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Administrativa uppgifter  

• Län: Kronoberg  
• Kommun: Växjö  

• Objekt: Solvändans f.d. vårdboende på Högstorp, Växjö  

• Ärendebeskrivning: Antikvarisk dokumentation  

• Beställare: VÖFAB 

• Utförare: 1:e antikvarie Samuel Palmblad vid Kulturparken Småland  

• Fotograf: Samuel Palmblad om inget annat anges  

• Kulturparkens rapportnummer: 2021:4 

• Skyddad byggnad enligt kulturmiljölagen: Nej  

• q-märkt byggnad enligt Plan- och bygglagen: Nej  

• Registrerad fornlämning: Nej  

• Inom riksintresse för kulturmiljön: Nej  

Vårdboendet Solvändan i Växjö 

Inledning 
I aktuellt område diskuteras förändrad markanvändning och eventuell 

bostadsbebyggelse. Berörda byggnader kan därför bli föremål för rivning. VÖFAB 

har därför av Kulturparken Småland beställt en antikvarisk dokumentation efter 

begäran från Växjö kommun. 

Solvändan utgör en del av den historia där samhällets syn och behandling av 

förståndshandikappade i grunden förändrades. Där människor tidigare närmast 

gömdes undan och sattes i förvar flyttades fokus mot delaktighet och integration i 

samhället. Solvändan har varit en medelpunkt för omsorgen om länets mest gravt 

förståndshandikappade. Platsen är därför av stort social- och identitetshistoriskt 

värde.  

För att minska begreppsförvirringen ändrade Socialstyrelsen 2007 betydelsen av 

termerna funktionsnedsättning och funktionshinder så att de inte längre är synonyma 

med varandra. Ordet funktionsvariation förekommer ofta men används inte i 

Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning betyder att någon har en 

nedsättning av kroppens eller hjärnans funktioner, till exempel hjärnskada eller 

dövhet. Funktionshinder syftar istället till de hinder i samhället som en person med 

en funktionsnedsättning kan stöta på. Till exempel en trappa utan en rullstolsramp. 

En människa kan alltså inte ha ett funktionshinder. 

Vid de tillfällen i rapporten där ordet utvecklingsstörd eller förståndshandikappad 

används ska dessa ses utifrån det aktuella språkbruk som förekom vid beskriven tid. 

På Solvändan användes exempelvis inte benämningen patient vilket tidigare annars 

var vedertaget.   

Historisk bakgrund 
I Eksjö fanns i början av 1960-talet en centralstyrelse som var gemensam för hela 

Småland. I staden fanns också Smålands särskoleinternat. Dit sändes de 

utvecklingsstörda barnen från Kronobergs län. Blev de där klassade som obildbara 

skickades de vidare till anstalt annars fick de undervisning i en särskola på orten, 

Nannylund. Det fanns vid denna tid många privata vårdanstalter i Småland. År 1966 

tillkom en egen centralstyrelse för Kronobergs län som två år senare bytte namn till 

omsorgsstyrelsen. Då fattade Riksdagen även beslut om allmän skolplikt för ALLA 
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barn, samtidigt som landstingen tog över de statliga specialsjukhusen. Även gravt 

utvecklingsstörda innefattades nu av skolplikt, men på sina egna villkor. Detta 

krävde en ny omsorgsstruktur vilket bl.a. innebar att Landstinget i slutet av 1960-

talet uppförde barnvårdshemmet Norrängen och elevhemmet Solvändan i Växjö för 

att barnen inte skulle behöva åka till Eksjö. Vid denna tid hade Landstinget endast 

en institution i länet, Vilhelminahemmet på Väster i Växjö1. I länet fanns även ett 

antal större privata anläggningar, exempelvis Furulidens vårdhem i Ingelstad, 

Värends vårdhem i Väckelsång och Holmsborgs vårdhem i Lagan. Landstinget 

köpte dessa tre 1976 och övertog verksamheten. I oktober 1965 fastställde 

Länsstyrelsen stadsplanen för Solvändan. Tomten uppgick då till drygt 55 700 

kvadratmeter. Avverkning och röjning avslutades under senhösten 1965. 

