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Förord
Vid årsmötet i Barhälls Egnahemsförening mars 1990, gavs i uppdrag åt undertecknad och Bengt
Hjort att samla in bilder och göra en sammanställning till 50-årsjubiléet i föreningen 1993.

Under åren har det varit svårt att få fram bilder men några har kommit fram. Dessa bilder samt öns-
kemål av styrelsen att göra sammanställningen i bokform kräver ett förord.

Undertecknad och Bengt Hjort vill med dessa rader tacka alla de personer som bistått oss under ar-
betet och också de som lämnat material till boken.

Ett speciellt tack vill jag nämna till Anna Karlsson och Susanne Johnsson för deras specialarbete
som de genomförde 1985 och som jag har haft stor glädje av för vissa fakta.

Linköping i mars 1993. 

Rolf Eklund

I  samband  med  vårt  60-årsjubileum så  tog  vi  beslut  i  styrelsen  att  göra  ett  nytryck  av  denna
historieskrivning.  Vi  ville  då  även lägga  till  lite  av  den  som hänt  sedan 50-årsjubiléet.  Vi  har
kompletterat några saker i den befintliga texten och sedan har Claes Nelson hjälp till med den del
som beskriver åren mellan 1994 och 2003.

Tack Claes för hjälpen

Linköping i september 2003

Göran Börling

Inför 75-årsjubileet kände vi att det åter var dags att uppdatera historiebeskrivningen. Styrelsen ut-
såg en arbetsgrupp bestående av Rolf Eklund, Roger Hilmersson och Thomas Trakell att samla in
nytt material och omarbeta befintligt från tidigare utgåvor. Det som kännetecknar denna utgåva är
en mängd nya bilder, både allmänna arkivbilder och dokument men också en del ur privata arkiv
som t .ex. Hans Johanssons bilder tagna av hans far på 40-talet då bostadsområdet byggdes.

Istället för en traditionell trycksak valde styrelsen att denna gång leverera historiebeskrivningen i
digital form och på så sätt göra den lätt att sprida, t ex genom föreningens hemsida.

Tack till alla som på olika sätt bidragit. Mycket nöje!

Linköping i november 2018

Ordf. Fredrik Andersson



Första gången Barhäll nämns i skrift är i ett tes-
tamente daterat  den 20 september år 1307 där
borgaren i Linköping Benichinus testamenterar
sin kvarlåtenskap, bland en åker i Ballahell, till
kyrkor och andliga inrättningar samt hustru och
barn. Andra medeltida namnformer på Barhäll,
som då var en bondby, var Balhall, Balehäll, Ba-
lahäl och Bardhäll. Namnet Barhäll har kommit
efter  en  flat  berghäll  som går  i  dagen.  Under
denna tid gick Roxen ända fram till byn och det
finns ännu kvar förtöjningsringar i ett berg. När
sedan vattennivån sänktes i Roxen flyttades byn
ut på den bördigare marken som tidigare varit
sjöbotten.  Barhällsgärdena  angränsade  då  till
Nygård och Ullevi och var belägna på båda si-
dor om den senare tillkomna stambanan.

Ursprunglig  bebyggelse  och  ter-
räng

På platsen där Barhäll  återigen ligger byggdes
det framtill 1900-talet c:a 15 hus. Det fanns då
två trädgårdshallar med namnen Fredrikshall 1
och 2 (se  bilaga 1,  stadsplan  1954),  ett  större
jordbruk som hade namnet Sundsholm (se bila-
ga  1,  stadsplan  1941)  och  i  de  övriga  husen
fanns det hantverkare och småjordbrukare. Det
fanns också en skola, Annero (se bilaga 1, stads-
plan 1941) som var igång till 1924. Skolan an-
vändes sedan som samlings- och söndagsskola-
lokal  till  1943  då  Missionsgården  var  färdig-
byggd.  Annero  revs  år  1968.  Söndagsskolan
hade sin höjdpunkt år 1948 med över 140 sön-
dagsskolebarn. År 1981 upphörde söndagsskole-
verksamheten. Terrängen i Barhäll var tills eg-
nahemsbebyggelsen  kom till  jämförelsevis  ku-
perad, Rydskogen gick mycket längre fram och
från övre delen av nuvarande Getbäcksgatan i
Tornhagen  mynnade  en  bäck  som  sedan  rann
ned vid Sparvgatan. Där låg i början av 1900-ta-
let  ett hus där familjen Sköld bodde med sina
getter. Getterna drack vatten i bäcken och därav
har namnet Getbäcksgatan tillkommit. År 1930
fanns det fortfarande 15 hus i Barhäll  och be-
folkningen uppgick då till hela 102 personer. År
1939  till  1940  var  befolkningen  69  personer.
Man var då mycket trångbodda och hade många
barn. Fram till idag har alla hus rivits. Det sista
som fanns kvar var Tjädergatan 21 som låg vid
lekplatsen  närmast  järnvägen.  Det  var  byggt
1885 och revs i september 1994.

