
 

Mer  om Lars Gösta Carlestam 

1975 flyttade jag till Gävle med Statens institut för byggnadsforskning.  
 

Efter år 2000 har det blivit mycket fritt skrivande om min egen släkt och om 
Gävles historia i kartor, en arkitekturguide, arkitekturhistoria, fotohistoria, 
filosofi och humanekologi. För den som är intresserad har jag en litteraturlista. 
Många år har jag ägnat mig åt stadsvandringar i Gävle.Jag är numera med i 
författar förbundet och är regional representant i dess Biblioteksråd.  

1963 tog jag ut min arkitektexamen och sökte arbete som det då var ganska gott om. Jag 
fick arbetet som assistent i ämnet stadsbyggnad på KTH och läste vidare.  Det blev en lic. 
avhandling 1966. Det kom att påverka min framtida yrkesinriktning. Jag studerade b l a 
barns lekvanor och hur de använde sin utemiljö. Vad betydde klimatet och sandlådornas 
läge och trafiksäkerheten var några av mina frågor. Jag använde en automatiskt kamera 
för insamling av data. De högre studierna gjorde att jag sökte mig mot forskning och 
särskilt humanekologisk kunskap där den fanns. Vi denna tid 1963 hade miljöintresset 
vaknat med Rachel Carsons bok; Tyst vår(Silent Spring) 

 

Skämttecknaren Paul Ströjer såg så här på min licavhandling i DN 



Jag började 1966 på ett arbete på kommunförbundet Stockholms län (KSL) sedermera 
Regionplanekontoret vid Stockholms Läns Landsting. Jag blev utvecklingschef och 
gjorde många utredningar om markens användning, buller från flygplatser, 
befolkningsprognoser, karteringar mm.  Det blev häftiga offentliga diskussioner när 
Stockholm växte. ( Filmen Rekordåren) Jag blev redaktör för en facktidskrift Plan – en 
tidskrift för samhällsplanering.  Jag lärde mig mycket om plan och bygglagfrågor i 
praktiken, vilket jag haft nytta av. Jag arbetade en kort period på Nordiska Institutet för 
samhällsplanering på Skeppsholmen närmast som studierektor. Jag fick många nordiska 
vänner. 

Så började jag på Statens institut för byggnadsforskning (SIB) 1971.  Detta 
omlokaliserades 1976 till Gävle. Jag var med att bygga upp en avdelning för 
samhällsplaneringsforskning. Tyvärr lades institutet ned 1994 och jag arbetade därefter 
som frilansföreläsare vid  Karlskrona- Ronneby Högskola och Högskolan i Gävle. Det var 
närmast kurser i ämnen som hette fysisk planering och arkitekturhistoria. Jag höll många 
föredrag och kurser i filosofi, kunskapsteori och skrev en rad rapporter och böcker. 

En doktorsavhandling sågs dagens ljus 1986 på Nordiska Institutet för 
samhällsplanering ( Samhällsbyggarna vid Strosjön) och efter några år blev jag docent 
på KTH. 
 

Industrisamhället Sandviken studeras  

 

Bilden är tagen 1864 av nybyggarsamhället Sandviken. Man ser röjningen för Storgatan till 
vänster och till höger ett sk  verkshus med skorsten för gjuteri och ånghammare. 
Brukskontoret på en höjd i bakgrunden. Industrisamhällets fortsatta utbyggnad till stad 
skulle bli väl dokumenterat i fotobilder. Fototekniken utvecklades som en följd av 
industrisamhället som i detta fall också blev dess objekt. 



Ur Gösta Carlestam Samhällsbyggarna vid Storsjön. 

 

Livet som pensionär 

Efter år 2000 har det blivit mycket fritt skrivande om min egen släkt och om Gävles 
historia i kartor, en arkitekturguide, arkitekturhistoria, fotohistoria, filosofi och 
humanekologi. För den som är intresserad har jag en litteraturlista. Många år har jag 
ägnat mig åt stadsvandringar i Gävle. 