Omfattande schaktningar och terrasseringar med tanke på markens beskaffenhet 

krävdes. I december 1967 sattes byggarbetena igång på allvar.  

I Växjös östligaste utkanter, i ett starkt kuperat skogsområde utmed vägen till 

Hemmesjö anlades Solvändan. Om det var ett medvetet val att förlägga boendet så 

avsides har inte kunde beläggas. Våren 1969 stod Solvändan färdig att tas i bruk. 

Fyra friliggande boendeenheter och en administrativ byggnad hade uppförts. Senare 

under året tillkom gymnastik- och simhall. Året efter färdigställdes en förskola samt 

en verkstadsskola (yrkesskola) och den 6 oktober 1970 kunde den högtidliga 

invigningen hållas. Ett modernt elevhem för förståndshandikappade barn och 

ungdomar hade skapats. Trädgårdsarkitekt Bertil Dahl beskrev platsen följande; 

Som terrängparti betraktat ägde området en karg skönhet: en starkt kuperad, 

blockrik terräng, beväxt av mager barrblandskog med rikliga inslag av björk. 

Ungefär mitt på tomten löpte i nord-sydlig riktning en rasbrant, som gav en 

nivåskillnad på 8 meter. I övrigt var höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkt 

på området närmare 12 meter. På högsta delen anlades rundeln, likt en solros. Den 

bilfria innergården med sina sittplatser och sin vattenspegel skall när träd och 

övriga planteringar vuxit ut, bilda ett slutet uterum för mänskliga kontakter och 

samhörighet mellan individer. 

Undervisningsrådet Karin Lundström från Skolöverstyrelsen betonade i sitt 

invigningstal att utan föräldraföreningens helhjärtade stöd och kamp skulle vi 

aldrig ha nått fram till en särskola som den ser ut i dag. [-] I Högstorp och 

Solvändan har skapats ett samarbete mellan skolan och samhället runt omkring, 

som är mycket värdefullt. Tyvärr har inte alla särskolor mötts på samma sätt av 

omgivningen. Som det ser ut här vill vi ha det. Ett samhälle skall rymma alla inom 

sina ramar. Smålandsposten skrev att; Solvändan är en imponerande anläggning 

med sitt elevhem, sin yrkesskola, förskola oh stora gymnastik- och simhall.   

Många talare pekade på förändringen i synen på elever med förståndshandikapp 

samt att Landstinget nu hade uppfyllt de krav som beslutats i 1968 års omsorgslag 

gällande undervisning av psykiskt utvecklingsstörda. Omkring 150 gäster hade 

inbjudits och de fick uppleva mycket sång och musik. Byggkostnaderna inklusive 

utrustning angavs till knappt sju miljoner, summan blev mindre än vad som 

budgeterats. 

Personalen fick hantera många studiebesök, även från utländska delegationer. Steget 

från Vilhelminahemmets slutna värld var på många sätt enorm, både vad gäller 

boendeformen som själva vården. Vid terminsstarten fanns 44 elever på plats, 

kapaciteten var dock 64. Det var ett intensivt arbete på veckodagarna när alla barn 

skulle bussas iväg till specialskolorna i Växjö. Efter hemkomst bistod personalen 

                                                      

1 Vilhelminahemmet flyttades sedermera till Lenhovda där det senare avvecklades.  
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med läxhjälp och träning. Det är viktigt att understryka att Solvändan de första åren 

fungerade som ett slags internat dit barnen hade placerats av Landstinget efter 

samråd med föräldrarna. Det var dock inte ovanligt att föräldrar önskade ha sina 

barn hemma istället.   