Den  nya  småhusbebyggelsen  -
1941-1985

Mellan 1941-1950 byggdes det ungefär 84 små-
hus. De flesta som byggde var barnrika familjer.
Om familjen hade minst 3 st barn fick man för-
månliga barnrikelån. De flesta husen levererades
av HSB och Uppsala Byggnadsgille. Husen var
moderna trerumslägenheter (se exempel på rit-
ning till  hus i  bilaga 2),  som levererades som
byggsatser med tillhörande monteringsanvisning
och  man  byggde  det  mesta  själv.  Detta  var
mycket arbetsamt då det inte fanns några riktiga
vägar.  Detta  tunga arbete  medförde  att  arbets-
platsen kom att i folkmun kallas för Ångerman-
land.  Under 1955 byggdes ett  femtontal  villor
längs  framför  allt  Ripgatan  och  1960-1970
byggdes det 49 kedjehus i tre olika storlekar, de
så kallade Baardhusen, namnet efter byggmästa-
ren Baard. Arkitekt Lennart Ekenger hade ritat
husen.  På  den tiden  ansåg dessa  hus  hålla  en
mycket  hög standard,  helkaklade  badrum med
bidé och stora rum. Priset för dessa hus var en-
ligt  tillgängliga handlingar från kr 165.000 till
195.000:-. Under samma tidsperiod byggdes det
även ett antal friliggande småhus med fyra till
sex rum och kök. Kartor från stadsplaner från
1941 och 1954 finns i bilaga 1.

Antal hus byggda under olika 
tidsepoker i Barhäll

Byggnadslov år Antal

1885-1940 15 (alla numera rivna)

1940-1950 84

1951-1960 29

1961-1965 13

1966-1970 49

1971- 4

Folkmängd och trångboddhet

Barhälls  befolkning steg kraftigt  till  1950-talet
p.g.a. alla hus som byggdes och de stora famil-
jerna  som då flyttade  in.  1950 bodde det  529
personer i barhäll och man var i genomsnitt 1,33
personer/rumsenhet. Antalet personer/rumsenhet
sjönk under  följande år  men folkmängden var
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stabil på grund av det ända fram till 1980-talet
byggdes nya hus. 1984 hade Barhäll 502 boende
i 181 hushåll.

Affärshuset

År 1943 byggdes affärshuset som var indelat i
tre delar, en charkuteri, en speceri- och en ost-
och mjölkaffär. De slogs sedan samman till en
butik. Butiken gick 1992 i konkurs.

Samtal med en av nybyggarna 
1942

Detta samtal skedde under våren 1993 hos hatt-
makare Hugo Berg med hustru Lisa.

Vi kommer nu att få en beskrivning över hur det
gick till att de blev nybyggare i Barhäll från vå-
ren 1942.

Makarna Berg bodde på Vasavägen och tog un-
der en helg på våren 1942 en långpromenad till
ett nybyggarområde nedanför Åbylund.

När de kom fram till detta område stod det inte
på förrän de var på väg att bli nybyggare, Hugo
är känd för att inte i onödan vänta på att ta be-
slut. Kontrakt skrev där med HSB-Borohus.

Bygget startade i  maj och inflyttning skedde i
september  1942.  Varje  hus  bestod  av  färdiga
block och hela husbeskrivningen fanns i form av
en bok. Varje köpare kunde sedan bestämma hur
stor arbetsinsats som man själv ville eller kunde
utföra. Varje större arbetsinsats fanns i form av
en kupong i boken och de som gjorde egna ar-
betsinsatser fick sedan lösa in dessa kuponger i
pengar, då varje arbetsinsats var fastställd i för-
väg.

Under byggnadstiden bestod vägarna i stort sett
av stora diken speciellt vid regnväder. Kommu-
nen anlade vägar och drog fram vatten och av-
lopp parallellt under byggtiden. Det fanns tillfäl-
len  då  vägarna  inom området  inte  var  farbara
utan stora lass med virke och annat material fick
lossas vid infarten till området.

När huset var klart hösten 42 hade det kostat kr
29.000:-  inklusive hus,  tomt,  anslutningsavgif-
ter, träd och buskar.

För  att  få  en  uppfattning  om  vad  kostnaden
29.000:- innebar har redovisas lite uppgifter om
vad folket tjänade under denna tid.

