
FRÅN SLUM TILL HIPSTERPARADIS – LIVET I HUNDRAÅRIGT 
MALMÖKVARTER SKILDRAS I UNIK DOKUMENTÄRSERIE I P1

En iskall vinterdag 1932 dör ett spädbarn på en spårvagn i Malmö. 
Chauffören vägrar köra vidare, och mamman tvingas gå de tre kilo-
metrarna till sjukhuset med sitt döda barn i famnen. Familjen får köpa 
en enkel kista på avbetalning från kommunen. När skulden är betald 
flyttar de in i en enrumslägenhet i kvarteret Östergård. Ett år senare 
föds deras son i kökssoffan.

Där börjar historien om Bengt – en av många livsberättelser som bildar 
stommen i Kvarteret, en episk, dokumentär radioföljetong som sträcker 
sig över ett sekel och berättar historien om ett hus, ett samhälle och 
drömmen om ett bättre liv.

Hur kunde ett mönsterboende för strävsamma arbetare förvandlas till 
ren slum? Och hur kunde sedan de förfallna lägenheterna bli dyra och 
eftertraktade bostadsrätter för den kreativa klassen?

Vi försöker besvara frågorna med hjälp av berättelser från några av de 
tusentals människor som bott och verkat i kvarteret Östergård de senas-
te hundra åren.

I dokumentärserien Kvarteret möter vi överlevarna Susanne och Catha-
rina som växte upp med missbrukande föräldrar. Socialarbetarna Bodil 
och Gunnel som slog larm om misären på 60-talet. Den muslimska 
entreprenören Kirsi Berg som driver friskolan i det gamla behandlings-



hemmet för alkoholister. Vi möter föreningsmänniskan Inga och politikern 
Nils Yngvesson som båda med bestämdhet hävdar att det var deras person-
liga engagemang som gjorde att Östergård räddades från rivning i slutet av 
70-talet. Samt mäklaren Robert som idag kämpar för att spränga tremiljo-
nersvallen på bostadsrättslägenheterna.

Kvarteret produceras av Umami Produktion. Dokumentärserien är gjord av 
Fredrik Pålsson, Lisa Karinsdotter Pålsson och Johan Joelsson. De bor alla 
på Östergård och fick idén när de arrangerade en utställning till Östergårds 
hundraårsjubileum hösten 2017.

– Efter att ha levt med den här dokumentärserien under det senaste året ser 
jag på kvarteret med andra ögon. Det är lite som om det spökar i trapphu-
sen. Fast på ett bra sätt, säger Lisa Karinsdotter Pålsson.
 

Fredrik Pålsson är kulturjournalist, radioman och innehållschef  på Umami 
Produktion.

Lisa Karinsdotter Pålsson är skribent, kommunikatör och grafisk formgi-
vare.

Johan Joelsson är frilansjournalist och författare till boken  
Mikronationer – på besök i hemgjorda länder. 
 

SÄNDNINGSTIDER:
Del 1: Vi skulle aldrig vara fattiga mer
TISDAG 1 MAJ
kl. 17.00 (repris 23.07)

Del 2: Vi hade inte klarat oss utan varandra
TORSDAG 10 MAJ
kl. 17.00 (repris 23.07)

Del 3: Vi på gården och de på andra sidan gatan
ONSDAG 6 JUNI
kl. 17.00 (repris 23.07) 
 
LÄNK TILL PROGRAMMEN: 

 
FÖRHANDSINTERVJUER:
Lisa Karinsdotter-Pålsson  Johan Joelsson
lisa@umamiproduktion.se   johan@joelssonjacobson.se 
073-211 07 31    0733-62 68 36

 
PRESSBILDER: www.kvarteret.org/about/   

www.kvarteret.org/sndningstider-och-podcasts/ 


