsdelarna kan detta göra att Söder och
Torpa kommer bilda ett nytt litet centrum.
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2 Inledning
Torpa och Söder. Förmodligen de två stadsdelar i Jönköping som är mest populära att bo i
mellan åldrarna 20-30 år. Två stadsdelar som bäst kan liknas vid Jönköpings motsvarighet till
Stockholms Södermalm. En gång i tiden bodde det här folk ur arbetarklassen som jobbade vid
Tändsticksfabriken eller Munksjö pappersbruk. Idag är det många studenter eller yngre människor som istället tagit plats och har förvandlat det till ett trendigt område med caféer, ovanliga
och spännande butiker samt en del pizzerior. I dessa två stadsdelar startar lägenhetspriserna för
en etta strax under miljonen vilket skvallrar en hel del om dess popularitet.
Det många Jönköpingsbor idag har glömt är att stadsdelen Söder överhuvudtaget existerar.
Många refererar och associerar båda stadsdelarna till bara Torpa. Söder har liksom glömts bort.
Tittar vi noga på busskartorna vid busshållplatserna kan vi dock se att Söder står med på dessa
kartor. Trots detta är det namnet Torpa som starkt dominerar vad vi i Jönköping kallar de här
två områdena. Något som dessutom talar för dessa båda stadsdelars popularitet är om vi därtill
tittar in på mäklarnas hemsida där de säljer lägenheter. ”Med ett av Jönköpings bästa lägen på
populära Torpa, bor du med Friaredalen som närmsta granne och endast ett stenkast från city”. 2
Torpa har för övrigt odödliggjorts för de lokala Jönköpingsborna i låten ” Vilse i Torparondellen” av det lokala bandet Tre Små Grisar. I denna låt sjunger dessa herrar glatt om stadsdelen
där följande citat tydligt visar vad de tycker om rondellen. ”/Aldrig blir en hel i hågen sen jag
ställer stegen/ hemmåt i torpaplanen blir en grand final i rondellernas rondell där blir frälsningen
total/”.3
Men frågor kring dessa stadsdelar kvarstår. Hur har dessa två områden förändrats över tid? Hur
har dessa förändringar skett? Och varför är dessa områden intressanta idag? Med denna uppsats
ämnar jag ta reda på detta.
Hur kan då denna uppsats kopplas ihop med den pedagogiska världen i realiteten? Främst kan
den kopplas samman med ämnet geografi men även med ämnet historia. I Lgr11 står följande i
det centrala innehållet för undervisningen inom årskurs 7-9 i ämnet geografi ”fältstudier av
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www.hemnet.se. (Hämtad 2015-04-08).
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natur-och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället”.4 Detta i kombination med det centrala innehållet i historia för årskurs 7-9 där ” framväxten av det svenska
välfärdssamhället” 5 samt ” hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor”.6
Detta kan då utformas i stadsvandringar med eleverna på Söder och Torpa där de själva kan
uppleva och ta del av de förändringar stadsdelarna genomgått. Med historiska kartor kan läraren
visa för eleverna hur dessa förändringar har kunnat ske över tid och dessutom varför dessa
förändringar skedde. I Söder och Torpas fall är det industrialiseringen som gjorde att dessa
stadsdelar kunde utvecklas i takt med en ökad inflyttning till Jönköping.
På detta sätt kan den här uppsatsen kopplas till den pedagogiska världen och visa på att det är
viktigt för eleverna att känna till sin närhistoria och presentera dem geografiska redskap så som
kartor och göra dem förtrogna med användandet av sådana.

2.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Torpa och Söder i Jönköping har förändrats
geografiskt över tid och hur denna förändring har skett. Därutöver är även syftet med uppsatsen
att ta reda på varför dessa stadsdelar är intressanta idag.

2.2 Frågeställning
 Hur har Torpa och Söder förändrats under perioden 1839-2010?
 Vad gör Torpa och Söder attraktivt idag?

2.3 Avgränsningar
Uppsatsen avgränsar sig till att enbart omfatta Torpa och Söder. Samtidigt finner jag det som
tillräckligt att bara forska kring dem här två områdena då flera diton skulle vara för mycket.
Jag ämnar med min uppsats att undersöka kartor över Söder och Torpa från tidsperioden 18392010. De källor jag har för avsikt att använda kommer vara hämtade från Jönköpings Stadsarkiv
samt från Lantmäteriets historiska kartor.

Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s. 63.
Ibid. s. 176.
6 Ibid. s. 177.
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3 Materialdiskussion
Det material jag har studerat är stadskartor över Jönköping och då över stadsdelarna Söder och
Torpa. Kartorna visar hur de båda stadsdelarna i Jönköping planerades, byggdes och hur de fick
sitt slutgiltiga utseende. Den äldsta kartan jag kunde hitta var en från år 1839 som visar hur det
egentliga Jönköping mest var centrerat kring stadsdelen Öster.7 Utöver det omgavs Jönköping
av natursköna skogar, åkrar och ängar. Det blir då ganska fascinerade att tänka hur liten staden
en gång i tiden faktiskt var. Hur den har utvecklats till att idag ha vuxit till Sveriges nionde
största tätort8 och hur staden fortsatt kommer att växa i framtiden. Söder och Torpa är en del av
Jönköping stadstillväxt. Söder och Torpa är visserligen en urban miljö men båda stadsdelarna
har parker och markytor som vittnar om det gröna landskap som en gång i tiden låg här.
Från 1800-talet fann jag tre kartor. Kartan från 1839 visar Jönköping och dess omgivningar.
Kartan hittade jag i antikvarien Bo E Karlssons bok, Jönköping den nya staden- Bebyggelse
och stadsplanering 1612-1870 från 2010. Kartan ritades ursprungligen av en man vid namn
Jonas Allvin. Den andra kartan från 1800-talet fann jag nere i Jönköpings Stadsarkiv och är från
1854. Den sista kartan från 1800-talet är en generalstabskarta från 1887 som jag hittade på
Lantmäteriets hemsida i deras arkiv för historiska kartor.
Kartan från 1887 var mer detaljerad än sina föregångare. Det som förenar de tre kartorna från
1800-talet är att de fokuserar mest på Söder. Detta kan förklaras med att Torpa än så länge
bestod av ett lantligt naturlandskap och därmed inte hade så mycket av intresse att visa. På
Söder fanns det en viss bebyggelse och var därmed en del utav stadsbebyggelsen.
Från 1900-talet fann jag fem kartor som jag valde att ta med. Två utav dessa är plankartor vilket
jag förklarar i mitt resultat vad det är för något. Den andra kartan är även den en plankarta,
sannolikt från 1912.9 Från de här kartorna kunde jag utläsa hur en ökad urbanisering av Söder
och Torpa hade börjat ske. Den tredje kartan är från 1935 och är en översiktskarta över Jönköping. Denna karta visar stora skillnader mot de två tidigare kartorna. Kartan från 1935 visar på
en mer utbredd urbanisering.
En sjunde karta visar Jönköping år 1954. Kartan är en översiktskarta och nu är även förändringen över de båda stadsdelarna nästintill fullgjord. Kartan fann jag på Lantmäteriets hemsida

Se bilaga 1.
public.tableau.com. (Hämtad 2015-05-04).
9 I fotnot 89 förklarar jag varför kartan sannolikt är från 1912.
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på internet. Den sista kartan jag tänker presentera från 1900-talet är en översiktskarta från Jönköpings Kommun som beställdes 1989. Denna karta presenterades i en rapport om vissa stadsdelar där då Söder och Torpa kunde finnas.
Därefter går jag raskt över till 2000-talet. Eftersom århundradet är förhållandevis ungt ännu har
jag här bara två kartor att presentera. Den första kartan är från 2010 och jag fann denna på
Jönköpings Stadsarkiv. Kartan visar det moderna Jönköping och även de moderna stadsdelarna
Torpa och Söder. Den andra kartan är en översiktskarta från 2014 som jag hittade på Jönköpings
Kommuns hemsida på internet. Det finns inga skillnader dessa två kartor emellan utan de är
varandras likheter.

4 Metod
Metoden jag har valt är en komparativ kartanalys med ett induktivt inslag. Då min uppsats syftar
till att göra jämförelser mellan olika kartor för att få fram förändringarna och skillnaderna mellan de olika områdena så passar en komparativ analys av kartorna bra. Komparation som en
systematisk metod har inom den humanistiska vetenskapen utvecklats mest inom idéhistorien
och litteraturvetenskapen. 10 Men den kan även användas inom andra områden, t.ex. geografi.
En kvalitativ metod med ett induktivt förhållningsätt syftar till att jag med den induktiva metoden innebär att jag via iakttagelser av mitt material kan förklara skillnaderna tydligt.
Min metod är därmed inte felfri och fri från kritik. Kritiken mot metoden är främst att den som
författar en uppsats går in med egna tankar och sätt på hur denne vill framställa uppsatsen. En
uppsats med en kvalitativ metod kan således aldrig kallas för att vara helt objektiv utan den har
blivit påverkad vare det sig är omedvetet eller inte.11 Denna uppsats är därmed inget undantag
utan det är mina tankar, funderingar och generaliseringar av materialet som styrt hur resultatet
har blivit.
För att förtydliga och gå in mer ingående hur jag har gjort kommer följande redogörelse. Jag
har studerat varje karta som visar stadsdelarna Söder och Torpa. Mina iakttagelser har jag sedan
skrivit ner och gjort beskrivningar över de synliga ändringar som gjorts inom stadsdelarna. Utefter dessa ändringar har jag sedan kunnat se och jämföra de förändringar som har skett vilket

10
11

Dahlgren, Stellan. Florén, Anders. Fråga det förflutna- en introduktion till den moderna historieforskningen. s. 195.
Ibid. s 180.
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jag kommer diskutera senare i min analys av resultatet. Här har jag haft stor användning av min
komparativa metod för att kunna utröna skillnaderna och likheterna.