En byggnadsarbetare tjänade under dessa år kr
45:-/vecka. Familjen Berg fick betala kr 1.50:-
per timme för den hjälp som de fick anlita av
byggare. Ett affärsbiträde hade vid samma tid-
punkt kr 70:- per mån, väl att märka i månaden.

Hugo  Berg  som var  hattmakare  arbetade  i  en
bransch som vid den tiden var okänslig för kon-
junkturen. Det lanserades nya modeller av hattar
34 ggr/år som raskt såldes slut. En hattmakare
hade en ersättning av kr 90-110:-per vecka men
då var hela lönen ackordbaserad.

Industrigatan byggs

Industrigatan  byggdes  under  andra  halvan  av
1950-talet. Den  innebar att Barhäll fullständigt
åtskiljdes  från  dåvarande  stadsdelen  Lindhem,
vid  Tornhagen.  Förslaget  till  genomfartsleden
mötte stort motstånd från barhällsborna som an-
såg avskurna från övriga Linköping. Föreningen
engagerade sig i frågan och skickade en skrivel-
se i september 1948 till byggnadsnämnden vil-
ken  dock  inte  medförde  någon  förändring  av
planerna.  Se  Utdrag  ur  Linköpings  Stadsfull-
mäktiges Handlingar 1948 N:r 26.

Tunnel under järnvägen mellan 
Skäggetorp och Barhäll

På  1970-talet  planerade  kommunen  en  tunnel
från Skäggetorp under järnvägen till Barhäll att
ansluta vid Fasangatans slut. Det blossade upp
en häftig debatt med bl.a. många artiklar i Öst-
göta Correspondenten. Föreningen gjorde namn-
listor och uppvaktade kommunfullmäktige. Slut-
ligen beslutade kommunen att  man inte längre
hade pengar för ändamålet.

Grannsamverkan

1985 startade ”Grannar i samverkan mot inbrott
och skador” i  Linköping,  ett samarbete mellan
Östgöta  Brandstodsbolag,  Polisen,  Räddnings-
tjänsten  och  Linköpings  Villaägareförening.
Barhälls egnahemsförening gick med året efter
och  är  därmed  ett  av  de  äldsta  grannsamver-
kansområdena. 
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De flesta av de 182 hushållen har varit med och
tack vare grannsamverkan har Barhäll haft färre
inbrott än genomsnittet i Östergötland. Från bör-
jan var grannsamverkan enbart  inriktad på be-
vakning mot inbrott men har successivt övergått
till att omfatta även andra skador.

Några andra händelser under de 
första 50 åren

1943 var en av de viktigaste uppgifterna att göra
gemensamma inköp av diverse utrustning, bl.a.
var det mycket stort arbete med att få fram vetti-
ga och täta pannor för de nybyggda husen.

Samma år får Barhäll beviljat av Kungliga Post-
verket att postutdelning kommer att ske i områ-
det. Däremot avslogs en begäran av föreningen
till Kristidsstyrelsen om erhållande av konstgöd-
sel.

1958 får föreningen svar från Linköpings stads
Byggnadskontor om att det skall iordningställas
en busshållplats/ändstation för linje 1.

1967  finns  det  noteringar  om  att  föreningen
eventuellt  skulle  kunna  få  ansluta  medlemmar
till planerad fjärrvärmekulvert. Av handlingarna
framgår det inte vad som gjorde att det inte blev
något av. Frågan aktualiserades åter på årsmötet
1993.

1968 finns det en rapport om att redan då skulle
så kallade mittgången kunna få köpas av kom-
munen. Denna affär blev dock klar först under
1980-talet, mycket tack vare Erik Johnsson.

1969 skall  sophämtningen  förändras  från  sop-
tunnor  till  papperssäckar,  vilket  också  genom-
förs.  Detta  system blev sedan oförändrat  fram
till 1992 då vi fick plasttunnor med hjul. Någon
kan säga att cirkeln är sluten då det började med
runda plåtkärl och idag plastkärl.

