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Svenska folkets märkning

Nu har du chansen att säga ditt — vad skulle du vilja skydda för framtiden?
I samband med Kulturåret 1998 vill Kultur i hela landet veta vad svenska folket egentligen 

värdesätter i sin egen historia. Kanske finns det kulturmiljöer som ingen har tänkt på att skydda? 
Kulturåret 1998 ger utrymme for att bredda debatten om vad som är värt att bevara. Ett starkt 
engagemang från folket har visat sig påverka politiker och är ibland räddningen för Sveriges 
kulturmiljöer. Vi inbjuder därför dig till att ge färslag på en kulturmiljö som du anser är viktig att 
K-märka.

Kultur i hela landet är Kulturdepartementets 
arbetsgrupp för arrangemang och aktiviteter 
under Kulturåret 1998. Kultur i hela landet 
genomför Svenska folkets egen K-märkning 
i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Kulturmiljöer kan vara många 
olika saker. Det beror på hur 

man tänker, vem man är, hur gam
mal man är och var man befinner 
sig i landet. Kulturmiljöer kan vara 
järnvägsövergångar, vedbodar och 
stall på småstadsbakgårdar, en såg
verksindustri, ett daghem, en väg- 
sträckning, en fotbollsplan, en 
sommarstuga - kanske din sommar
stuga? Eller är det så att du vill slå 
ett slag för det gamla slottet i din 
bygd? Alla slott och herrgårdar 
är inte byggnadsminnen eller skyd
dade. Kanske kan ditt förslag 
bidra till att bredda debatten om

vilka kulturmiljöer som ska bevaras 
för framtiden.

Fotografera (pappersbild märkt 
med namn, adress och motiv) eller 
teckna din kulturmiljö, motivera 
varför du föreslår att den ska K- 
märkas och berätta var den ligger. 
Sänd in detta med namn och adress 
till Kultur i hela landet senast den 
lOjuni 1998.

I samband med seminarier om 
Stadens kulturarv och vid Kultur
husens Dag 1998 kommer förslagen 
på Svenska folkets egen K-märk- 
ning att visas för att ge stoff åt 
debatten.

Kanske tycker du 
att det finns kultur
miljöer som ingen 
verkar ha tänkt på 
att skydda? Kultur
miljöer kan vara till 
exempel lekplatser, 
hårfrisörssalonger, 
stenmurar eller 
järnvägskorsningar.



Hur arbetar myndigheterna med K-märkning?

Egentligen är det oklart varifrån 
uttrycket K-märkt kommer. Antagli
gen hänger det ihop med att kultur
historiskt värdefulla byggnadsområ- 
den kunde utmärkas med bokstaven 
K på gamla tiders stadsplaner.

Lekplatsen. Ett kulturarv?

Kvarter som kommunen i en detalj
plan skyddat för sina kulturvärden 
utmärks vanligen på planen med

bokstaven Q och byggnader med 
kulturhistoriskt motiverade skydds
föreskrifter i planen betecknas med 
litet q.

Staten har möjlighet att ”K-märka” 
byggnader genom att länsstyrelsen 
förklarar dem som byggnadsminnen 
enligt kulturminneslagen. Det gäller 
byggnader som är särskilt värde
fulla. Regeringen kan förklara sta
tens egna byggnader som statliga 
byggnadsminnen. Svenska kyrkans 
kyrkobyggnader från tiden före 
1940 är automatiskt skyddade 
enligt kulturminneslagen, liksom 
fasta fornlämningar oavsett ålder.

Man kan få statliga bidrag till 
vård och ombyggnad av kultur
historiskt värdefull bebyggelse.

Det finns också en rad bebyggelse
inventeringar, där olika hus pekats

Glasskiosken. Ett kulturarv?

ut som kulturhistoriskt värdefulla. 
Ibland hör man också att sådana 
hus kallas K-märkta.

Slutligen finns närmare 1700 
kulturmiljöer i Sverige som klassats 
som ”riksintressen” enligt natur
resurslagen. Riksintressena omfattar 
oftast större områden som odlings
landskap, städer, byar och indu
strier, men också mindre kultur
miljöer som badhusanläggningar 
och skolområden.

Detta är exempel på vad vi idag 
kan skydda. Låt inte detta begränsa 
ditt förslag. En folkligare syn på vil
ka kulturmiljöer som bör skyddas, 
kan bredda debatten för framtiden.

Hockeyrinken. Ett kulturarv?

Foto om inget annat uppges: Jörgen Runeby

Kultur i hela landet genomför Svenska 
folkets egen K-märkning i samarbete 
med Riksantikvarieämbetet. För frågor 
och upplysningar: Kultur I hela landet, 
Tel: 08-405 10 00.