5 Bakgrund
Stadsdelarna Torpa och Söder ligger i flack terräng väster om Munksjön i Jönköping. Söder är
ett område som i norr begränsas av Kungsgatan och i söder av Torpagatan. I väster begränsas
området av Åsenvägen och i öster av Munksjön och av Munksjö Pappersbruk. Det område som
benämns Torpa avgränsas i norr av Torpagatan och i söder av Lovisagatans början. I väster
sträcker sig området till Åsenvägen och i öster till Jordbron och Jordbrovallen. , Stadsdelen
Torpas benämning kommer från den herrgård som tidigare låg i området, Torpa herrgård.
På dess tomter bebyggdes det under 1900-talets första början fram en villaförstad som blev
Torpa villastad. De resterande byggnaderna mellan Kungsgatan och Torpagatan benämndes i
1900-talets början som Södra kvarteret. Med Södra kvarteret menades stadsdelen Söder. Men
under årens lopp glömdes detta av och hela området började i vardagligt tal bli Torpa. Och det
är så fortfarande idag att båda dessa områden går under benämningen Torpa i folkmun. Orsakerna till detta kan vara att namnet helt enkelt glömdes bort eller att folket som bodde i lägenheterna på Söder ville förknippas mer med de fina, eftertraktade villorna i södra Torpa och
därmed gjorde hela området till Torpa. Detta är dock min egen tolkning.
Området som Torpa och Söder ligger på har sedan länge tillhört staden Jönköping. Området
hade långt in på 1800-talet en lantlig prägel där befolkningen odlade upp marken samt hade
betesmarker för djuren. Här fanns några gårdar och några bostadshus. Under 1800-talets lopp
skulle dock en omfattande bebyggelse med enkla hus ske och när Munksjö Pappersbruk anlades
intill Munksjön 1862 började området snabbt omvandlas till en byggplats där arbetarbostäder
byggdes upp. Huruvida det var fabriken som uppförde arbetarbostäderna har jag ej kunnat få
fram.
Det första försöket att styra bebyggelsen för att undvika okontrollerad bebyggelse kom 1877 i
och med Sundius stadsplan. Planen omfattade planlagd bebyggelse söder om Kungsgatan där
det skulle byggas 21 regelbundna rutnätskvarter. Rädslan för brand var fortfarande ett påtagligt
hot på 1870-talet vilket präglade stadsbyggnaden där breda esplanader längs med Kungsgatan
och Drottninggatan skulle fungera som brandgator. Detta ändrades visserligen i planändringen
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1900 och de forna brandgatorna blev helt vanliga gator. Dessa gator är nuvarande Scheelegatan,
Berzeliigatan och Tegnérgatan .
Vid 1900-talets början kom dock en ny stadsplan till. Denna stadsplan utmynnade i 1912 års
stadsplan och syftet nu var att lämna det stela och trista byggandet av raka gator i rutnätsmönster
och istället liva upp stadsdelen med krökta gaturum och oregelbundna kvartersformer. Denna
stadsplan byggde vidare på den som uppförts 1877 och syftet var att bygga vidare söderut.
Utgångspunkten var Klostergatans nord-sydliga axel där nya byggnader uppfördes längs med
denna väg. Trots denna nya, grandiosa stadsplan gick byggandet trögt, trots att staden dragit
spårvägslinje till Torpaplan år 1913. Den mesta utbyggnaden skedde i kvarteret Ludvig som
omgärdas av gatorna Klostergatan, Erik Dahlbergsgatan, Torpagatan och Brahegatan där fem
ståtliga bostadshus uppfördes. Första världskriget bidrog till att byggnadstakten avstannade.
Under 1920-talet var byggnadstakten fortfarande låg men vissa kvarter restes vilket gjorde att
Klostergatans södra del alltmer blev sammansluten av byggnader. År 1924 fick Torpa även
egen kyrka med tillhörande församlingshem vilket signalerade att stadsdelen nu blivit en självständig och egen stadsdel. Egentligen ligger kyrkan inom det område som betecknar stadsdelen
Söder men då Torpa är det vardagliga uttrycket på båda dessa stadsdelar benämns den ändå som
Torpa församlingshem.
1912 års stadsplan blev gällande ända fram till det sena 1930-talet. Stadsplanen anvisade att de
byggnader som skulle byggas på området skulle ha en sluten bebyggelse, byggas i sten och vara
tre våningar höga. Flyglar och boningshus på innergårdarna skulle inte tillåtas då detta påminde
om fattigare tider. Istället skulle gårdarna vara stora och luftiga. Dessa krav försenade dock
utbyggnaden under 1900-talets början, då många byggherrar inte kunde efterleva dessa krav. I
takt med funktionalismens intåg på 1930-talet skulle stadsplanen från 1912 revideras om för att
passa den nya tidsandans byggnadssätt bättre. Den nya tidens anda förespråkade hus som billiga, rationella och ljusa med luftiga inslag. Dessvärre för dessa byggherrar märkte de snart att
det inte alltid var möjligt att bygga som de ville pga. tidigare byggnadsprojekt vilket ledde till
att gammalt och nytt sammanjämkades i många kvarter. Ibland blev resultaten lyckade och
ibland inte.
Området norr om Drottninggatan lämpade sig inte för dessa nya idéer och här var det svårt att
bygga dessa nya hus då kvarteren omgärdades av smala tomter som var bebyggda med tradit-
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ionella flyglar och gårdshus. Längsmed Drottninggatan och Torpagatan och i de centrala områdena var det redan fullt med bebyggelse från det tidiga 1900-talet. De nya funktionalistiska
husen uppfördes istället i utkanten av dessa områden däribland Munkplan. Kvarteren längs med
Klostergatan och Barnarpsgatan gjordes om för att passa de nya, funktionalistiska husen.
Övriga gator där nya funktionalistiska hus tog vid kan nämnas längs med söder om Björngatan
och främst utmed Gröna Gatan. Även i området söder om Torpagatan uppförde många kvarter
i funktionalistisk stil. År 1937 gjordes dessutom Junebäcken om till ett parkstråk. Torpa och
Söder har vuxit fram under en hundraårsperiod. Främst präglas stadsdelen av den bebyggelse
som skedde här mellan 1910-1945. Torpa och Söder präglades också under det tidiga 1900talet av den spårväg som byggts i området.
Spårvägen i Jönköping invigdes 1907 och två av dess tre linjer gick igenom Söder och Torpa.
Linje Gul gick sträckan Torpagatan- Rosenlundsgatan. Sträckan lades ner 1954. Linje Röd däremot gick sträckan Jordbron- Österängen och var den sista spårvägsträckan att läggas ner i
staden. Den lades ner 1958.

6 Tidigare forskning
Det finns tidigare forskning om främst Torpa där även Söder räknas in i samma stadsdel som
främst behandlar Torpa ur en historisk synpunkt men som även innefattar geografiska termer. I
de källor jag funnit så har vissa författare emellanåt inte gjort åtskillnad mellan Torpa och Söder
utan räknar in dessa två områden under namnet Torpa. Jag vill bara påpeka detta innan jag
delger det material som jag hittat under tidigare forskning.
Först och främst tänker jag nämna boken Det okända Jönköping utgiven av Jönköpings kulturnämnd, Jönköping läns museum och Gudmundsgillet från 1984. I denna bok skildras livet i
Jönköping från det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet med bilder och berättelser från
vanliga ortsbor. Här märks väl en historia om arbetarbostäderna Torp 1 och Torp 2 som låg på
Söder.12
Dessa bostäder hade uppförts av Jönköpings Västra Tändsticksfabrik år 1900. Dessa bostäder
låg i kvarteret mellan Myntgatan och Åsenvägen. Dessa lägenheter var väldigt eftertraktade och
kunde endast hyras av arbetarna på fabriken. Lägenheterna var stora, 50 kvadratmeter och hade