Den 26 april 1990 utrymdes flera kvarter i Bar-
häll under ett par timmar på grund av en brand i
en källare med gastuber på Trastgatan.
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Föreningen bildades den 21 februari 1943 med
namnet Fredrikshalls Egnahemsförening, seder-
mera har namnet blivit Barhälls Egnahemsföre-
ning från 1954.  Syftet  med föreningen var  att
tillvarata  den  nya  egnahemsbefolkningens  in-
tressen. Vid begynnelsen var man 51 medlem-
mar.  Medlemsantalet  har  sedan  varierat  under
åren. I slutet av 40-talet då barnrikedomen var
enormt stor i Barhäll fick området problem med
ungdomen. Föreningen försökte då att engagera
föräldrarna  i  diverse  aktiviteter  som  tydligen
gav resultat då det inte framkommit några större
problem i fortsättningen. Föreningen har även i
fortsättningen jobbat hårt för att öka säkerheten
för barnen t.ex.  genom att  sätta upp varnings-
skyltar vid skymda gathörn och sett till lekpar-
kerna underhållits ordentligt. Vid ett par tillfäl-
len försökte föreningen starta en idrottsförening,
dock utan resultat.

Medlemsantal och årsavgift

År Medlemsantal Avgift

1943-1948 51-72 1.50

1949-1962 c:a 80 3.00

1963-1976 77-95 5.00

1977 102 10.00

1978-1979 112-117 20.00

1980-1991 125-154 25.00

1992-1997 151-154 50.00

1998-2000 151-153 75.00

2001-2018 110-149 100.00

Föreningens ordförande

Period Namn och adress

1943 (2 feb.)-1951 Göte Gustavsson
Trastgatan 14

1952-1952 P. Eklund

1953-1966 Sten Bramby
Storkgatan 18

1967-1971 Henry Oscarsson
Trastgatan 11

1972-1976 Knut Hjorth
Sparvgatan 1

1977-1982 Lennart Toräng
Trastgatan 9

1983-1991 Erik Johnsson
Fasangatan 50

1992-1993 Roger Hilmersson
Fasangatan 42

1994-1997 Rolf Eklund
Ripgatan 13

1998-2002 Claes Nelsson
Tjädergatan 22

2003-2006 Rolf Eklund
Ripgatan 13

2005-2006 Ralf Falkhede
Tjädergatan 66

2007-2008 Mimmi Persson
Ripgatan 18

2009-2010 Annika Ekstedt
Järpgatan 1

2011-2012 Lars Attervåg
Storkgatan 4

2013-2014 Lars-Erik Borg
Ripgatan 20

2015- Fredrik Andersson
Sparvgatan 11
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Protokoll från Fredrikshalls egnahemsförenings första möte
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Verksamhetsberättelse 1943 från Fredrikshalls egnahemsförening
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Fredrikshalls egnahemsförenings skrivelse till byggnadsnämnden 
rörande byggandet av Industrigatan
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Stadsplanearkitektens yttrande med anledning av föreningens skrivelse

(utdrag ur Linköpings stadsfullmäktiges handlingar 1948 nr 26:20, sid. 115-116)



Under 62 år använde Linköpings mis-
sionsförsamling  Missionsgården
(Storkgatan  17)  för  framför  allt  sin
barn-  och  ungdomsverksamhet,  t.ex.
barntimmar,  söndagsskola  och  scout-
verksamhet.  Även egnahemsförening-
en använde Missionsgården som mö-
teslokal.

Den 23 januari 2005 avslutades denna
epok med en tacksägelse- och avslut-
ningsgudstjänst  i  Missionsgården.  Av
olika skäl hade Linköpings missions-
församling  sett  dig  tvungna  att  sälja
Missionsgården som förvandlades  till
ett boningshus.

Missionsgårdens tillkomst

Avskrift av tal som hölls den 5 september 1943
av Martin Holmberg.

Ända sedan Linköpings missionsförsamling bil-
dades 1858 har den sett som en av sina största
uppgifter att bedriva kristligt arbete bland barn
och ungdom. En hel mängd både nuvarande och
f.d. linköpingsbor har därför gått i någon av för-
samlingens söndagsskolor.

Det område av vår stad, där Missionsgården nu
ligger, har inte heller varit bortglömt av försam-
lingens  söndagsskollärare.  Så  hyrdes  Annero
skola  en  lång  följd  av  år  och  där  bedrevs  ett
framgångsrikt arbete bland barnen.

Då denna lokal inte längre stod till församling-
ens förfogande, ordnades med bussar varje sön-
dagsmorgon från Barhäll till Missionskyrkan. På
så sätt kunde kontakten upprätthållas. Den nya
tidens inskränkningar lade dock hinder i vägen
för dessa söndagsskolresor, varför turerna måste
inställas.

Församlingen lät sig ändå inte avskräckas. Den
menade att nya vägar måste prövas. Så föddes
en tanke på att en helt ny lokal skulle byggas i
detta folkrika område.

Ett  enhälligt  beslut  fattades  vid  församlingens
möte i januari 1942. Det måste sägas, att den då
85-åriga församlingen företer bilden av en kry
åldring, som vid de åren verkligen ser behoven,
tar  nya,  friska  initiativ  och  utvecklar  sin
verksamhet.