 
Foto taget i samband med invigningen den 6 oktober 1970. Ur Kronobergaren 701007 

      

 

Annons med exempel på 

företag och konsulter 

som medverkade vid 

bygget av Solvändan. Ur 

Kronobergaren 701007  
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Fyra skolpojkar framför hus D år 1975. Sista året Solvändan användes som elevhem. Notera 

den franska balkongen. Foto: Marja-Lena Eriksson 

 

 
Barn lämnar Solvändan för sommarlov. Några barn blev dock kvar även under sommaren då 

dessa saknade familjer. Foto: Marja-Lena Eriksson 
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Baksidan på hus C år 1975 med lekplatsen. Baksidornas små utgångar sattes igen 1997. 

Foto: Marja-Lena Eriksson 

Efter några år ändrades det allmänna synsättet där en annan typ av boendeform för 

dessa barn eftersträvades. Beslut fattades därför att elevhemmet skulle avvecklas 

vilket genomfördes redan 1975, efter bara sex års verksamhet. I lagen från 1968 

stipulerades samtidigt att Landstingen måste bygga upp boendeformer för sina 

utvecklingsstörda som inte befann sig inom landstingsområdet. Detta innebar 

omfattande planeringsarbete runt om i landet för att lösa denna uppgift. I Kronoberg 

fanns lämpligt nog Solvändan tillgänglig och här skulle nu ett centralt vårdhem för 

vuxna förståndshandikappade byggas upp. Stora renoveringar och moderniseringar 

genomfördes åren 1975-77 för att anpassa lokalerna för sitt delvis nya ändamål. 

Personal skulle även utbildas. Personer, många gånger med mycket grava 

förståndshandikapp, skulle nu hämtas från vårdanstalter belägna utanför länet. Resor 

ordnades nu till den omtalade riksanstalten Vipeholm utanför Lund. Syftet var att 

träffa och bekanta sig med de individer som skulle överföras till Solvändan. Dessa 

besök upplevdes förövrigt oerhört omskakande. Under 1950-talet fanns här över 

1000 patienter och förhållandena var i realiteten högst olämpliga då vården 

fokuserade på rutiner och förvaring där de individuella behoven förbisågs. De 

intagna blev därför institutionaliserade, slutna och oförmögna att ta initiativ. Det var 

enligt uppgift svårt att rekrytera personal till Vipeholm. En läkare lär så sent som på 

1960-talet ha yttrat att han ej var djurskötare och liknat anstalten vid ett rent och 

snyggt kreatursstall. Personalen från Solvändan fick ibland höra att dessa patienter 

kommer ni aldrig klara av och visst var man nervösa över hur det skulle gå. Även 

boende på Högstorp började reagera, vågade man hädanefter ha sina barn ute? 

Rykten florerade och därför fick informationsmöte ordnas där man bjöd in 

allmänheten. Detta löste många knutar.  

För att klara av tilldelad uppgift uppfördes ytterligare två boendeenheter 1980, 

byggnad E och F. Här ordnades boende för de personer med de gravaste 

förståndshandikappen vilka även i flera fall var utåtagerande. Samma år hämtades 

den sista gruppen, fjorton personer, från Vipeholm. De boende hade nu egna sovrum 
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med tillgång till gemensamma utrymmen och kök. Dörrarna till sovrummen låstes 

inte. Det blev för många en fullständig kulturkrock, från inlåsning och förvaring på 

Vipeholm till ett ombonat boende med individualiserad vård. Att acklimatisera sig 

tog tid men i förlängningen såg personalen hur de boende gjorde fantastiska 

framsteg. Solvändan var i förhållande till andra centrala vårdhem i Sverige mycket 

litet, förmodligen det minsta. Det var nu vuxna personer som erhållit boende på 

Solvändan och därför förelåg ingen skolplikt. Den vardagliga verksamheten 

kretsade därför kring dagcentret, hobbylokalen samt gymnastik- och simhallen. 