12

Jönköpings kulturnämnd, Jönköping läns museum och Gudmundsgillet. Det okända Jönköping. s.72.
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med dåtidens mått mätt en väldigt hög standard där det i sinom tid installerades både gas och
elektricitet.13 Av bilderna att döma omgärdades dessa hus av mycket natur.
Karin, en arbetardotter som växte upp här, berättar om hur de boende under sommarhalvåret
samlades på ”Slätta” för att dricka kaffe, spela musik och dansa. 14 Jag tolkar Slätta som att det
måste ha varit en äng utanför bostäderna där folk kunde vistas. Då landskapet på Söder alltjämt
förändrades och byggdes på så startades i början av 1900-talet även många caféer härute vars
kunder främst var byggnadsarbetare, målare, snickare, murare och av yngre människor. 15
I kompendiet Torpa förr och nu, skriven av lärarna Britt-Marie Björå, Sylvia Eklund, Janet
Hedman, Kerstin Nilsson, Ing-Britt Tiger och Lisbeth Wettermark från 1980, behandlas området ur en lokal synpunkt. Syftet med kompendiet var att väcka ett intresse hos eleverna på Torpaskolan om området de växte upp i. Kompendiet behandlar olika, välkända byggnader på
Torpa som kännetecknar stadsdelen och närmiljön, däribland Torpaskolan. Även Torpas historia och vilka de första människorna som bebodde området var.
I kompendiet nämns geografiska platser som Mosebacke och Lura Kulle där det enligt traditionell sägen varit gamla avrättningsplatser även om detta inte har kunnat styrkas då kartorna
inte riktigt stämmer överens med kullarna. Jag har besökt båda ställena där de båda kullarna
ska ha legat. Lura Kulle verkar fortfarande finnas kvar 16 men Mosebacke är sedan länge borta.
Lura Kulle ligger på samma plats som dagens Brahegatan 58-62 och Mose Backe ligger på
samma plats som dåvarande Barnarpsgatan 124 eller dåvarande Barnarpsgatan 110. 17, 18 Ingen
av adresserna på Barnarpsgatan finns kvar idag men min tolkning av platsen gör gällande att
det måste handla om någon av följande adresser Solbergagatan 1, Solbergagatan 21 eller Sjöbogatan 19 som avses gälla. Andra geografiska platser som tas upp i kompendiet är Jordbron, en
bro samt hållplats för Jönköping- Halmstads järnväg som tillkom när järnvägen drogs genom
området 1894. Tågtrafiken över Jordbron lades ned 1972.19, 20

Ibid. s. 72.
Ibid. s.77.
15 Ibid. s. 172.
16 Se bilaga 4.
17 Björå, Britt-Marie. Eklund, Sylvia. Hedman, Janet. Nilsson, Kerstin. Tiger, Ing-Britt. Wettermark, Lisbeth. Torpa
förr och nu. s 26-27.
18 Se bilaga 2.
19 Ibid. s. 24- 25.
20 Se bilaga 2.
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Övriga byggnader värda att nämna som präglar stadsdelen Söder är Idas Skola och Agnes
Minne. Idas Skola ligger på adressen Klostergatan 50a och Agnes Minne har idag adressen
Vegagatan 48. Idas Skola startades på initiativ av disponenten på Munksjö Pappersbruk Otto
Ljungkvist och hans fru 1882 genom en donation. Verksamheten i skolbyggnaden startade först
1908. Skolan var en hushållsskola med syfte att lära unga flickor till hushållerskor. 21 Agnes
Minne uppfördes 1914 efter en donation. I byggnaden skulle fattiga änkor efter avlidna handelsoch hantverksborgare bo.22 Efter att husets standard sjönk över åren tog det kommunala bostadsbolaget Vätterhem AB över byggnaden på 1970-talet och byggde om huset till vanliga
lägenheter.23
1983 gjorde Jönköpings Kommun en enkätundersökning om Torpa. Enkäten heter Torpa- Enkätundersökning bland de boende på Torpa avseende utformningen av den framtida boendemiljön. Syftet med enkäten var att få reda på hur de boende på Torpa och Söder upplevde kvaliteten på boendemiljön samt att inhämta de boendes syn på ombyggnadsplaner. På den tiden
utgjorde den största befolkningsgruppen på Torpa människor som var mellan åldrarna 18-29
år.24
Enkäten tar även upp storleken på de lägenheter som finns på Torpa. 70 % av alla lägenheter
uppges vara en- eller tvårummare och mindre. Hälften av de människor som är mellan 18-29 år
bor i lägenheter om ett rum och kök eller mindre. Medelålders och pensionärer bor främst i två
rum och kök. Barnfamiljerna bor främst i trerumslägenheter.25 Övrigt som är intressant att notera är att 209 hushåll, eller 54 % av de inkomna svaren i enkäten, ansåg att de hade brister i
lägenheten.
Bristerna som avsågs var att lägenheterna var kalla, dragiga, bullerstörda och lyhörda. Den
överhängande andelen som ansåg att detta var ett problem var ungdomar mellan 18- 29 år. Den
grupp som däremot ansåg att ingen av följande brister var ett problem var ålderspensionärer.26

Björå, Britt-Marie. Eklund, Sylvia. Hedman, Janet. Nilsson, Kerstin. Tiger, Ing-Britt. Wettermark, Lisbeth. Torpa förr
och nu. s 37.
22 Ibid. s. 40.
23 www.jnytt.se. (Hämtad 2015-04-10.)
24 Jönköpings kommun. Torpa- Enkätundersökning bland de boende på Torpa avseende utformningen av den framtida boendemiljön.
s. 7.
25 Ibid. s.10.
26 Ibid. s.12.
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Här har då Jönköpings Kommun fört samman de båda stadsdelarna till en och samma. Jönköpings kommuns enkät skickades främst ut till boende i stadsdelen Söder.

6.1 Haga & Södermalm
Haga, Göteborg. Det är beläget mellan Skansen Kronan och Vallarna vilket gör att stadsdelen
ligger i centrala Göteborg. Haga var tidigare en genuin arbetarstadsdel men har, likt Torpa och
Söder, förvandlats till ett medelklassområde. Den gamla arbetarbebyggelsen har idag delvis
ersatts med nyare bebyggelser.27
Södermalm, Stockholm. Området Södermalm är en del av Stockholms innerstad och omfattar
även öarna Långholmen och Reimersholme. På Södermalm kom det väldigt tidigt att etableras
industrier och arbetarbostäder där arbetarklassen verkade. Idag har dock fabrikerna ersatts av
moderna bostadshus. Att det tidigare varit en stadsdel med mycket folk ur arbetarklassen märks
idag på alla de trähus som finns kvar. Södermalm är det område i Stockholm som har mest
trähus i hela Stockholm. 28
För att ytterligare visa på sambandet mellan Torpa, Söder och Haga så vill jag ta upp boken
Pålad Stad skriven av författaren Tomas Andersson. Här tar Andersson upp var den kroppsarbetande befolkningen bodde i det tidiga 1800-talets Göteborg. Denna arbetarklass bodde i förstäderna Majorna, Masthugget och Haga där flertalet av Göteborgs invånare bodde. 29 Många
av de sämre bemedlade invånarna i staden hade inte råd att bo innanför vallgraven efter att
hyrorna höjdes när staden började modernisera hamnen och kanalerna. Detta ledde till att flertalet bosatte sig på tomterna utanför.30
Haga kom till som stadsdel samtidigt som Karl X Gustavs bortgång år 1666. De första bosättarna var sjöfolk. Villkoret att få bygga på området var att krigsmakten skulle ha rätt att riva
husen i händelse av krig. Detta för att byggnaderna inte skulle skymma den skans som redan
fanns på området.31 Stadsdelen och dess invånare fick tidigt dåligt rykte. ”Tunnbindarnas råa
språk, sillsaltarnas stank, öltapparnas försupenhet och dagsverkarnas inneboende slöhet och
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rädsla för hederligt jobb fick köpmanshustrur och adelsdamer inne i staden att rysa vid blotta
tanken på att behöva sätta sin fot där”.32
Staden Göteborg expanderade kraftigt under 1800-talet vilket medförde att landsbygdsbefolkningen som invandrade till staden flyttade till arbetarstadsdelarna, däribland Haga. Efter en
stadsbrand 1860 började det även byggas hus med en första våning i sten även i arbetarstadsdelarna som gick snabbt att bygga och var billiga vilket gav Haga en speciell karaktär. 33
På 1960-talet sjösatte regeringen en plan för att rusta upp Haga som fått förfalla sedan andra
världskriget. Under de nästkommande tjugo åren moderniserades Haga och blev en populär
stadsdel med bohemiska tendenser och fik. På området finns idag ovanliga butiker och mysiga
caféer. 34 Precis som på stadsdelen Söder i Jönköping.
Hur kan stadsdelen Södermalm förknippas med Söder, Torpa och Haga? I boken Stockholms
historia under 750 år av fil. Dr i historia Lars Ericson hittar vi åtskilliga skildringar av stadsdelen. Befolkningsökningen till Stockholm bidrog till att bebyggelse både i norr och söder redan bredde ut sig under medeltiden. På Södermalm har det allt sedan medeltiden funnits enstaka
trähus och kåkar som sedan fått sällskap av kapell. 35 1642 fick Södermalm ett nytt gatuvägsnät
och nya kvarter där de medeltida bostäderna raserats. Södermalm fick nu raka gator och fyrkantiga kvarter.36 Men trots denna modernisering var fortfarande de flesta husen på Södermalm
byggda i trä och var sällan över två våningar höga.37
Södermalm fick sin arbetarklasstatus kring sekelskiftet och det sena 1800-talet och det tidiga
1900-talet. När de stora fabrikskomplexen flyttade in på Södermalm flyttade även arbetarklassen in. Här kan nämnas det betydande Münchenbryggeriet som bidrog till mycket arbete för
stadsdelens invånare. 38
Författaren Christer Leijonhufvud skildrar i sin bok Stockholmarnas tidiga 1900-tal- från fattig
småstad till växande storstad en närmare skildring av livet på Södermalm. Under det tidiga
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1900-talet präglades större delen av Södermalm av fattigdom och särskilt i den östra stadsdelen. 39 Det var inte ovanligt att en familj delade på ett rum och på vissa håll saknades det både
rinnande vatten och elektricitet.40 De dåliga sanitära förhållandena och de dåliga husen bidrog
till att Tuberkulos inte var en ovanlig sjukdom på Södermalm i det tidiga 1900-talets Sverige.41
I dessa arbetarhem började barnen redan i 8-10 årsåldern med att bidra till familjens försörjning.42 Trots den utbredda fattigdomen och den tydliga arbetarklasstatusen fanns det områden
kring norra delen av stadsdelen där stadens rikare befolkning höll till. Här anlades det anrika
statliga läroverket Södra Latin i början av 1900-talet.43 Kvarteren kring Mariatorget på Södermalm har allt sedan 1700-talet haft en borgerlig och adlig prägel. 44
De fabriker som förutom Münchenbryggeriet sysselsatte många av Södermalms invånare var
även Bergsunds Mekaniska Verkstad, Gustaf Daléns olika verksamheter samt de arbetstillfällen
som Hammarbyhamnen gav. 45 Men liksom Torpa, Söder och Haga höjdes statusen på området
under årens lopp då fabrikerna stängde igen och inflyttningen till Stockholm ökade. Nya områden började byggas och Södermalm förvandlades till en stadsdel där det idag finns shoppingområden och dyra bostäder.
Det är just detta som alla stadsdelarna har gemensamt. Att de har gått från arbetarklassområden
där bostäderna håller låg kvalitet och det inte är särskilt långt till närmsta fabrik. Där befolkningen kännetecknades av kroppsarbetare och stadsdelarna låg i utkanten av staden. Idag är
dessa stadsdelar högst intressanta för människor som flyttar eller bor i Jönköping, Göteborg
eller Stockholm. Lägenheterna eller husen här är dyra och områdena präglas av mysiga miljöer,
trendiga caféer och butiker. Från att tidigare ha varit arbetarklassens områden har de istället
förvandlats till medelklassens/ Övre medelklassens diton. Alla dessa områden har gjort en
klassresa, en gentrifiering. Detta har lett till att stadsbilden inom dessa områden förändrats kraftigt över tid. Där det tidigare låg ruckel finns idag upprustade och moderniserade bostäder med
hus från det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet.
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Landskapet som tidigare funnits i dessa områden har över tid förändrats. Det har byggts ut allt
fler och fler hus med större och längre gator. De gamla arbetarbostäderna ingen ville bo i förr
är idag mer intressanta än någonsin att bo i och har fått priserna att skjuta i höjden.