En  byggnadskommitté  tillsattes  bestående  av
Martin Carlson, Oskar Larsson, 0lle Kalén, Hel-
mer Gustafsson och M. Holmberg. Kommittén i
sin helhet fick i uppdrag att införskaffa ritnings-
och  kostnadsförslag  och  den  sist  nämnde  att
skaffa medel för att finansiera företaget.

Insamlingen gick bättre än väntat.  Under årets
olämpligaste tid, d.v.s. mellan skatten och julen,
insamlades icke mindre än kr 9.300:-. Detta gav
kommittén mod att fortsätta sitt arbete.

Från början hade vi tänkt att bygga en mycket
enkel för att inte säga primitiv lokal utan källar-
våning, vilande på cementplintar och med en ka-
min i ena hörnet. Flera av bidragsgivarna önska-
de dock att det hela skulle utföras på ett mera
gediget  sätt.  Detta  gjorde  att  Missionsgårdens
arkitekt, byggnadsingenjör 0lle Kalén, fick rita
ett nytt förslag.

Då vi var färdiga att sätta i gång på allvar, blev
det dock klart för oss, att Arbetsmarknadskom-
missionen  lämnade  arbetskraft  endast  till  bo-
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stadsbyggen. Då fattades ett mycket djärvt be-
slut med orden: "Vi bygger själva på vår fritid".
Det var enda sättet att få Missionsgården rest.

Tvivlare saknades  icke men med frejdigt  mod
grep vi oss an med uppgiften.  Det  lystes på i
Missionskyrkan  en  söndagsgudstjänst,  att  alla
arbetsvilliga skulle samlas å tomten den 6 maj i
år.  Tolv personer  samlades.  Då togs det  första
spadtaget  av  80-åringen,  f.d.  tågmästaren  R  J
Nylén.

Jag önskar, att alla skulle ha sett den enastående
arbetslust, som sedan kommit att synas här ute
under de vackra vår- och sommarkvällarna. Le-
ran var styv vid den djupa schaktningen för käl-
larvåningen men den fick ge vika och den 20
maj var grävningen färdig.  Sedan göts botten-
plattorna, ledningar för vatten och avlopp lades
ut  och  källarvåningen  reste  sig  i  cementtegel.
Betongvalvet göts och på detta lades i början av
juli det monteringsfärdiga huset från VST-hus i
Forserum.

Som ledare för det frivilliga arbetet och som an-
skaffare av allt  material  har byggmästare E A
Blomberg fungerat. Sedan har närmare ett hun-
dratal  arbetsvilliga  samlats  med  större  och
mindre  uthållighet.  Arbetsstyrkan  har  givetvis
skiftat, men arbetet har fortgått oavbrutet så gått
som varje kväll mellan den 6 maj och 4 septem-
ber. Vi räknade med att omkring 3.000 frivilliga
timmar offrats för detta bygge. Det är en prak-
tisk missionsgärning så god som någon annan.
Dessutom är det ett strålande bevis för fädernas
tro på och kärlek till Guds verk ännu lever kvar
ibland oss.

Mycket vore att säga om sommarens arbete med
bygget, men vi väntade till torsdags kväll, då vi
möta alla de frivilliga arbetarna och få säga dem
ett  varmt  och  uppriktigt  tack.  Ytterligare  ett
namn  må  dock  nämnas,  verkmästare  Oskar
Larsson. Honom ha vi betraktat som värd under
arbetets gång. Hans hem stod också öppet under
hela  våren  och  försommaren,  då  kaffe  skulle
bjudas under den välbehövliga rasten.

Det  är  f.ö.  ett  nytt  bevis  på det  stora intresse
som lagts i dagen för detta företag, att samtliga
arbetare bjudits på kaffe varje kväll under fyra
månaders tid.

Vad som särskilt  glatt oss är att  hela företaget
präglats  av  en  sådan  glädje,  villighet  och  ge-
menskap.  Alla  som  ha  deltagit  ha  känt  detta.
Därför kommer sommaren 1943 att stå som ett
ljust och vackert minne för alla dem som offrat
och arbetat för Missionsgården i Fredrikshall.

