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”Tyresö gymnasium, en restaurering.”

”Tyresö upper secondary school, a restoration.”



”...det förflutna finns ständigt i det närvarande, och 
tillsammans med nuet finns det på samma sätt i framtiden.”



Restaurering handlar om att spara något av det existerande och använda sig av det, 
om det så är en struktur, ett minne, en detalj eller den inre luftmassan. Frågan är 
varför man i vissa fall sparar en träbit från 1700-talet som är sned och sliten, när 
man skulle kunna byta ut den till en rak istället, men måla den i samma kulör. Det 
är alltså någonting i just den slitna träbiten som förmedlar något till oss. Kanske en 
känsla av att vi är del av en historia och ett sammanhang. I projekt som handlar om 
restaurering jobbar arkitekten med just hanteringen av historia men också skapandet 
av framtiden. Det är precis det som är kittlande, som Hidemark så bra formulerar det; 
”...det förflutna finns ständigt i det närvarande, och tillsammans med nuet finns det 
på samma sätt i framtiden.”
   Synen på varje byggnad och varje restaurering som unik har på riktigt vuxit fram 
under 1900-talet. Sigurd Curman började formulera tankar kring att bevara ”tecken 
på historia” i en byggnad, som man kan kalla för patina, just för att den hade något, 
inte för att det inte fanns resurser till att putsa till den. Dessa idéer har fortsatt 
utvecklats och nådde sin höjdpunkt med Ove Hidemarks tankar om hur han ser på 
byggnader som att de alla har sin personlighet. Att sedan gestalta något som arkitekt 
i byggnaden, men samtidigt ha kvar respekten för objektets patina och tidigare liv, 
leder till att det enda rättvisa gentemot byggnaden blir att inte härma eller försöka 
kopiera utan skapa något som kan tala med det gamla och samexistera arkitektoniskt. 
Exempel på detta ser vi också i Neues museum genom Chipperfields arbete med 
ytorna och sin lågmälda komplettering av dem, på Skokloster slott genom Hidemarks 
respekt för alla tiders tillägg och de existerande och tillagda materialens relation, 
Lacaton & Vassals beslut om att låta en park vara som den är och Rachel Whitereads 
bevarande av en byggnads minne genom ett avgjutet inre av den. 
   Arkitektens roll i ett restaureringsarbete blir att gå till objektet eller platsen och 
först och främst titta. Se vad som finns och formulera det genom ord, text, bild, 
skiss ritning etc. Genom att göra urvalet och gestalta det existerande tar arkitekten 
ställning och säger något om värdet på dessa ting. Det är ett maktutövande, rent ut 
sagt, att bestämma vad som är av värde att gestalta eller inte, men också vad som är av 
värde att låta leva vidare in i framtiden. 
   Tyresö gymnasium är byggd i två etapper, 1978 respektive 1981. Vår uppgift från 
Arkitekturskolan innehåller ett program på 1500 kvm bostäder vilket man kan välja 
att lägga i gymnasiet då skolan ändå ska flytta från sina alltför stora lokaler. Denna 
linje har jag valt och min utgångspunkt är att utgå ifrån det som finns och bevara det 
så långt det går och att med enkla medel transformera en skola till bostäder. Jag vill 
testa min tes om att ett hem med tecken från vad det en gång varit är ett mer trivsamt 
hem än ett helt spår- och historielöst hem. 
   Min metod är helt och hållet inspirerat av Ove Hidemark där jag försökt känna 
in byggnaden och undersöka den så mycket som det går. Jag har åkt dit och 
dokumenterat genom skiss, ritning och foto sådant som jag bedömt är av hög rumslig 
kvalité. Dessa stora och små delar av byggnaden har blivit min utgångspunkt för 
skapandet av de nya bostäderna. Jag har försökt rita bostäderna kring dessa delar så 
att varje lägenhet får sin speciella detalj som påminner om en tid som varit.
 Spår som symboler av historia. 

Ida Thunström, LL2 åk 3 Kandidatprojekt
“Tyresö gymnasium, en restaurering.”