7 Teori
Både Torpa och Söder är stadsdelar som kan jämföras med exempelvis stadsdelen Södermalm
i Stockholm och stadsdelen Haga i Göteborg. Det de fyra stadsdelarna har gemensamt är att de
tidigare varit områden där endast arbetarklassen bodde tidigare och som nu på senare år förvandlats till trendiga och attraktiva medelklassområden med en stor skara människor som vill
flytta till dessa områden tack vare det centrala läge de utgör. Alla stadsdelar ligger precis intill
de centrala delarna inom nämnda städer.
Min teori går ut på att jämföra Söder och Torpa med Haga och Södermalm därför att alla dessa
stadsdelar genomgått en gentrifiering. 46 De likheter jag söker när jag menar begreppet ”gentrifiering” är den likartade utveckling i fysisk form av befolkning och upprustning av hus som
Söder, Torpa, Haga och Södermalm genomgått samt hur denna gentrifiering har tagit sig uttryck
över tid.
Gentrifiering är ett begrepp som formades av den brittiska sociologen Ruth Glass på 1960-talet.
Begreppet syftade på fenomenet kring hur människor ur den övre bildade medelklassen började
att bosätta områden som dominerades av individer ur arbetarklassen och etniska grupper.
Detta skulle bidra till att dessa gamla, nedgångna bostadsområden skulle genomgå en fysisk
upprustning och få en förändrad karaktär. Gentrifiering är en gradvis förändring utav en stadsdels sociala ursprung och bidrar till att området blir mer intressant för höginkomsttagare då
områdets sociala status höjs, förändring av utbud kring varor och tjänster samt ökning av bostadspriserna sker. Detta kan i sin tur leda till arbetarklassen måste flytta och stadsdelen tas över
av höginkomsttagare. ”I Sverige har gentrifiering kunnat iakttas i exempelvis gamla arbetarstadsdelar som Södermalm i Stockholm och Haga i Göteborg.” 47”
Forskningsassistenten vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Helen Ekstam, har skrivit
artikeln Residential crowding in a ”distressed” and a ”gentrified” neighbourhood- Towards
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an understanding of crowding in ”gentrified” neighbourhoods där hon beskriver vad gentrifiering är. Gentrifiering är när inflödet av människor av folk från medelklassen till gamla arbetarklasstadsdelar och byter ut dessa. Dessa stadsdelar är ofta lokaliserade i attraktiva stadsområden. 48

Geografen David Harvey är lite hårdare i sin beskrivning av vad gentrifiering innebär för människor. I sin bok Ojämlikhetens nya geografi- Texter om stadens och rummet förändringar i
den globala kapitalismen går han till hårt angrepp mot gentrifiering av stadsdelar. Harvey menar på att urban förnyelse alltid drabbar de fattiga, missgynnade och politisk maktlösa hårdast.49
Harvey menar att det är en undanträngningsprocess som är kärnan i en kapitalistisk urbanisering, ackumulation genom fråntagande. Genom urban förnyelse uppstår det konflikter med låginkomsttagare som bebott en viss plats i många år men som sedan får betala priset när marken
de bor på blir värdefull. 50 Han väljer att citera den tyske sociologen Engels i sin beskrivning av
den gentrifiering som han menar på sker nu ” De moderna storstädernas tillväxt frambringar en
konstlad, ofta kolossalt stor markvärdesstegring inom vissa distrikt, framför allt de centralt belägna. De där uppförda byggnaderna ökar inte detta värde utan pressar tvärtom ner det, eftersom
de inte längre svarar mot de förändrade förhållandena; de rives och ersättes med andra. Detta
sker framför allt med centralt belägna arbetarbostäder. Där hyran även vid den största överbefolkning aldrig, eller i varje fall endast ytterst långsamt, kan överskrida ett visst maximum. Man
river dem och bygger butiker, lagerlokaler, offentliga byggnader i deras ställe”. 51
Harvey menar på att rätten till staden allt mer övergått till privata eller halvprivata intressen.
Detta har kunnat ske med den nyliberalistiska anda som härskat de senaste 30 åren. Nyliberalismen har skapat nya styrmedel som sammanfört privata och statliga intressen där det statliga
överskottet gynnar kapitalet och överklassen i den urbana utvecklingen. Ett exempel är staden
New York där borgmästaren Michael Bloomberg är ytterst ansvarig för gentrifieringen av stadsdelen Manhattan. Manhattan, menar Harvey, är på god väg att bli ett inhägnat rikemansområde.
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6.
49 Hansen Lund, Anders. Wennerhag, Magnus. (red.). Harvey, David. Ojämlikhetens nya geografi- Texter om stadens och
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Detta har kunnat ske tack vare Bloombergs omförvandling av staden som en bra etableringsplats för marknadsledande företag och turism. 52
I artikeln Neoliberalization of housing in Sweden: Gentrification, filtering and social polarization skriven av Karin Hedin, Eric Clark, Emma Lundholm och Gunnar Malmberg tar de upp
hur gentrifiering ökar och minskar i relation till kapitalackumulation och kriser. De nämner om
hur gentrifiering kan delas in i tre perioder. Den första perioden skedde mellan 1950-talet fram
till oljekrisen på 1970-talet och kännetecknades av en sporadisk och i stort sett statsledd gentrifiering av innerstadsbostäder i västvärlden. 53 Den andra vågen av gentrifiering skedde mellan
det sena 1970-talet och 1980-talet och skilde sig från de föregående genom att den påverkade
ett bredare spektrum av ekonomiska och kulturella processer på en global och nationell skala.
Den andra vågen möttes dessutom av ett brett motstånd från sociala rörelser vilket den första
vågen inte hade gjort. Efter den andra vågen hävdade vissa att gentrifieringen nu var över och
inte skulle komma tillbaka.54
Men i takt med lågkonjunkturen under det tidiga 1990-talet kom en tredje våg av gentrifiering.
Den här vågen var mindre pionjärdriven än de två föregående. Istället blev företagsutvecklare
mer inflytelserika aktörer med lokala och federala myndigheter som underlättade gentrifieringsprocessen. Den tredje vågen omfattande ett mer varierat utbud av stadsdelar än tidigare och
möttes inte alls av samma motstånd som tidigare. 55
Håkan Thörn, professor i sociologi, har skrivit artikeln In between social engineering and gentrification: Urban restructuring, social movements, and the place politics of open space där han
bl.a. tar upp gentrifieringen av stadsdelen Haga i Göteborg. Thörn menar på att gentrifieringen
av Haga började på 1960-talet när studenter och artister började flytta in i den gamla arbetarklasstadsdelen. Härmed hade en förvandlingsprocess börjat ske där en omdefiniering av Haga
som område hade inletts.56 Gentrifieringen av Haga påbörjades egentligen efter att myndigheterna beslutat att inte riva stadsdelen, detta efter protester från aktivister och gamla arbetare
tillhörande arbetarklassen som bebodde området under 1970-talet och tidigt 1980-tal. Det var
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när myndigheterna istället beslutade om att bevara stadsdelen som dess popularitet ökade vilket
senare skulle leda till att Haga skulle få ett nytt rykte och nya invånare. 57 När hyrorna i Haga
ökade försvann den ursprungliga befolkningen bestående av studenter och arbetarklass och blev
ersatta av medelklassen.58 I artikeln ” Fallet Haga” publicerad i den svenska journalen Arkitektur 1985 skriver arkitekten och kulturkritikern Claes Caldenby följande ” Förnyelsen av Haga
ledde till en normalisering. Gamla Hagainvånare, studenter och andra ”marginaliserade” grupper, som vill leva billigt, blir ersatta av arbetande medelålders människor från medelklassen.
En något rörig blandning av bostäder, lokaler och konsthantverk byts ut mot homogena bostadskvarter. Hus av skiftande ålder, standard och form byts ut mot 1980-talets bostäder och
1980-talets standard”.59