Förslag till minKK-märkning
Kultur i hela landet genomför Svenska folkets egen K-märkning i samarbete med Riksantikvarieämbetet. 
För frågor och upplysningar: Kultur i hela landet, tel: 08-405 10 00.
Insändes senast 10 juni 1998.

Namn: __________________________________________________________________

Adress: _______ :_____________ ;_____________________________________________

Telefon: ______________ ___________________________________________________

Vilket årtionde är du född?
00-talet □ 20-talet Q 40-talet □ 60-talet Q 80-talet Q
10-talet □ 30-talet □ 50-talet □ 70-talet □ 90-talet Q

Jag skulle vilja K-märka:

Därför att:

Bilden är tagen/tecknad år ______  av: ------------------------------------------
och får användas, kopieras och publiceras av Kultur i hela landet och Riksantikvarieämbetet 
i samband med projektet.

Bilden visar:

Så här har jag fått information om Svenska folkets egen K-märkning:



Skickas senast 10 juni 1998

vf''
SVENSKA FOLKETSVk-MÄRKNING

Kulturdepartementet 
Kultur i hela landet 
103 33 Stockholm

Kopiera gärna och sprid bland vänner och bekanta, på arbetsplatsen eller i skolan. 
Informationen finns också på Internet på de två hemsidorna: 

www.regeringen.se/info_rosenbad/departement/kultur/ku_hela_landet/ 
www.rashm.se

Torget är en kulturmiljö som Riksantikvarie
ämbetet uppmärksammar under Kulturåret 
1998 till exempel den 12-13 september under 
Kulturhusens Dag i hela landet.

kultur i hela landet

G
ra

fis
k 

fo
rm

: C
ha

rli
es

 bi
ld

er
 o

ch
 A

lic
e S

un
ne

bä
ck

, I
nf

or
m

at
io

ns
av

de
ln

in
ge

n,
 R

ik
sa

nt
ik

va
rie

äm
be

te
t.T

ry
ck

: S
ju

hä
ra

ds
by

gd
en

s t
ry

ck
er

i. 1
99

7.



Syntes av en stad, 1915, olja av Gösta Adrian-NÜsson.



Förord

Riksantikvarie Erik Wegræus.

Studier av staden, av dess historia och planering, 

ger oss bättre förutsättningar att i framtiden ut

forma våra städer så att vi upplever dem som fungerande 

hembygder. Ökade kunskaper om våra stadsmiljöer och 

förståelsen för sambanden mellan människan och den 

byggda miljön ger oss bättre möjligheter att handskas 

med vårt kulturarv.

Denna skrift är en sammanställning av texter om sta

den och är avsedd att tjäna som exempel för dem som 

söker olika infallsvinklar på stadsstudier - alltifrån stä

dernas historia till hur vi kan planera framtidens städer. 

Skriften kan ses som en tipskatalog och den vill inspirera 

till studier av staden och till debatt om stadsplanerings- 

frågor. Den är en uppmaning att söka vidare i litteratu

ren och i arkiven. Skriften kan tjäna som studiematerial 

för studiecirklar och gymnasieklasser och samtidigt 

ge impulser till temadagar och debatter kring staden, där 

dagens och gårdagens politiker och planerare diskuterar 

sin stads framtid tillsammans med stadens invånare.

Texterna är hämtade ur nyutkommen litteratur.

Skriften inleds med ett avsnitt ur Maja Hagermans bok 

Spåren av kungens män som behandlar frågan om stä

dernas uppkomst - har de anlagts eller uppstått? Nils 

Ahlberg visar hur man kan läsa stadskartor för att få 

fram de olika årsringarna i stadens historia i Stadens 

mönster. Bengt O. H. Johansson har i en rapport 1997 

med titeln Den stora stadsomvandlingen - erfarenheter 

från ett kulturmord beskrivit stadsomvandlingarna under
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1960-talet. Ur Peter Englunds bok Brev från nollpunkten 

citeras skildringarna av Stalins och Hitlers intresse för 

arkitektur och stadsplanering. Det avslutande kapitlet 

och de sammanhållande texterna har skrivits av Karin 

Englund, som är informationschef på Riksantikvarie

ämbetet.

Riksantikvarieämbetet kommer att ägna staden sär

skild uppmärksamhet under Kulturhuvudstadsåret 1998. 

Kulturhusens Dag i september 1998 fokuserar på husen 

kring stadens torg, och vår tidskrift Kulturmiljövård 

ägnar ett temanummer åt Stockholm, Europas kultur

huvudstad 1998.

Vi hoppas härmed kunna bidra till ett ökat intresse för 

studier av staden i hela landet.

V
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Staden en seglivad sak

Staden är en av mänsklighetens mest långlivade kulturyttringar. De flesta städer har en lång historia, deras 
uppkomst kan vara svår att spåra. Det är sällan en stad försvinner.