Då det  gäller  den  ekonomiska  sidan av själva
byggnaden  kan  vi  för  dagen  icke  ange  några
exakta  summor,  då  alla  räkningar  ännu  inte
inkommit.  Vi  räkna  dock  med  att
omkostnaderna  för  själva  lokalen  uppgår  till
omkring  kr  17.000:-.  Till  detta  står  dock
14.600:-  till  förfogande,  11.800  genom  den
tidigare  insamlingen  och  2.800  från  den
vällyckade  försäljningen.  Vår  strävan  och
önskan är givetvis att snarast möjligt få den sista
skulden avlyftad. Invigningsdagen borde hjälpa
oss ett gott stycke mot målet.
Nu står  Missionsgården färdig  att  invigas  och
byggnadskommittén anser sitt arbete i det när-
maste slutfört. Vår strävan har varit att skapa en
trivsam och hemtrevlig samlingsplats för barnen
och de unga i området. Vi ha gjort vårt bästa och
det gläder oss att alla besökare uttalat sin stora
tillfredsställelse över såväl lokalens gedigna ut-
förande som vackra utseende.

Vad vi nu mena med det arbete, som här kom-
mer att utföras, utsäges allra tydligast i den ut-
omordentligt  vackra  och  tankeväckande  fond-
målningen.  Vi  önska föra barnen och de unga
till Jesus Kristus. Det arbetet kan alltid påräkna
Guds  välsignelse,  som  det  väsentligaste  i  allt
kristligt arbete.

Han skall  ock  rikligen  välsigna  alla  dem som
med arbete, offer och förbön medverkat till Mis-
sionsgårdens uppförande. Vi kan icke löna dem
som vi önskade. Vi säga dem bara ett uppriktigt
och varmt tack.
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Ett litet gult hus vid korsningen av Tjädergatan
och Järpgatan var det sista av de gamla husen
från tiden innan Barhäll började exploateras på
1940-talet. Fram till och med hösten 1993 bod-
de  systrarna  Signe  "Sinkan"  Sköld  och  Astrid
Ahlm kvar där.  Systrarnas far som var murare
byggde huset i slutet på 1800-talet. Ett större ut-
hus  fanns  också  på  tomten.  Efter  systrarnas
bortgång beslutade kommunen, som de senaste
30 åren ägt huset, att riva det. Tyvärr fanns det
ingen möjlighet att bevara det för framtiden och
på hösten 1994 kom en grävskopa och tog bort
det sista av det gamla Barhäll.

Periodens  största  händelse  var  projektet  med
fjärrvärme i Barhäll.  Efter att ha undersökt in-
tresset  för  fjärrvärme i  Barhäll  hade  Tekniska
Verken  beslutat  att  erbjuda  anslutning  till  de
som så önskade. En tidigare undersökning mit-
ten på 90-talet hade visat på klent intresse men
nu var barhällsborna mer motiverade. På våren
1999 påbörjades arbetena. Eftersom i stort sett
alla gator skulle grävas upp till viss del besluta-
de Tekniska Verken att också byta ut en del av
vatten-  och  avloppsledningsnätet.  Vissa  gator
fick separerat dagvattenavlopp, något som inte
funnits  i  hela  Barhäll  tidigare.  Arbetena  med
nya ledningar och fjärrvärme var utdragna men
blev slutligen klara och värmen kunde släppas
på.

I samband med fjärrvärmedragningen kom Tek-
niska Verken med ett erbjudande om Kabel-TV,
"fast Internetanslutning" (det som numera kallas

bredband)  samt  villalarm.  Parallellt  med fjärr-
värmerören lades därför en slang ned i marken
med  plats  för  kabel-TV  och  optisk  fiber  för
bredband.  Anslutningsavgiften  var  förmånlig
med ett pris på 2995 kr för samtliga tre tjänster.
Att ansluta ett villaområde till bredband via fi-
ber var ovanligt och Barhäll drevs som ett pilot-
projekt. För att underlätta införandet bildades en
stödgrupp,  huvudsakligen  bestående  av  dator-
kunniga barhällsbor. Under 2000 kom kabel-TV,
bredbandet  och  villalarmet  igång.  Vidare  fick
Barhäll sin egna hemsida www.barhalI.com som
skapades av en grupp entusiaster i området.

Efter  alla  ledningsarbeten  var
gatorna i Barhäll söndergrävda.
Flera gator i  Barhäll  var dess-
utom lagade flera gånger sedan
tidigare. Detta gjorde att kom-
munen beslutade att genomföra
en stor renovering av alla gator
och trottoarer i området. En ti-
digare  fråga  om problem med
alltför hög hastighet i  området
togs upp med gatukontoret. Det
resulterade i att kommunen pla-
nerade  in  tre  upphöjda  kors-
ningar på Tjädergatan samt vid
infarten  till  Barhäll  för  att
minska  trafikhastigheten.  Alla
kantstenar sattes om och samt-

liga gator i området fick ny asfalt. Arbetena med
detta pågick under sommaren och hösten 2000.