7.2 Munksjö Pappersbruk
Munksjö Pappersbruk har varit en stor del av Söders och Torpas utveckling. Pappersbruket är
till och med äldre än båda stadsdelarna och låg förr i tiden i utkanten av Jönköping. Paradoxalt nog så ligger pappersbruket i dagsläget i de centrala delarna av staden. Den första idén till
pappersbruket togs 1859 då Johan Edvard Lundström och Lars Johan Hierta möttes på en båt
till Tyskland. Strax efter, år 1862, började tillverkningen av halmpapper och lumppapper. 60
Fabriken har vid denna tid 40 anställda. Året därpå anställs Ottonin Ljungquist som bokhållare på fabriken. Ljungquist köper sedan 1/6 av fabriken när samarbetet mellan Lundström
och Hierta dör år 1869. Samma år blir Ljungquist även disponent över hela fabriken. 1873
förvärvar Ljungquist de resterande 5/6 av Hierta och hela fabrikens ägo faller i Ljungquists
händer. 61
Tillverkningen av halmpapper går sedan över i tillverkning av fidélepapper 1880. Fem år senare
börjar Munksjö även tillverka kraftpapper vilket fick sitt namn efter den styrka papperet hade.62
1890 ombildas Munksjö Pappersbruk till Munksjö Aktiebolag, samma år utbryter en vild strejk
av oorganiserade arbetare på bruket. Järnvägslinjen mellan Jönköping- Vaggeryd, en bibana till
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sträckningen Nässjö- Halmstad, dras genom bruket 1894 och fabriken får nu tillgång till järnvägens fördelar. Pappersbrukets starke man Ottonin Ljungquist dör sedan 1896 efter en hjärtattack.63
År 1900 har fabriken 524 anställda och lider av otillfredsställande försäljningsresultat. Detta är
något som lyckligtvis ändras ganska snabbt in på det nya århundradet och 1906 blir årsvinsten
rekordartad. Samma år bildar även fabrikens arbetare en fackförening. Men det svänger snabbt
i det tidiga 1900-talets början, för redan år 1910 upplöses fackföreningen och den inhemska
konjunkturen i Sverige är fortsatt svag.64 Mitt under det första världskriget säljs aktiemajoriteten av Munksjö till en bankirfirma, AB Albert Söderberg & Co. Detta sker 1917 och ändar det
44 år långa ägandet som varade under familjen Ljungquist. 65
Detta leder även till att en ny stark man intar fabrikens tron. August Skeppstedt är härmed den
nye disponenten. Samma år återuppstår även fackföreningen. 1919 introduceras sedan Munksjöaktien på Stockholms fondbörs. Disponent Skeppstedt leder sedan fabriken genom svåra och
goda tider fram till sin pension 1934. Fabriken har vid denna tid 919 anställda. 66 Fabrikens
resultat sviktar 1940 pga. andra världskriget och dess handelsspärrar. Munksjös 80-års jubileum
får vänta tills kriget tar slut. 1950 kan fabriken stoltsera med 1340 anställda. Företaget går bra
fram tills 1977. Det året blir ett förlustår då företaget har alldeles för stora lager och tvingas
sälja till för låga priser. En pyromanbrand förstör dessutom papper värt 30 miljoner kronor. 67
Trots allt detta fortlever Munksjö Pappersbruk kvar än idag, 153 år senare sedan de första maskinerna startades. Munksjö Pappersbruk har idag sålt av en del av fabriksområdet och disponentvillan till privata intressen. Men däremot har de blivit globala och har idag tillverkning på
flera ställen i Sverige samt Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kina. Försäljningskontor
i Spanien, Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien, Storbritannien, Turkiet, Polen, Ryssland, USA
och Kina. Kontor i Frankrike, Sverige och Finland. 68
Det som en gång var ett kännetecken för Jönköping och Sverige är nu ett kännetecken över hela
världen. Glansen må ha falnat från tiderna kring Söder och Torpa i det sena 1800-talet och

Ibid. 2015-05-06.
Ibid. 2015-05-06.
65 Ibid. 2015-05-06.
66 Ibid. 2015-05-06.
67 Ibid. 2015-05-06.
68 Ibid. 2015-05-06.
63
64
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tidiga 1900-talet. Betydelsen som arbetsgivare för de boende på Söder och Torpa är borta. Men
fabriken lever och i slutändan är det huvudsaken. Fabrikens betydelse för framväxten av Söder
och Torpa kan inte nog understrykas då det växte upp bostäder kring fabriken vilket bidrog till
att stadsdelarna kunde växa fram. Munksjö pappersbruk är det bultande hjärtat som gav dessa
två stadsdelar liv.

8 Resultat

18

( Karlsson E Bo, s. 36) Jönköping 1839. Karta från 1839. Bild 1. Söder och Torpa har ännu
inte urbaniserats.
1800-tal: Den första kartan från 1800-talet jag ska presentera är en stadskarta från 1839 över
Jönköping. På stadsdelen Söder dominerar det agrara landskapet och endast ett fåtal gårdar
finns utplacerade på området. Området omgärdas av åkrar och ängar. Järnvägen sträcker sig
visserligen genom området men det är det enda som egentligen händer i den framtida stadsdelen. Under denna tid är stadsdelen inte planerad. Detsamma kan även sägas om den framtida

19

stadsdelen Torpa där åkermark, ängar och viss skog finns på området. En landsväg är det enda
som skär av i landskapet och som sedan fortsätter in på stadsdelen Söder.69

( Jönköpings Stadsarkiv) Karta från 1854. Bild 2. Söder och Torpa är ännu inte urbaniserat.
Byggnader har börjat uppkomma. Munksjö Pappersbruk har ännu inte startat sin verksamhet.
Kartan från 1854, kommer från Jönköpings Stadsarkiv. Kartan visar området där stadsdelen
Söder senare kommer att ligga samt en del av Torpa. På området där stadsdelen Söder numera
ligger är det bara åkermark och ängar, samt en och annan skogsdunge. Några få enstaka byggnader finns utspridda längs med den landsväg som sträcker sig rätt igenom området. Landsvägen har samma sträckning som Barnarpsgatan har idag. Munksjö Pappersbruk finns inte då
verksamheten där startade först 1862. Men däremot finns några byggnader och vad som verkar

69

Karlsson, E, Bo. Jönköping- den nya staden: bebyggelse och stadsplanering 1612-1870. s. 36.
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vara en park på fabrikens norra område. Byggnaderna benämns som ” Stora Limugnen” och
”Lilla Limugnen”.70
På området där norra delen av Torpa borde ligga syns åkermark, ängar och vad som ser ut att
vara ett större skogsparti i södra delen. Än så länge verkar det inte finnas någon bebyggelse av
betydelse utan några enstaka bondgårdar är markerade. Detta visar att området tidigare var väldigt agrart.71 Där Torpaplan idag ligger odlade bönderna för 161 år sedan sin jord och lät sina
kreatur beta.

( 2015-04-28, www.lantmateriet.se) Karta över Söder och Torpa från 1887. Bild 3. Munksjö
Pappersbruk har verksamhet. Söder har börjat få en urbanisering. Järnvägen har utsträckning
längs med Munksjön.
Vid jämförelse mellan Generalstabskarta från 1887 över Jönköping och med den från 1854 så
är förändringarna relativt små, men järnvägen har fått en tydligare linje. Järnvägen går längs
med Munksjön och sträcker sig igenom Munksjö Pappersbruk som vid denna tid har byggt
fabriksbyggnader på sitt område och därmed har Söder fått ett förändrat landskap där industrin
nu tagit plats.72
En viss småbebyggelse har även upprättats i norra delen av Söder. Den är visserligen okontrollerad och ännu inte upprättad efter ett rutnätssystem men allt fler och fler hus har byggts på
området. Detta kan ju jämföras med hur det såg ut bara några årtionden tidigare då bondgårdar
var de enda hus som fanns. Det ligger nära tillhands att anta det är arbetarbostäder till Munksjö
Pappersbruk som nu har upprättats så arbetarna har nära till fabriken. 73

Se Bilaga 2.
Jönköping Stadsarkiv. Stadskarta 1854.
72 www.lantmateriet.se. (Hämtad 2015-04-28).
73 Ibid.
70
71
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På stadsdelen Torpa däremot ser jag bara någon enstaka gård omgärdad av skog, åkermark och
ängar. Här råder det fortfarande ett lantligt naturlandskap. Enda skillnaden är väl att järnvägen
nu går igenom området och ger naturlandskapet en försmak av det industriella samhället. En
väg går dessutom igenom området och fortsätter neråt. Vägen omgärdas av skog. 74

