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Aktuellt i projektetEkedal som 
Mikrohistoria Projektet har nu etablerat sig 

ordentligt på plats! Röda, Gröna 
och Vita skolan har sanerats på 
asbest, gamla ytskikt har rivits 
bort. De gamla trähusen har 
dessutom fått väderskydd så att 
renoveringen kan ske utan risk 
för att fukt tränger in i husen. 
En kul detalj som kom fram 
i Gröna skolan är den gamla 
pärlsponten. Tyvärr är den i för 
dåligt skick för att behålla, men 
vi kommer att försöka återskapa 
den så gott det går. 
Även den gamla murstocken som 
syns bakom kaminen på bilden 
nedan kom fram och tanken är 
att behålla även den.

Bärande delar
Under projekteringen och plane-
ring av den kommande ombygg-
naden till en modern skola har ett 
detektivarbete utförts för att ta 
reda på hur den befintliga bygg-
nadens bärande delar är utfor-
made. Det konstaterades tidigt 
att något extra var utfört i Gröna 
skolan då avstånden mellan de 
bärande delarna i plan 1 var läng-
re än vad en normal träbyggnad 
klarar. Det visade sig att på plan 
2 efter undersökning fanns vå-
ningshöga fackverksbalkar av trä. 
Dessa sträcker sig från gavel till 
gavel och finns i två linjer. Dessa 
tillsammans med en mittvägg 

bär upp både mellanbjälklag och 
vindsbjälklag och därmed gjort 
att huset kunnat ha stora rums-
ytor i plan 1 som en traditionell 
trävilla i vanliga fall inte har. 
Dessa fackverksbalkar är för sin 
tid en avancerad konstruktion. 
Målet med ombyggnaden av 
skolan har varit att skapa ännu 
större rumsytor för att möta 
dagens krav att skapa en modern 
skolmiljö. För att nå dit har en ny 
bärande struktur varit tvunget att 
skapas. Denna består av stålbal-
kar och stålpelare som ersätter de 
tidigare nämnda träfackverken.

Gröna skolans tak
Taket på Gröna skolan har var-
samt plockats ner för att använ-
das i framtiden på tidstypiska 
byggnader i andra projekt i kom-
munen. 

Som kommun handlar ett av våra  
uppdrag om att värna, vårda och 
visa kulturmiljön. Det är ett brett 
och ständigt utmanande uppdrag. 
Vår tid är föränderlig och så ock-
så kulturmiljön.  

Historia kan skildras på lite olika 
sätt. Historia är berättelser från 
en svunnen tid som valts ut och 
som definierats som historia. Eke-
dalskolans historia kan betecknas 
som mikrohistoria, till synes små 
men viktiga berättelser om elever, 
lärare och skolmiljö. Källorna i 
dessa fall är inte alltid så självkla-
ra som när det kommer till kung-
liga slott och välkända arkitekter.

Men mikrohistoria har sin egen 
stryka. Det är ofta i mikrohistoria 
som vi själva kan finna en ingång 
och en förståelse för en svunnen 
tid. Röda skolan byggdes år 1884 
och fram till idag 2018 har sko-
lan haft många elever, alla med 
sina egna minnesbilder. 

Projektet tar hänsyn till skolor-
nas karaktär i ombyggnationen i 
samråd med kommunentikvarien. 
Samtidigt ska projektet tillgodose 
en modern skolmiljö. Vi värnar 
den långa kontinuitet av Ekedal-
skolan som en levande skolmiljö 
och ett kulturarv som utvecklas. 

Kommunantikvarien
Värmdö kommun

Vi efterlyser en 
kamin som ser ut 

som originalet. 
Tipsa oss gärna! 

Projektet brottades länge tillsammans 
med verksamheten för att hitta en yta för 
textilslöjden, lösningen blev att glasa in en 
yta under Vita skolan. 

På bilden ser ni en av lärosalarna i 
Gröna skolan med sin gamla pärlspont. 
De gula stämpen är till för att säkerstäl-
la konstruktionen under renoveringen, 
totalt har 350 st har monterats.  

Vita skolan får textilslöjd 
Ni som bor i närheten av Ekedal 
har säkert inte missat att en del av 
Vita skolan är borta. För att möta 
verksamhetens behov av textilslöjd 
och teknikutrymme behöver grund-
plattan isoleras och takhöjden korri-
geras. Det fanns tidigare ett inaktivt 
skyddsrum med massiva bjälklag 
och väggar av betong som försvå-
rade att göra de anpassningar som 
krävdes på plats. En stor rivnings-
maskin har nu plockat ner en del av 
huset för att sedan byggas upp från 
grunden igen. 

På gång
Utöver det arbete som sker i Röda 
och Vita skolan pågår sanering i 
Bruna skolan och pelarfundament 
gjuts i Gröna skolan.

Projektledare
Värmdö kommun 

Efterlysning av kamin
Vi efterlyser nu en kamin som liknar den gamla 
från Gröna skolan. Vet du var vi kan få tag i en 
liknande som på bilden här intill så är vi intres-
serade! Hör av dig till oss!


