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Skrammelplats är en slags lekplats som, citerat ur 
Stadsfullmäktiges tryck år 1949 A la:40, ”ska vara 
en god lösning för problemet för de yngre pojkarnas 
vidkommande”. Man skickade busiga pojkar till 
skrammelplats för att hjälpa till med deras 
utveckling. En skrammelplats var som en miniatyr 
av samhället, med lagar och regler. Ungdomens 
sysselsättning och vård var ett av tidens mest 
omdiskuterade frågor.

SKRAMMELPLATS
PLANERNA OM EN BYGGNATION I VÄNERSBORG

¢† ¢†
Av: Ida Kullgren, samhällslinjen på Fridagymnasiet, 21 mars 2015



Om skrammelplats

De skrammelplatser som fanns var områden på ca. 
75cm i fyrkant med ett 1,90m högt staket gjort av 
ståltrådsnät runt. Det fanns en gammal bil eller 
flygmaskin, gamla motorer, förslitna verktyg och 
redskap, med mera, sådant som skulle bli en källa för 
stor glädje för de unga och samtidigt utveckla deras 
mekaniska anlag. ”En smula behållning av stundens 
glädje.” Marken var trots allt inte speciellt planerad. 

På varje skrammelplats fanns det två tillsyningsmän, 
som var där för att se till att pojkarna skötte sig efter 
reglerna. Barnen fick sysselsätta sig med vad de 
behagade. De fick exempelvis slåss med varandra, 
utan att tillsyningsmännen skulle ingripa, såvida de 
inte använde sig av tillhyggen. De bildade grupper 
som löste sina uppgifter, t.ex. byggde hus för olika 
ändamål så som ”statshus”. Tillsyningsmännen var 
skyldiga att ge tips och råd i den månen de kunde.

Skrammelplatserna var öppna från 08.00 - 18-00 från 
1 maj till 15 oktober. 

Planerna i vänersborg

Det fanns en skrammelplats i Norrköping och en i 
Stockholm. Det var planer på att bygga en 
skrammelplats här i Vänersborg och även planer i 
Örebro, men de planerna gick aldrig i verk. 

Platserna gav ett skräpigt intryck och det var därför 
viktigt att de inte valde en plats som ligger för tät in 
på bebyggelsen. Det var viktigt för tillsyningsmännen 
att mödrarna inte skulle kunna komma och övervaka 
sina söner på skrammelplatsen. Vilket är en av 
anledningarna till att påtänkta platser till en 
skrammelplats var Holmängsområdet och 
Reuterskiöldska jorden.
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