Situationsplan 1:10 000

Gymnasiet

Tyresö centrum

Stockholm 2 mil



Betongtrappor

Platsgjutna betongtrappor med 
sättsteg i brun keramik. På vissa 
ställen vitmålade men de flesta med 
obehandlad betongyta. Gjuten i 
träform med ca 6 centimeter breda 
plankor. 

Mina utvalda rumsliga klimax i den 
existerande byggnaden.



Slitna linoleumgolv

20 gånger 20 centimeter stora 
linoleumplattor i en grå ton. Slitna 
stråk i korridorer. 

Linoleummatta

Blekt senapsgula linoleummattor i 
lektionssalar.



Innergårdar

Tolv gånger sex meter stora 
innergårdar. Betongplattor utlagda i 
gångar och belysning i form av korta 
glasglobar. Olika planteringar i varje 
med allt ifrån japanska barrträd till 
rodedendronbuskar. 

Burspråk

Fönsterfyllda burspråk som leder ut 
till innergårdarna i den norra delen av 
skolan. 



En rundad vägg

I en korridor i södra delen av skolan 
en rundad vägg målad snorgrön med 
tre fönster i. 

Frostat glas

Partier i kontorsinnerväggar med 
frostat glas. Tre liggande glas i höjd 
bredvid dörrarna. 



Fastsatta möbler

Möbler i gemensamma utrymmen 
i limmad furu. Monterade med tre 
bultar i vardera stålben. 

Tegelnischer

Två meter höga och 70 centimeter 
breda halvrunga tegelnischer. Sex 
rader vanliga tegelstenar och två 
rader håliga tegelstenar med ett avslut 
avkapade vanliga tegelstenar. 
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Tyresö gymnasium 1:200

 Befintligt
 Befintligt utvalt
 Borttaget
 Tillägg

N

Lägenhet öppen

Lägenhet betongvägg, 
tegelvägg, takhöjd

Lägenhet frostat glas, 
balkong

Kollektivet Gympasalen
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Lägenhet betongtrappa, 
2 våningar

Lägenhet öppen

Lägenhet egen ingång, 
nya fönster

Lägenhet egen ingång, 
glasparti

Lägenhet egen ingång

Lägenhet 2 ingångar, 
innergård, bänk, en rundad 
vägg & betongtrappa

Lägenhet innergård, bänk & 
betongtrappa

Lägenhet egen ingång, 
glasparti



Mina ingrepp,  överblick.

 Befintligt
 Befintligt utvalt
 Borttaget
 Tillägg

N
1 5 10 m

Mina ingrepp på olika sätt.



100 Tegel
20 Luftspalt

40 Yttre isolering
10  Vindskydd

70 Isolering
Ångspärr

30 Inre isolering
15 Träpanel

120 Lecablock
60 Luftspalt

30 Isolering
Nya Innerfönster

Befintliga 
fönster

Tekniskt snitt Gympasalen 1:20

Tillägg

Befintlig vägg



Borttagen vägg

Flytgolv Linoleumgolv Lim
Betongbjälklag

Borttaget innertak

Tillägg innervägg
70 regel

Tekniskt snitt Sektion 1:20
Princip för konstruktion och metod vid 
restaurering.



Elevation 1:1000



Fasad 1:200 före & efter nya fönster.



Sektion 1:50

Rum på plan 1 med befintligt 
fönster. Rum på bottenplan med 
håltagning för tilläggsfönster. 



Plan 1:100 
Vyer f.v: borttagandet av en vägg och isättning av nytt fönster, 
tillägg av ny vägg. Det nya fönstret.

Lägenhet egen ingång, nya fönster



Plan 1:100
Vy på denb efintliga bänken och 
borttagandet av en vägg och 
igensättning av en dörr. 

Lägenhet 2 ingångar, 
innergård, bänk, en rundad 
vägg & betongtrappa



Vy interiör, gymnasitsalskollektiv. 



Vy exteriör, Kollektivet Gymnastiksalen.



Modell 1:1, nya väggar i kollektivet gympasalen. Modell 1:1, princip för borttagandet av väggar.



Presentation i akustikrumstamburen,



Forts. presentation i akustikrumstamburen.