( Jönköpings Stadsarkiv) Plankarta över Söder från 1906. Bild 4. De hus som har nummer är
redan uppförda. De hus som saknar nummer planeras att bygga inom en överskådlig framtid.
1900-tal: Den första kartan jag studerade under det här århundradet var en karta från 1906.
Kartan fann jag på Jönköpings Stadsarkiv. Kartan är en plankarta 75 över stadsdelen Söder. På
kartan kan betraktaren se hur stadsdelen planerades att växa fram under 1900-talets början.76
Sträckningen går från Esplanaden (nuvarande Kungsgatan) ända ner till Torpagatan. Planen
omfattar tomter där hus skall uppföras utefter ett rutnätssystem med raka gator. Det som sticker
Ibid.
En plankarta är ett juridiskt bindande dokument som en kommun antar för att reglera användningen av mark- och
vattenområden. www.boverket.se. ( Hämtad 2015-04-27).
76 Jag har endast valt att presentera de delar på kartan som faktiskt byggdes efter plankartornas beskrivningar. Detta
gäller båda plankartorna jag har med i min uppsats.
74
75
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ut är den stora, planerade tomten för Idas Skola som skär av stadsbilden. I övrigt är det tomter
för lägenhetshus som är normen. 77
Till höger i bild 4 ser vi Munksjö Pappersbruk. Rätt Igenom området går det även en järnväg
som trafikerar sträckan Jönköping- Halmstad. Det är sannolikt ingen tillfällighet att järnvägen
ligger just här då många tåg stannade till vid bruket för att frakta varor till och från industrilokalerna. Norr om bruket ser vi en stor trädgård med brukets disponentvilla. Disponentvillan
finns kvar än idag, medan trädgården idag är öppen park.
Vissa tomter är vid denna tid bebyggda och det gäller de tomter som sträcker sig längs med
Myntgatan och Esplanaden (Kungsgatan). Här kan vi då urskilja att det redan står byggnader
på dessa platser och att resterande tomter ännu ej är bebyggda. 78

77
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Jönköpings Stadsarkiv. Plankarta över Jönköping 1906.
Ibid.
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( Jönköpings Stadsarkiv) Plankarta över Söder och norra Torpa från 1912. Bild 5. De byggnader som är färgade i gult är byggda. De vita tomterna är än så länge obyggda men planerade
för byggnation.
Nästa karta är sannolikt från tiden då Jönköping beslutade om en ny stadsplan 1912 79. Kartan
jag menar är bild 5. Kartan är en plankarta över Söder och Torpa. Tomterna längs med Myntgatan och Esplanaden, som nu heter Kungsgatan och hädanefter kommer benämnas som så, är
det fullt utbyggt med hus. Byggnationen har även kommit igång kring Sjögatan och Drottninggatan men än så länge är många tomter obebyggda. Det som även skiljer från den tidigare
plankartan är att vägnätet inte längre följer ett rutnätssystem. Nu har svängarna tagits ut för att
ge området en annan karaktär med svängda gator och gathörn.80
Strax söder om Munksjö pappersbruk och utmed Torpagatan har byggnationen kommit igång
men mellan Idas Skola och fram till Torpagatan är det vid denna tid fortfarande inte bebyggt.
På Torpa har nu bebyggelsen kommit igång även där på östra och västra sidan. I mitten ligger
Torpaskolan (f.d. Södra Folkskolan) som utgör en central punkt. På den östra delen har bebyggelse tillkommit längsmed södra delen av Brahegatan. På den östra sidan har bebyggelse börjat
tillkomma i sydöst strax intill där Jordbrovallen idag ligger. Men än så länge står många tomter
tomma och byggandet har ej påbörjats i större skala.81

Jag lyckades inte finna det exakta årtalet på kartan. Men att döma av vad jag läst om Jönköping verkar kartan mest
stämma in på tiden strax innan eller strax efter Jönköpings stadsplan 1912.
80 Jönköpings Stadsarkiv. Plankarta över Jönköping 1910-tal.
81 Ibid.
79
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( Jönköpings Stadsarkiv). Karta över Söder och norra Torpa från 1935. Bild 6. De röda och
gula fälten är färdigbyggda hus. Många tomter står än så länge obyggda.
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( Jönköpings Stadsarkiv). Karta över Torpa från 1935. Bild 7. Villor med tillhörande trädgårdar har nu uppkommit. En del tomter står dock fortfarande tomma. De röda och gula fälten är
färdigbyggda hus.
En karta över stadsdelarna Söder och Torpa från 1935 visar hur stadsdelarna har förändrats. I
stadsdelen Söder har ytterligare byggnader tillkommit. Vid denna tid finns det byggnader längs
med hela Klostergatan ända fram till Torpaplan och Torpaskolan. Även kvarter söder om Idas
Park och Idas Skola har tillkommit. Byggnader i sydöstra Söder har även tillkommit och vetter
åt Munksjö pappersbruk. En viss bebyggelse har även tillkommit längs med Barnarpsgatan men
än så länge en del tomter mellan Klostergatan och Barnarpsgatan obebyggda.82
Här framgår det även tydligare var arbetarna på Munksjö Pappersbruks tidiga bostäder låg, ett
bostadsområde strax väster om fabrikerna kan nu tydligt urskiljas. Detta område har på tidigare
kartor varit inlemmat i det område som visar Munksjö Pappersbruks ägor och därför har jag
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Jönköpings Stadsarkiv. Stadskarta över Jönköping 1935.
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antagit att detta varit fabriksbyggnader. Eftersom området sannolikt ägs av Munksjö Pappersbruk så är det sannolikt att de bostäder som byggts där är till för arbetare vid bruket. Viss småbebyggelse verkar även finnas i det sydöstra hörnet av Söder där utspridda byggnader finns. 83
Vidare kan vi se hur Torpa har börjat få bebyggelse. Detta gäller då området söder om Torpagatan och vetter ut mot Munksjön. Bebyggelsen består av villor av alla de möjliga slag. Torpa
villastad har därmed sett dagens ljus. 84

( 2015-04-28) www.lantmateriet.se) Kartor över Söder och Torpa från 1954. Bild 8. Söder och
Torpa är nu fullt urbaniserade. Tomterna som stod tomma är nu utbyggda.
En översiktskarta över Jönköping från 1954 visar att stadelen Söder nu är fullt utbyggd. Lägenhetshusen utgör nu hela stadsdelsbilden. Det obebyggda område som tidigare funnits mellan
Munksjö Pappersbruk och Idas Skola har bebyggts med lägenhetshus. Detta är de lägenhetshus
i funktionalistisk stil som uppfördes på 1930- och 1940-talen. Söder har därmed gjort en resa
från nyklassicismens byggnader längs med Klostergatan till de ljusa och luftiga ”funkishusen”
längs med Barnarpsgatan. Söder är nu fullt utbyggt och några större ändringar kommer inte ske
annat än att husen byter fasad.85
Den största förändringen vid denna tid sker i stadsdelen Torpa som utvecklats till en egen villastad. Hela stadsdelen består av villor med egna små trädgårdar. De enda lägenhetshus som
finns på Torpa är de som ligger strax till öster om Torpaskolan. En förlängning av de lägenhetshus som finns på Söder. Även till väster om Torpaskolan finns lägenhetshus. Där det idag

Ibid.
Ibid.
85 www.lantmateriet.se. (Hämtad 2015-04-28).
83
84
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ligger två kyrkor och en livsmedelsbutik fanns istället villor med tillhörande trädgårdar. Skillnaden mot 1800-talets lantliga naturlandskap är stor.86

( Jönköpings Kommun rapport nr 27, s 4-5). Karta över Söder från 1989. Bild 9. Nytt inslag är
Munksjöskolan och Apoteksmuséumet. Munksjöskolan och Apoteksmuséumet är inrutade i den
röda rutan.

86

Ibid.
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(Jönköpings Kommun rapport nr 27, s. 4-5.) Karta över Torpa och angränsande stadsdelar
1989. Bild 10. Jordbrovallen är ett nytt inslag i stadsbilden.
En karta från 1989 över Söder visar att en ny byggnad tillkommit på området. Nämligen Idas
Skola. Idas Skola som delar namn med sin äldre föregångare uppfördes på 1960-talet och stod
klart 1968.87 Byggnaden ligger väster om den gamla Idas Skola och skiljs åt av Idas Park. Söder
har även fått ett friluftsområde vid namn Friaredalen där även Junebäcksvallen ligger. Tidigare
fanns här bara en gräsplan men nu så har det alltså anlagts en ordentlig park.88
Ett nytt inslag på Söder är Munksjöskolan. Munksjöskolan stod klar 1968 och inhyste då Landstingets centrala vårdyrkesskola. Munksjöskolan blev 2006 en del av Högskolan i Jönköping och

www.arkitekthuset.se. (Hämtad 2015-04-30).
Jönköpings kommun. Stadsarkitektkontoret. Rapport nr 27, Gräshagen, Haga, Hagaberg, Kettilstorp, Mariebo, Råslätt och
Torpa villastad- Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. s. 4-5.
87
88
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bytte namn till Hälsohögskolan.89Enligt kartan har ett Apoteksmuseum inrättats i samma lokaler som Munksjöskolan.90 Området där byggnaderna ligger är i Söders nordöstra hörn, strax
norr om Munksjö Pappersbruk, mitt i den gamla disponentvillans forna trädgård.91
På Torpa har fotbollsplaner anlagts i dess sydöstra hörn. Dessa planer går under namnet Jordbrovallen. Järnvägen mellan Jönköping- Halmstad är även den försvunnen och istället går det
en järnvägslinje från Munksjö Pappersbruk in till industriområdet Fridhem. 92

www.hj.se. (Hämtad 2015-04-30).
Jönköpings läns museum. Rapport nr 27, Gräshagen, Haga, Hagaberg, Kettilstorp, Mariebo, Råslätt och Torpa villastad- Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. s. 4-5.
91 Ibid. s. 4-5.
92 Ibid. s. 4-5.
89
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( Jönköpings Stadsarkiv). Karta över Söder och Torpa med angränsande stadsdelar från 2010.
Bild 11. Södergatan har en klarare karaktär än innan. Söder står oförändrat.
2000-tal: En stadskarta från 2010 visar på ytterligare förändringar de båda stadsdelarna genomgått sedan 1900-talets slut. Söder är till synes oförändrat och visar inga tecken på att nybyggnation har skett sedan 1950-talet. Såklart har gamla hus rivits och ersatts av nya under tidens
lopp. Främst hus från 1960- och 1970-talen. Men detta gäller främst de hus som byggt i norra
delen av Söder längs med Kungsgatan.93