Utflykter arrangerades regelbundet och man hade även tillgång till torpmiljöer där 

olika aktiviteter bedrevs. Med viss regelbundet erbjöds även gudstjänster på 

Solvändan eller i Högstorps kyrka.  

Nya rekommendationer och förhållningssätt innebar att en ny omsorgslag klubbades 

och vid riksdagsbeslutet 1996 beslutades att omsorgsverksamheten skulle övertas av 

kommunerna. Tanken var nu att tillskapa mindre gruppbostäder utspridda i 

samhällena för att möjliggöra bättre integration och öka fokus på individen. De 

skulle helt enkelt bemötas som fullvärdiga kommuninvånare. Syftet med Solvändan 

upphörde därmed och 1996 flyttades de sista boende ut, likaså dagcentret 

avvecklades. En mycket stor omställning för denna befolkningsgrupp som 

debatterades flitigt. Många i landet hade svårt att förstå utflyttningarna under 1990-

talet både bland personal och anhöriga, särskild där institutionerna fungerat väl. 

Risken för ökad isolering betonades. Ny syn på vårdboende och behandling av 

funktionshindrade resulterade i Solvändans tillblivelse, likaså dess nedläggning. 

Ombyggnationer följde och innan julen 1996 flyttade vuxenhabiliteringen in i de 

nyrenoverade lokalerna.  

Vid nedläggningen 1996 hade Solvändan följande uppbyggnad: 

• Sex boendeenheter med vardera två lägenheter och personalutrymme samt 

gemensamma köks-, vardags- och hygienutrymmen i varje. Varje lägenhet 

var i sin tur uppdelad i 3-4 boenderum.  

• Administrationsbyggnad med expeditioner, syrum, tvättstuga och förråd.  

• Ett hobbyhus.  

• Dagcenter. 

• Simhall. 

• Gymnastiksal. 

• Antalet anställda uppgick till 114 personer vid nedläggningen. Vid tiden 

fanns 45 förståndshandikappade personer i åldrarna 21-76 år på boendet.    

Idag, januari 2021, används Solvändans byggnader enbart av barnhabiliteringen där 

lokalerna enbart nyttjas dagtid. Vuxenhabiliteringen är flyttad till S:t Sigfrids.  
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Flygfoto från början av 1970-talet. Rundeln med sina sex huskroppar utmärker sig i 

stadsbilden. Här syns tydligt de omfattande grönytorna och närheten till skogsmark. Nere till 

vänster ligger gymnastik- och simhallen med kringliggande idrottsplaner. Smålands 

museums fotoarkiv 

Byggnadsbeskrivning 

Då endast huskropparna i den s.k. rundeln berörs av dokumentationen beskrivs inte 

övriga byggnader som ursprungligen tillhörde Solvändan. I rundeln uppfördes 

sammanlagt sex friliggande hus, vilka genom sin vinklade utformning skapade en 

rund innegård. Fem av sex byggnader är närmast identiska medan den sjätte, 

hobbylokalen, avviker genom sin betydligt mindre storlek.  

Rundeln hade vid invigningen 1970 följande innehåll: 

• En administrativ byggnad med tillhörande förrådsutrymmen. Källarplan. 

• Fyra boendeenheter, A-D. Utan källare. Varje boendeenhet bestod av två 

avdelningar med gemensamma personalutrymmen.  

• En hobbylokal. 

• Tre runda skärmtak mellan boendeenheternas huskroppar vilka fungerade 

som regn- och solskydd vid utomhusverksamhet. 

• Två åtskilda lekplatser, en i norr för de medelstora barnen och en söder om 

rundeln ämnad för förskolebarnen. 

• En stensatt vattendamm med sittbänkar i rundelns mitt. 

