Ten sta
Äldre bebyggelse finns fortfarande kvar vid Spånga by
kring den medeltida sockenkyrkan.

rr ensta

ligger på Järvafältet, ett gammalt militärt övningsfält. Tenstaområdet inköptes av Stockholms
stad 1965 men redan några år
tidigare hade man börjat att
planera för nybebyggelsen.
Arkitekterna eftersträvade ett
nytt sätt att bygga. Storskalighet och stadsmässighet blev
nyckelord. Man ville skapa
en närmiljö som förenade
"innerstadens intensitet och
ordning med ytterstadens
grönska och frihet från störningar". För att nå detta behövde man förändra landskapet inom området helt och
hållet. Höga hus skulle placeras i regelbundna kvarter och
mellan dessa bekväma gågator
och slutna rum. Stadsdelen
skulle omges av större trafikleder och naturområden.

l

rr idens mål var att under

l tio år, 1965-1974, bygga
en miljon bostäder i landet
för att avhjälpa den stora bostadsbristen. Tensta blev ett
av de områden som ingick i
Stora Tensta med dess allra sista hyresgäst, 1966 Foto Göran Fredriksson, Stockholms stadsmuseum.
detta så kallade miljonprogram. Men utbyggnaden
ör nästan 2 000 år sedan bodde och verkade människor här i
gick snabbt och både den yttre miljön och boendeservicen försummades under de första åren. Inte förrän sju år efter den första
Tensta. Vid den tiden gick en havsvik långt in i landet. Det är
inflyttningen 1967 var tunnelbanan klar. Tensta kom därför inleddärför inte så märkligt att det i ortnamnet Tensta ingår ett gammalt
svenskt ord för ett slags fiskredskap, en tena.
ningsvis att utsättas för hård kritik. När man sedan fortsatte att
Arkeologer från Stockholms stadsmuseum fann på 1960-talet
bygga i Akalla, Husby och Kista hade man lärt sig av misstagen.
Idag bor över 16 000 människor i Tensta, som blivit en mötesplats
lämningar som visar var forntidens tenstabor hade sina bostäder.
Man grävde också ut tre forntida gravfält med tillsammans omför kulturer från olika delar av världen.
kring 125 gravar. De yngsta är från senare delen av vikingatiden.
Tensta var en stor by. Ännu i slutet av 1950-talet var bytomten
fylld av byggnader av olika slag. De sista husen revs på 1960-talet.
Tunnelbanestation Tensta invigdes 1975.
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