Jag är numera med i författarförbundet och är regional representant i dess 
Biblioteksråd.  

 

Gösta Carlestam 

 

  

 

 

Som författare på Gävle stadsbibliotek 1998 



Efter tiden på byggforskningsinstitutet (SIB) började jag 1995 en karriär som frilansande 
lärare i fysisk planering och arkitekturhistoria. Långsamt byggde jag upp en bibliotek och 
samlade bra bilder och skrev föreläsningar och uppsatser. Det har varit mycket roligt. 

 

Litteraturlista 

Egna texter sammanställda som en yrkesbiografi 

Carlestam, Gösta, (1966 ) Metod för studium av aktiviteter med mekanisk data ... 

Licavhandling 

Carlestam Gösta  (1966) Klimat. Ingår i Skiss till regionplan för stockholmstrakten. 
Stockholmstraktens regionplanekontor. 

Carlestam, Gösta, (1968) Studier av utomhusaktiviteter med automatisk kamera
   

Carlestam, Gösta, ( 1971) Urban conglomerates as psycho-social human stressor ... 
Rapport till FN konferensn om den mänskliga miljön 

Carlestam, Gösta, (1972) Anteckningar från målgruppens samtal med byggforsk ... 

Carlestam, Gösta, (1974) Stress and disease in response to exposure to noise ...  

Carlestam, Gösta (1974) Community planning with nature and for man.   

Carlestam Gösta, red (1976) Habitat 76 1976  

Carlestam, Gösta (1977)Energi och bebyggelse : programdiskussioner om energipolitiken  

Carlestam, Gösta,(1978)Samhällsplaneringens konsekvenser för individers hälsa .
  

Gösta Carlestam (1982) Spelet om marken : en rapport från Samhällsplanering  

Carlestam, Gösta,(1982) Om att välja livets väg  ingår i Plan 1982:5, s. 279-281 i Plan 
1988 (42:4/5), s. 232-234   

Carlestam, Gösta, (1983)Du är räknad käre medborgare, ty du behövs.  ingår i Plan 
1983 (37:3/4), s. 201-202 : ill   

Carlestam, Gösta, (1984)Det forna och nuvarande bebyggelsesverige  ingår i Plan 1984 
(38:2), s. 92-96 : ill   

Carlestam, Gösta, (1985 )Vacker atlas i Nils Holgerssons efterföljd ingår i Plan 1985 
(39:6), s. 304-305 

Carlestam, Gösta, (1984) Om det glömda ochet mellan individen och samhället ingår i  

Plan 1984 (38:2), s. 89-92   

Carlestam, Gösta, (1984) Från stallbroder till sambo   



ingår i Plan 1984 (38:1), s. 39-41   

Carlestam, Gösta, (1984) En same betraktar storsamhället   

ingår i Plan 1984 (38:1), s. 36-37   

Carlestam, Gösta, (1986) Samhällsbyggarna vid Storsjön vid Storsjön. En plats i utkanten 
blir en stad i världen 

Doktorsavhandling  

 

Carlestam, Gösta, (1986) Det mångtydigas revolution i det fjärde logistiska språnget 
ingår i Plan 1986 (40:2), s. 93-98  

Gösta Carlestam (1987)Kommunal planering under förändringstryck : en diskussion
  

Carlestam, Gösta, (1988) Om liv och modeller : några reflexioner  

Carlestam, Gösta, (1988)I paradoxernas tid eller pastor Janssons påse. ingår i Plan 1988 
(42:4/5), s. 240-242   
Carlestam, Gösta,(1988) Ett humanistiskt inlägg i debatten om kunskapssamhället ingår i 
Plan 1988 

Carlestam, Gösta, (1988) När rutinerna bryts och när tankar utväxlas! ingår i Plan 1988 
(42:2), s. 108-111   

Carlestam, Gösta,(1988) Om verkligheten och dess representationer.. ingår i Plan 1988 
(42:2), s. 104-106 

Carlestam, Gösta,(1990) Tankar om samhällsbyggandets grundbultar under omr.. ingår i 
Plan 1990 (44:2), s. 73-79 : ill   

Carlestam, Gösta, (1990) Recension av: Andersson, Roger: Den svenska urban.. 