Arkitekt var Gunnar Lenè (1908-1981) med kontor i Stockholm. Ritningarna är 

daterade september 1967 och den 29 november samma år meddelade 

byggnadschefen vid Landstinget till byggnadsnämnden i Växjö att Solvändan skulle 

byggas. Lené är förmodligen mest känd för arbetena med tunnelbanestationerna i 

Stockholms innerstad samt sin medverkan vid utformningen av Essingeleden. 

Arkitekturen är avskalad och tidstypisk där stort fokus lades på lokalerna 

planlösning och funktionalitet. Den runda formen utgör det främsta 

karaktärsskapande inslaget. Konstruktionen består av en regelstomme med fasad av 

kalksandsten, s.k. mexisten. De platta taken täcktes med papp. En aspekt som tidigt 
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uppmärksammades var de synnerligen tilltagna grönytorna anlagda efter 

trädgårdsarkitekt Bertil Dahls riktlinjer. Enligt vaktmästaren motsvarade ytan åtta 

fotbollsplaner och gångsystemet uppgick till fyra kilometer. Bör nämnas att denne 

vaktmästare innehade sin tjänst från Solvändans tillblivelse till dess nedläggning, 27 

år. Vid rundelns sydöstra sida anlades en rund sandlåda omgiven av bänkar, sidorna 

sluttade kraftigt beroende på nivåskillnaderna.  

 
Flygfoto från 1970-talet med de sex huskropparna i rundeln och dess benämning. Fyra 

boendeenheter, A-D, en administrativ byggnad samt en hobbylokal. Nedför ligger 

gymnastik-/simhall, förskolan samt verkstadsskolan längst i söder. Verkstadsskolan hade 

utrustning för hemkunskap, för trä- och metallarbeten samt för kontorsgrafiska arbeten. 

Lantmäteriet 

Omgestaltningar 

Det är framför allt två ombyggnationer som förändrat rundelns homogena karaktär. 

Administrationen och hus B byggdes samman 1980 med syfte att förbättra 

varumottagning och hantering av all tvätt. Här tillskapades därför även en 

lastbrygga. Arkitekten månade om det exteriöra uttrycket och valde därför samma 

fasadmaterial på den nya delen, vit mexisten. Denna mellandel byggdes om kraftigt 

1996 och en ny entrédel med bl.a. reception och väntrum inrättades. Samtidigt 

försvann lastbryggan. I övriga huskroppar förändrades samtidigt interiörerna i 

grunden då dessa kontoriseras. I bygglovet från 1996 står, ändrad användning av 

vårdboende till kontorslokaler. Arbetena innebar även att ett antal entrédörrar samt 

fönsterpartier sattes igen. 

Ny verksamhetsinriktning och tillkomsten av Högstorps nya skola 2007 innebar att 

tillgången till gymnastik- och simhall upphörde. Det fanns dock fortfarande behov 

av en mindre träningshall och därför byggdes A och B-husen ihop i början av 2000-

talet. Nytillskottet avvek i utseende då fasaderna putsades men även täcktes med 

plåt.   
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Kulturhistoriskt värde 

Solvändans byggnader är typiska representanter för det sena 1960-talets relativt 

slätstrukna arkitektur. Enkla, funktionella och utan dekorativa ansatser. Fasaderna 

av vit mexisten tydliggör samtidigt tidsandan. Att förlägga huskropparna i en 

cirkelform utgör den främsta karaktärsbäraren. Utformningen har liknats vid en 

solros där mittpartiet utgörs av en kupig gräsmatta. Vid två tillfällen har utrymmen 

mellan huskroppar byggts igen vilket förändrat den speciella karaktären. Utifrån ett 

arkitektoniskt och byggnadshistoriskt perspektiv föreligger ett begränsat värde. Det 

som utmärker Solvändan är dess speciella roll i den förändrade synen på, och 

omsorgen om förståndshandikappade i alla åldrar. Anläggningen blev länets centrala 

vårdhem och därmed unik i sitt slag.  