Lekplatserna i Barhäll förändrades också under
perioden. Kommunen sade sig inte ha möjlighet
att behålla tre lekplatser i Barhäll längre. Lek-
platsen vid Industrigatan avvecklades eftersom
den låg miljömässigt sämst till i området. Den
lilla lekplatsen vid Järpgatan inne bland kedje-
husen rustades upp av kommunen och en över-
enskommelse träffades om att vi boende skulle
stå för underhållet. Framför allt barnfamiljer har
sedan dess delat på ansvaret att klippa gräs, grä-
va om sanden och klippa buskar mm. Den stora
lekplatsen  vid  järnvägen  fick  en  omfattande
upprustning år 2000 med helt  nya lekredskap.
Därmed blev den en av de få i Linköping som
håller EU-standard och dessutom en mycket fin
lekplats.
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Något av det som hände i Barhäll 1993-2003
Av Claes Nelsson



Trafiken i och runt vårt område

Redan  1948  påtalade  föreningen  via  skrivelse
till kommunen om att dragningen av Industriga-
tan från Vallarondellen in till Resecentrum skul-
le innebära risker för barn att passera denna väg
till och från Tornhagsskolan. Inget gjordes från
kommunen. Kommer vi sedan fram till  början
av 2000-talet som uppvaktas kommen igen med
skrivelser och namnunderskrifter där vi påtalar
den svåra trafiksituationen. Vi har en av Linkö-
pings mest olycksdrabbade korsningar Grenad-
järgatan/Industrigatan. Efter många och intensi-
va möten med kommunen verkar det att bli för-
ändringar. Staten har gett statsbidrag till att sti-
mulera cykeltransport i stadsmiljö och det inne-
bär att vi kommer att få bättre skillnad mellan
gångare/cyklister och bilar. Förhoppningsvis ska
detta märkas under 2018. 

Midsommarfirandet

Föreningen har haft som tradition att alltid fira
midsommaren en vecka innan det  traditionella
midsommarfirandet.  Anledningen  har  varit  att
många familjer i Barhäll har firat på annan plats
än i Barhäll. Platsen som användes under många
år var en gräsyta ovanför Fasangatan mot Ryd-
skogen.  Där  klippte  kommunen  gräset  för  vår
skull  och  nära  grannar  lånade  ut  bänkar  och
bord  samt  elektriska  anslutningar  för  att  det
skulle bli trevligt. Under många år hade vi ser-
vering av kaffe med bröd, korvgrillning och en
massa  tävlingar.  Från  Linghems  hämtades  en
dansbana  som  sattes  upp  för  kvällens  danser.
Detta krävde mycket engagemang från personer
och till  slut fanns inte detta stora engagemang
utan  midsommarfirandet  blev  resning  av  mid-
sommarstång och dans kring stången. På kvällen
var det grillning för de som så ville med egen
mat och dryck.

Under senare år har firandet flyttat från Rydsko-
gen ned till stora lekparken vid Tjädergatan, pa-
rallellt med järnvägen. En mycket lyckad plats.
Där har vi fortsatt med som vi nu kallar som-
marfest med stångresning och dans kring stång-
en. Musik i samband med detta har framfört från
professionella musiker/sångare. Samt olika täv-
lingar för barnen, såsom säcklöpning, potatis på
sked och kokosbollsätning. Även fiskdamm har
varit uppskattat. 

Bredband, belysning och vatten

Som tidigare har nämnt i vår skrift var Barhäll
en av Sveriges första villaområden som fick fi-
ber  för  internetanslutning.  Anledningen till  att
detta gjordes var att Tekniska Verken fick stats-
bidrag för att installera fjärrvärme i området och
att de då också kunde gräva ned fiberkablar. Det
som sedan har skett är att efterfrågan på fiberan-
slutningar till fastigheterna har ökat och då mås-
te Tekniska Verken/Utsikt  förstärka antalet  an-
slutningar i vårt område. Utökningen har fiber-
nätet har skett under 2015/16 så att i stort sett
alla boende i Barhäll kan anslutas till fibernätet.
Gatubelysningen  har  genomgått  en  förbättring
genom  installation  av  LED-lampor.  Därmed
kommer  det  att  förbrukas  mindre  energi  och
längre intervall för byte av lamporna. Vattenled-
ningarna i området är från 40-talet och framåt.
Konsekvenserna  med  gamla  ledningar  i  gatan
har inneburit att det varje år blir vattenläckage
då ledningarna brister. Detta kommer vi att få se
många gånger i framtiden då det inte finns nå-
gon  planering  för  att  byta  ledningssystemet,
utan man reparerar när det går sönder.