93

Jönköpings Stadsarkiv. Stadskarta över Jönköping 2010.
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För söderut in i Söder ser vi hur de gamla husen från det tidiga 1900-talets början fortfarande
står kvar i all sin prakt. Främst är det husen längs med Klostergatan jag syftar på. Husen som
har stått på samma plats i 100 år och som visar oss en annan tid.
Även i stadsdelen Torpa har förändringar skett. Vad det gäller Södergatan, så har den fått en
helt annan karaktär och sträckning än tidigare. Södergatan sträcker sig från Torpaplan och vidare mot Gräshagen. Där det tidigare var en del av Torpaskolans gamla gårdsplan sträcker sig
istället Södergatan över delar av den. 94
Där Jordbrovallen ligger har det tidigare legat ängar och skogsmark. Här har nu 5 stora fotbollsplaner och en liten fotbollsplan anlagts Som tidigare nämnts är järnvägsspåren mellan Jönköping- Halmstad inte längre kvar. Spåren på Munksjö Pappersbruk finns dock kvar men avviker
istället in på industriområdet Fridhem. 95
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( www.karta.jonkoping.se, 2015-04-30) Kartan visar Söder och Torpa från 2014. Bild 12 och
bild 13. Stadsbilden är identisk med den från 2010.
En stadskarta från 2014 över Söder är identisk med den från 2010. Ingenting har skett utan alla
gator och kvarter ligger kvar som de gjort de senaste årtiondena. Denna karta visar att stadsdelen
Söder varit oförändrad sedan de sista ”funkishusen” byggdes. Området kan betraktas som färdigbyggt.96 97
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www.karta.jonkoping.se. (Hämtad 2015-04-30).
Se Bilaga 1.
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Stadsdelen Torpa är även den oförändrad. Även den kan betraktas som färdigbyggd. Den karaktäriseras främst av Södergatan som löper rätt igenom området och utifrån denna gata har
sedan stadsdelen byggts upp. Men även Dalagatan och Karlavägen är två gator som ger karaktär
åt Torpa.98
Torpagatan utgör gränsen mellan stadsdelen Söder och stadsdelen Torpa. Dessa två stadsdelar
som idag eftertraktas så mycket av unga människor att bosätta sig i och där bostadspriserna
skjuter i höjden. I dessa gamla anrika arbetarklass och folkhemskvarter bor idag en medelklass.
Lägenhetspriserna på Söder och Torpa varierar beroende på skick och storlek mellan lägenheterna. Men i skrivande stund i Juli 2015 så fann jag en tvåa på 48 kvm för 1 150 000 kronor.99

9 Analys av resultat
Efter att ha studerat båda dessa stadsdelar har jag kommit fram till att utan starten av Munksjö
Pappersbruk kanske dessa stadsdelar inte funnits eller åtminstone ha dröjt några årtionden till
innan de bebyggts. Dessa stadsdelar är idag två av de mest populära bostadsområdena att bo i
och som dessutom ligger väldigt centralt. Det har dock inte alltid sett ut så. Marken dessa stadsdelar byggts upp på var tidigare åkermark vilket kartor från mitten av 1800-talet visar.
Ängar, åkermark och skog. Allt detta skulle förändras när Munksjö Pappersbruk utvecklades
och växte och började ge folk arbetstillfällen. Detta skulle ge ett växande behov av att ha bostäder i närhet till fabrikens arbetare. Byggnationen tog fart och det som tidigare ansågs vara
landsbygd började nu bli en del av stadsbilden.
Först började Söder växa fram där de tidigaste arbetarbostäderna skulle komma till. Till en
början växte de okontrollerat i norra delen av stadsdelen Söder och husen byggdes inte efter
någon stadsplan. Munksjö Pappersbruk som startat verksamheten 1862 hade under 1800-talet
växt sig allt större längs med Munksjöns västra strand och utgjorde nu ett industriområde som
låg precis utanför den egentliga staden. En järnväg och landsväg var allt som korsade områdena.
Torpa hade fortfarande behållit sin lantliga idyll under 1800-talet och ansågs vara ”landet” av
stadsborna. Likväl ingick det i Jönköpings närområde vilket visas på generalstabs-kartan från
1887.
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I början av 1900-talet planeras stadsdelen Söder utefter ett rutnätssystem och detta påbörjas
utefter området där Kungsgatan idag ligger.100 Rutnätssystemet överges senare för ett annat lite
mer livligare gatusystem där gatorna tillåts att svänga för att ge stadsbilden ett livligare inslag.
Detta är tydligt på plankartan från tiden kring 1910 där bebyggelsen på Söder vuxit fram kring
Drottninggatan och Myntgatan bl.a. Detta visar att den norra delen av Söder nu fått en fast
bebyggelse och urbaniseringen av Söder har kommit igång på allvar.
Även på Torpa började det kring 1910-talet att urbaniseras på sina håll och området fick även
sin första skola som ligger som en central punkt mitt i området. Under 1930-talet så är nu Söder
fullt utbyggt längs med hela Klostergatan. Endast vissa tomter mellan Munksjö Pappersbruk
och Klostergatan återstår att bebyggas. Torpa har även börjat få villabebyggelse och har därmed
börjat bebyggas på allvar. Vid tiden för 1930-talet finns inga spår av landsbygd kvar.
1954 är både Söder och Torpa fullt utbyggt och kan egentligen ses som klara. Söder domineras
av lägenhetsbyggnader och stilar som nyklassicism och funktionalism blandas med varandra.
Villorna på Torpa är även dem färdiga och bildar folkhemsidyllen ” Torpa villastad”. Under de
resterande årtiondena på 1900-talet präglas mest av smärre förändringar. Dessa förändringar är
den nya Idas Skola101 och Munksjöskolan som idag är en del av Högskolan i Jönköping. Även
Jordbrovallen och borttagandet av järnvägen på båda områdena är förändringar som skett under
1900-talets senare hälft.
Under 2000-talet sker inga större förändringar på Söder och Torpa. Det som tidigare betraktades
som byggnationer i utkanten av Jönköping är idag en del av det centrala Jönköping och innehar
något av de bästa lägen en person kan få i den här staden. Framtiden ter sig väldigt intressant.