Många människor, såväl personal som vårdboende, har haft och har fortfarande en 

mycket stark känslomässig koppling till platsen. Solvändan är ett resultat av ny 

lagstiftning samt en allmänt humanare inställning till en utsatt befolkningsgrupp. 

Därmed måste det samhälls- och socialhistoriska värdet betraktas som högt, likaså 

det identitetshistoriska. 

Sammantaget är värdena inte av den digniteten att ett bevarande av byggnaderna 

behöver prövas.  

 
Flygfoto från 2010-talet. Omedelbart söder om rundeln ligger Högstorpsskolan och direkt i 

norr ett äldreboende. Här syns även hur tre av huskropparna är ihopbyggda vilket skedde 

1980 och i början av 2000-talet. Nere till höger ligger de båda fristående boendeenheter 

vilka tillkom 1980. Här placerade bl.a. gravt förståndshandikappade från Vipeholm.  
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Källor 

Arkiv 

Arbetsmaterial tillhörande trädgårdsarkitekt Bertil Dahl. I privat ägo 

Smålands museums klipparkiv 

Växjö kommunarkiv, akt Solvändan 

Vöfabs ritningsarkiv, akt Solvändan 

Litteratur  

De gjordes osynliga – Berättelser om vården av utvecklingsstörda i Kronobergs län 

1960-1994, red Lars-Ola Borglid 

Så minns vi våra år på Solvändan i Växjö. Personligt färgade berättelser från 

personalleden (okänt tryckår) 

Intervjuer 

Per Söderberg, f.d. föreståndare 

Marja-Lena Eriksson, f.d vårdare 

Torbernt Karlsson, f.d. vaktmästare 
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Bild- och ritningsbilaga 

 

 
Situationsplan från 1967 över tilltänkt utbyggnad. Husens benämning har inte varit 

vedertagen bland personalen utan har förmodligen främst används i byggsammanhang. 

F=Förskola, V= Verkstadsskola, G=Gymnastik- och simhall.  

 

 
En av fyra boendeenheter, i detta fall hus B, i ritningsunderlag från 1967 benämnd E2. Varje 

boendeenhet bestod av två avdelningar med gemensamma personalutrymmen i mitten. 
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Situationsplan över tilltänkt grönstruktur. Röd stjärna markerar platsen för den stensatta 

vattendammen. Planen utförd av Bertil Dahl och daterad 680930 
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Projekteringsritning från 1978 rörande planerad utbyggnad av boendeenheterna E och F (E4 

och E5 på ritningen) där många av de hemtagna Vipeholmspatienterna placerades, samt 

ihopbyggnaden av A-huset och administrationsbyggnaden (rastrerat A).  

 

 
Foto från Åbovägen 2021. Pilen anger den ihopbyggnad som utfördes 1980 mellan hus A 

och administrationsbyggnaden, den senare är försedd med källare. 
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Huvudingången till rundeln med hus D till höger och administrationsbyggnaden till vänster. 

Rakt fram ligger den mindre hobbylokalen. Foto 2021. 

  

 
Administrationsbyggnaden till vänster och det nya entrépartiet från 1997. Foto 2021.  

 

 
Hus C till vänster och hus D till höger. Annan benämning används idag. Mellan 

huskropparna syns Högstorpsskolan. Foto 2021. 
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Hus C rakt fram. Nedanför låg tidigare en lekplats vilken försvann i samband med skolans 

tillkomst (se sid 9). Foto 2021. 

 

 
Ihopbyggnaden mellan hus A och B från början av 2000-talet.  
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Det sista kvarvarande skärmtaket. Hobbylokalen till vänster och hus B till höger. Foto 2021. 

 

 

Hus B från 1968 till höger och tillbyggnaden (ihopbyggnaden) från 1980 till vänster. Den 

senare mexistenen är betydligt mer homogen medan den äldre har inslag av synliga 

småstenar (ballast) vilket ger mer liv åt fasaden. 
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