Gemensam detaljplan

Hösten 2012 fick Barhäll en gemensam detalj-
plan.  Eftersom  området  bebyggts  i  omgångar
från 1942 har olika planer gällt för olika delar
av  Barhäll.  Vissa  har  t.ex.  fått  bygga  garage,
andra inte. Med den nya detaljplanen får nu ex-
empelvis kan man nu få bygglov för en enplans-
villa  som upptar  200  kvadratmeter  av  tomten
och en uteplats på 20 kvadratmeter. De fastighe-
ter som ligger närmast järnvägen berördes inte
av planändringen och får inte bygga ut på sam-
ma sätt som övriga i Barhäll enligt den nya de-
taljplanen.

Webbplatsen

Bredband i Barhäll var även start för vår webb-
plats samt internetdomänen barhall.com. Vi var
flera personer som hjälpte igång PC användare i
området och så skapade vi ett första förslag på
hur webbsidorna kunde se ut och användas. 

17

Något av det som hände i Barhäll 2004-2018



Men styrelsen och flera medlemmar ville mer,
så  det  skapades  en  arbetsgrupp  som hade  sitt
första  möte  Måndag  26  mars  2001,  klockan
19.00.  Det  var  Roger  Hilmersson,  Andreas
Liliegård,  Erik  Johnsson  och  Curt  Björkqvist.
Ytterligare  en  revision  av  webbplatsen  hjälpte
Åke Bengtsson till med under åren 2008-2009,
den versionen levde fram till 2017 då vår webb
flyttades till nytt webbhotell. 

Dagens version är mer dynamisk och uppdateras
av styrelse-medlemmar, så den är mer aktuell än
tidigare. Med komplement av en Facebook sida
för Barhäll så har vi nu en levande spridning av
information från såväl medlemmar som styrel-
sen. Detta är ett exempel på hur webbsidan är
utformad idag.
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Förslag till stadsplan 1941
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Bilaga 1. Stadsplaner

Den första stadsplanen från 1941 planlade den östligaste delen av Barhäll samt del av stadsdelen 
Lindhem. Industrigatan var ännu inte planerad.

Källa: Linköpings stadsfullmäktiges handlingar 1941 nr 10:2.
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Förslag till stadsplan 1954
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I stadsplanen från 1954 planlades den västligaste delen av Barhäll.

Källa: Linköpings stadsfullmäktiges handlingar 1954 nr 25:12
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Illustrationskartan visar den planerade platsen för 40 friliggande villor och 57 radhusenheter. 
Resultatet blev 49 kedjehus och med åren fler än 40 villor.

Källa:  Linköpings stadsfullmäktiges handlingar 1954 nr 25:12
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Bilaga 2. Ritning på småstuga

Ritning till en småstuga från Uppsala byggnadsgille. Detta exempel är från nr 9 i kvarteret Orkanen, 
daterat 15/5 -42.
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Karta öfver staden Linköping med dertill lydande egor 1853

Utsnitt ur kartan visar 
lägenheten Barhäll som 
ligger utmed vägen till 
Skäggetorp och Kärna. 
Nuvarande Barhäll ligger 
söder om denna väg som 
kom att bli Grenadjärgatan 
och fortsatte i Tiftvägen..

Bilaga 3. Kartor

Nuvarande
Barhäll

Häradsekonomiska kartan 1868-1877

Järnvägen kom till Linköping på 1870-talen och spåret kom att ligga vid Barhäll.

Nuvarande
Barhäll

Nuvarande
Barhäll
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Ekonomiska kartan 1948

Kartan visar Barhäll under andra halvan av 1940-talet. Södra delen av Måsgatan samt Ripgatan är 
inte bebyggda även om de var planlagda i 1941 år stadsplan. Utmed Barhällsgatan finns endast 
villabebyggelse. Industrigatan är ännu på planeringsstadiet. Karta ur Lantmäteriets historiska 
kartarkiv, Ekonomiska kartan 8F Linköping 5h.

Barhäll 1939-1940
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Bilaga 4. Bilder

Maj 1942. Typhuset, Tjädergatan 9. Vy mot söder, Rydskogen. I bakgrunden syns Annero. Foto 
Gunnar Johansson, Trastgatan 15.

Maj 1942. Vy mot norr. I bakgrunden syns villorna utmed Barhällsgatan och Greandjärgatan (nu 
rivna). Foto Gunnar Johansson, Trastgatan 15.
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Vy från Trastgatan 15 mot sydost, Rydskogen. Foto Gunnar Johansson, Trastgatan 15.

Fredrikshall 2. Flygfoto 1950.
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