10 Diskussion
Söder och Torpa är två av de mest populära stadsdelarna i Jönköping. Två stadsdelar som förmodligen inte funnits eller vars uppbyggande åtminstone skulle ha fördröjts om det inte varit
för Munksjö Pappersbruk. Munksjö Pappersbruk skulle bli det som behövdes för att väcka dessa
stadsdelar till liv och se till att urbaniseringen och utbyggnaden kunde påbörjas på allvar. Från
att tidigare ha varit landsbygd under 1800-talet började nu dessa stadsdelar växa fram. Först
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I början av 1900-talet gick Kungsgatan under namnet Esplanaden.
Den nya Idas Skola är en del av Bäckadalsgymnasiet.
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med byggandet av norra delen av Söder som sedan skulle växa sig allt mer längre ner. Torpaskolan och byggnationen i den nordöstra delen av Torpa utgjorde de första försöken till urbanisering i den här stadsdelen.
När Munksjö Pappersbruk öppnade sin verksamhet så växte behovet av arbetarbostäder fram.
Arbetarna skulle inte behöva åka allt för långt då dagarna började tidigt och slutade sent och
dessutom gick arbetarna hem på lunchrasten och åt lunch. Behovet av bostäder var därmed ett
faktum. Och därmed kunde byggnationen och stadsplanerna avlösa varandra fram tills Söder
och Torpa var fullt utbyggt kring 1950-talet.
Vid det laget hade Munksjö Pappersbruk och dess betydelse för båda stadsdelarna falnat för
längesedan och fabriken tog rollen som del av både Söder och Torpa. Fabriken var inte längre
det bultande hjärta som höll stadsdelarna vid liv utan dessa stadsdelar fortlevde nu av egen
kraft. Utefter de bedömningar jag har gjort av kartorna och av siffror över antalet anställda vid
Munksjö Pappersbruk verkar den största ökningen av antalet anställda ha skett mellan 19351962.102,103 Det är även här som de största förändringarna verkar ske enligt min uppfattning på
kartorna. Men dessa stadsdelar skulle även få känna på de förändringar som folkhemsbygget
skapade under 1950-60 och 70-talen. Söder och Torpa skulle snart bli en del av det centrala
Jönköping och låg längre inte i utkanten.
Den arbetarklasstämpel som präglade främst Söder men även Torpa skulle suddas ut i takt med
att befolkningen och levnadsstandarden höjdes i landet. Snart skulle Söder och Torpa bli populära medelklassområden istället. För att återknyta till min teori vill jag härmed ta upp följande
exempel som gjort samma klassresa som Söder och Torpa. Södermalm i Stockholm och Haga
i Göteborg är stadsdelar som likt Söder och Torpa började som stadsdelar för arbetarklassen
men nu är populära bostadsområden för medelklassen.
Jag vill här återgå till Harvey som jag nämnt i min teori. Harvey menar på att det idag är många
människor som påverkas av den intensiva gentrifiering som sker i världen och även på lokal
nivå. Det har skett ett socioekonomiskt uppsving i många områden kring innerstäderna. Detta
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Munksjö Pappersbruk. Hämtad 2015-07-04.
Se bilaga 5.
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har i sin tur lett till husockupationer där demonstranter motsätter sig att nyliberala och kortsiktiga vinstintressen inte vinner över värdet i att bevara gamla områden som de är.104
Är då gentrifiering något som är av ondo? Jag tycker att det nödvändigtvis inte behöver vara
det. Många stadsdelar har tack vare detta rustats upp och blivit levande igen med folk som vill
värna om att ta hand om sin stadsdel efter bästa förmåga. Problemet däremot kan vara att de
missgynnade måste flytta ur sina hem från stadsdelen till en annan för att bli ersatta av människor från en högre samhällsklass. Ett mer rättvist system enligt mitt tycke vore att olika samhällsklasser lever tillsammans i en stadsdel för då får alla rätten till sin stad. En gentrifiering
borde styras av att förbättra den sociala gemenskapen och inte för att skärma av samhällsklasserna från varandra.
Men varför är det så att gamla, slitna bostadsområden för arbetarklassen idag är så pass åtråvärda? Min förklaring är att dessa stadsdelar ligger precis utanför den egentliga stadskärnan
men fortfarande räknas till en stads centrum. Det som alla dessa stadsdelar har gemensamt är
att de en gång i tiden byggdes upp strax utanför stadens centrum som bostäder för arbetarklassen. Med tiden så växer såklart städerna och särskilt under byggboomen som skedde när miljonprogrammen uppfördes. Helt plötsligt är dessa stadsdelar inte längre i utkanten av staden
utan är nu en del av dess centrala delar. När dessa sedan började rustas upp blev de dessutom
intressanta för medelklassen/ övre medelklassen.
Dessa stadsdelar fick då ett optimalt läge. De låg inte mitt i centrum och kring den värsta trafiken eller det värsta bullret utan på ett behagligt och uthärdligt avstånd från detta. Men de låg
även tillräckligt nära centrum för att en person skulle kunna ta en promenad bort till stadens
mer centrala delar. Och i takt med att människorna fick en högre levnadsstandard hade fler
människor råd att bo här.
Till en början var såklart dessa områden inte särskilt dyra att bo i men i takt med efterfrågan
och att standarden höjdes så ökades även priserna. Detta märks särskilt i stadsdelen Södermalm
där lägenheterna kan kosta flera miljoner att köpa. Det finns såklart hyresrätter kvar men dessa
kommer förmodligen bli allt färre i alla nämnda stadsdelar då dess popularitet gör att fastighetsägarna lockas till att göra om dessa till bostadsrätter istället. För att sammanfatta vad det då

Hansen Lund, Anders. Wennerhag, Magnus. (red.). Harvey, David. Ojämlikhetens nya geografi- Texter om stadens och
rummets förändringar i den globala kapitalismen. Falun: Atlas. 2011. s. 17.
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är som lockar med dessa stadsdelar är då främst läget. Att kunna bo så nära centrum som möjligt
men utan att behöva betala det pris som det kostar att bo i det exakta centrum.
Som jag även påpekar i min teori är det även klassresan som förenar dessa stadsdelar. Alla dessa
stadsdelar har likheten att de började som bostäder för arbetarklassen. Under tid har det sedan
utvecklat sig så att det numera är medelklass eller övre medelklass som bor inom dessa områden. Den här klassresan har utvecklats annorlunda och i olika takt för varje stadsdel men min
åsikt är att det kring 1970-talets slut och 1980-talets början började bli ansatser att dessa områden blev populära att bosätta sig i. I Jönköpings Kommuns enkätundersökning från 1983 utgjorde andelen människor i åldrarna 18-29 år 40 % av Söders och Torpas invånare. Dessa siffror
är dock hämtade från en enkätundersökning som skickades till 412 hushåll varav endast 297
hushåll besvarade enkäten. Detta gör att den totala svarsfrekvensen endast är 72 % av Söders
och Torpas hushåll. 105
Hur kan då Söder och Torpa förmedlas in i klassrummen i dagens moderna skola? Genom
stadsvandringar med eleverna kan skolan upplysa dem om stadsdelarnas historia och hur naturlandskapet en gång i tiden såg ut innan området urbaniserades. På detta sätt kan eleverna få
fakta och förståelse för sin omgivning och kunna få en djupare insikt i sin lokala historia och
sin lokala miljö. Oftast går ju människor bara gatan fram utan att reflektera kring var det är de
faktiskt går någonstans.
När jag är färdigutbildad lärare är min tanke att utgå från styrdokumenten i Lgr11 och genomföra stadsvandringar med mina egna elever för att dessa ska få kunna uppleva staden mer på
djupet och inte bara på ytan. Detta står skrivet i Lgr11 att ” Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället” skall ges eleverna. 106
Slutligen vill jag bara påpeka varför Söder och Torpa är aktuella stadsdelar idag. Inte nog med
att stadsdelarnas popularitet bland främst den yngre befolkningen kvarstår utan nu tar området
ytterligare ett steg in i framtiden. I detta nu håller Jönköpings nya byggprojekt att uppföras på
marken där en gång i tiden Munksjö Pappersbruks södra område låg. Området heter Munksjöstaden och är i dagsläget i full gång med att byggas upp.
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Lägenheterna kommer att börja säljas i augusti 2015 men det är redan 1200 personer som har
anmält sitt intresse på de 45 lägenheter som byggs i första omgången. 107 Det kommer även att
byggas 300 hyresrätter i första omgången men jag har ej kunnat få fram hur många som har
anmält sitt intresse för dessa lägenheter.108 Detta gör då Söder och Torpa aktuella igen då dessa
gamla stadsdelar nu får en ny granne som ytterligare kommer öka populariteten för området.
Jönköpings Kommun har sedan länge haft visioner och idéer för området kring Munksjöns
södra strand.109 För de personer som vill kan gå till Jönköpings Kommuns stadsbyggnadskontor
och ta del av dessa visioner. Om Götalandsbanan i framtiden blir av är Jönköping ett av stoppen
längs med den här sträckan.
Då skulle i sådana fall den stationen ligga vid Munksjöns södra strand och då utgöra ett helt
nytt centrum för staden Jönköping. Om dessa visioner och planer genomförs så skulle detta
innebära nya förutsättningar och en helt ny stadsdel där förmodligen ett helt nytt centrum för
staden skulle växa fram. Här ligger då Söder och Torpa alldeles nära och skulle säkerligen
medföra förändringar, tack vare deras lägen. Detta gör att framtiden för dessa två stadsdelar ter
sig väldigt spännande. Spännande därför att byggandet av Munksjöstaden kan leda till nya möjligheter för det framtida Söder och Torpa och om bygget Götalandsbanan blir av är möjligheterna för dessa stadsdelar stor.
Men avslutningsvis vill jag återgå till att ge en bild av verkligheten för Torpa. I framtiden beräknas Jönköpings invånarantal höjas markant 110 vilket kommer öka bilismen i staden. Därför
planerar Jönköpings Kommun dra en ny väg rakt igenom Gräshagen och Torpa vilket fått oroliga människor i områden att protestera då Jönköpings Kommun beräknar att 11 000 bilar skulle
använda den här vägen dagligen.
Hur än framtiden kommer te sig för Jönköping kan vi vara säkra på att två stadsdelar som förmodligen kommer att stå i händelserna centrum är just stadsdelarna Söder och Torpa. De ligger
alldeles för centralt för att kunna hållas utanför planerna. Jag kan bara undra om bönderna som
bosatte området i början av 1800-talet skulle kunna ana att deras åkermark idag består av asfalt,
cement och sten och att allt detta formar stadsdelarna Söder och Torpa.
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Bilaga 1. Karta över Öster och det egentliga Jönköping 1839. Det var här huvuddelen av stadens
befolkning bodde.
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Bilaga 2. Inom det markerade området som nummer 1 är Lura Kulles position. Inom det markerade området som är nummer 2 är Mosebackes position. Inom det markerade området som
är nummer 3 är Jordbrons position, det vita stråket är Jordbron. Bilden är hämtad från
www.eniro.se 2015-06-01.
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Bilaga 3. Inom det markerade området som har siffran 1 är området Söder. Inom det markerade
området som har siffran 2 är området Torpa. Bilden är hämtad från www.eniro.se 2015-07-04.
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Bilaga 4. Bild på nutida Lura Kulle. I bilaga 2 kan både Lura Kulles och Mosebackes geografiska lägen beskådas. Bilden är tagen 2015-07-05.

Antal anställda
3000
2500
2000
1500

1000
500
0
1862

1874

1878

1900

1935

1950

1962

Antal anställda

Bilaga 5. Tabell över antalet anställda vid Munksjö Pappersbruk mellan åren 1862- 1962. En markant ökning i antalet anställda skedde mellan 1935 och 1962. Statistiken är hämtad från Munksjö
Pappersbruks Muséum.
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