Carlestam, Gösta, (1990 Vad kan norden lära av Kristoffer Barkekung : och  ingår i Plan 
1990 (44:2), s. 106-108 

Carlestam, Gösta, (1991) Samtal om hus : till kritiken av arkitekturen  

Carlestam, Gösta,( 1993)Staden som historiens griffeltavla ingår i  Provins 
(Piteå) 1993 (12:1), s. 4-9 : ill  ingår i  Svensk geografisk årsbok 1990(66), s. 179-181 
  

Carlestam, Gösta (1994) Kraftsamling runt Mälaren : vad går an? : en tavla ..ingår i Spår i 
Mälardalen : [en samling texter om människor ...  

 

  

Carlestam, Gösta,(1991) Planeringsåret 1991 : infrastruktur och miljö ingår i Plan 1991 
(45:3), s. 156-158   



Carlestam, Gösta,(1991) Planeringens kompetens i fokus: : makt, kunskap, d ... ingår i Plan 
1991 (45:3), s. 152-155   

Carlestam, Gösta, (1991) Att kommunicera är nödvändigt   

ingår i Plan 1991 (45:2), s. 100-104 : diagr   

Carlestam, Gösta och Sollbe Barbro (1991) Om tidens vidd och tingens ordning. Texter 
av Torsten Hägerstrand 

Carlestam, Gösta, (1992) Från planeringens århundrade till ovisshetens decennium ingår i 
Plan 1992 (46:5), s. 228-231 

Carlestam, Gösta,(1993) Paradoxen liv och rättvisa ingår i Arkitektur 1993:4, s. 63-65 

Carlestam, Gösta, (1993)Boendets knölklockor : eller hur vi mår som vi bor ingår i Plan 
1993 (47:2), s. 101-104   

Carlestam, Gösta, (1994) Come back för hjortfot ingår i Arkitektur 1994:7, s. 59 
  

Carlestam, Gösta,(1994) David och Goliat ingår i Arkitektur 1994:6, s. 64-66 : ill 
  

Carlestam, Gösta, (1994) Ett musiskt hus ingår i Arkitektur 1994:1, s. 60 : ill   

Carlestam, Gösta, (1995)Trädgårdsstaden och den moderna staden  ingår i Plan 1995:3, s. 
154-157 : ill   

Carlestam, Gösta,(1995)Urbanismens två ansikten   

ingår i Arkitektur 1995:5, s. 66-67 : ill 

Carlestam, Gösta, (1996)Ständig vaksamhet krävs i var stad   

ingår i Arkitektur 1996:2, s. 55-57 : ill   

Carlestam, Gösta, (1996)  -och staden reser sig ur havet : kartornas Gävle   

Carlestam, Gösta, (2001) Att läsa ett stadslandskap   

 ingår i Plats, landskap, karta S. 118-119 : ill   

Carlestam, Gösta, (2000 )Ett rådhus berättar = The story of a town hallCarlestam,  

Carlestam, Gösta, (2001) Att läsa ett stadslandskap   

ingår i Plats, landskap, karta S. 118-119 : ill  

Carlestam Gösta (2000) Ett rådhus berättar = The story of a town hall 

Carlestam Gösta. Släktkrönikor:  Karlskrönikan,  Vår familj- personer och platser, 
Carlestam Gösta. (2006)I Roslagens famn- fyra generationer, I Kalle Schevens Skärgård. 
Under arbete 

Gösta Carlestam (2007)- I efterkrigstiden skugga. Plans jubileumsnummer 2007:1 