I boken Spåren av kungens män av Maja Hagerman finns resonemang kring de första städernas 
framväxt. Hur kommer det sig att så många städer uppstod ungefär vid samma tid kring 1200-talet?
Som en detektiv letar Maja Hagerman efter spåren av kungens män - uppstod städerna, eller anlades de?

Maja Hagerman, tidigare verksam i 
frilansgruppen Vetenskapsjournalisterna 
och förlagschef på bokförlaget Ordfront, 
fick Augustpriset för sin bok Spåren av 
kungens män.

Det fanns ingen huvudstad i 
det framväxande riket. 

Kungen var stadd på resande fot 
mellan olika landskap i sina strä
vanden att hålla ihop sitt välde.
Till hjälp hade han ett nätverk 
av husabyar och andra kungsgår
dar. Men under tidigt 1200-tal 
började också anläggningar av 
annat slag ta form. De nya pussel
bitarna i riksbygget var städer, 
och de verkar ha varit medvetet 
skapade platser för myndighets
utövning, administration, varuhan
del och omsättning av kungliga 
mynt.

På senare år har det för första 
gången blivit möjligt att urskilja 
en samlad bild av det svenska stads
väsendets framväxt. I ett brett 
upplagt forskningsprojekt om 
medeltidsstädernas äldsta historia 
har all tillgänglig kunskap om dem 
samlats in och granskats. Den över
raskande slutsatsen har blivit att 
det är under en alldeles bestämd 
period, ett hektiskt skede under 
1200-talets första tredjedel, som 
stadsväsendet börjar framträda på 
bred front och på många olika plat
ser i landet samtidigt.

Under 1100-talet kan de första 
tecknen på en varaktig, men gles, 
bebyggelse anas på flera av plat
serna. Det händer att användningen 
av marken regleras genom att nå
gon delar in den i tomter. En del av 
platserna omtalas redan nu som 
kyrkliga centralorter, biskopssäten 
eller prosterier och många av dem 
är försedda med två sockenkyrkor, 
i något fall tre.

Men själva stadsbebyggelsen till
kommer inte förrän under ett has
tigt skede i början av 1200-talet, 
och då med sådan kraft och omfatt
ning att man kan tala om att stä
derna anläggs, det vill säga att det 
finns ett medvetet syfte med etable
ringen. I rask takt förses platserna 
med en stadigvarande tät bebygg
else med många hantverks- och 
handelsbodar och inte minst med 
olika centrala myndighetsfunktio
ner. De flesta av dessa nya städer 
placeras med jämförelsevis jämna 
avstånd, så att landsbygdens be
folkning i centrala bygder alltid har 
en stad inom räckhåll, det vill säga 
inte mer än en dagsresa bort.

De nya små städerna, med några 
hundra invånare var, ter sig kanske

7



inte så imponerande i jämförelse 
med utländska metropoler. Men 
sedda i sitt eget regionala samman
hang framstår de som härdar av 
aktiviteter och kontakter i en vid
sträckt landsbygd av småbyar och 
skogiga vildmarker.

De få äldre och de långt flera nya 
städerna är utplacerade längs en 
huvudaxel upp genom riket. Från 
Göta älvs mynning längst i väster, 
med Lödöse och där innanför Skara, 
löper städerna som ett pärlband.
På östgötasidan av Vätterns strand 
ligger Skänninge, och därinnanför 
Linköping, nästa anhalt är Söder
köping, beläget vid en vik ut mot 
Östersjön. Något högre upp längs 
kusten ligger Nyköping. Men det 
starkaste greppet har 
genom städernas till
komst kopplats runt 
Mälaren. Här ligger 
nu biskopssätena 
Uppsala, Strängnäs 
och Västerås, prost
ställena Enköping och 
Sigtuna, och vid låset 
mellan Mälaren och 
Hjälmaren Arboga.

Till formen kan de 
sägas vara importe
rade, för de är i sina 
grunddrag utformade 
på samma sätt som 
högmedeltida städer 
ute i Europa. De får

alla, i mer eller mindre utvecklad 
form, ett ramverk av råd, ämbeten 
och roterande förtroendeuppdrag 
där borgarna övervakar stadens 
verksamheter. De känns också igen 
som särskilda rättskretsar med egen 
lagstiftning.

Deras framväxt ska alltså ses ock
så i ett internationellt perspektiv. 
För redan under mitten av 1100- 
talet inleds en språngartad utveck
ling av stadsväsendet i hela det 
södra östersjöområdet i samband 
med att havet öppnas för en ny 
handelsexpansion. Det är tyska in
tressen som gör sig märkbara, till 
att börja med framför allt längs den 
slaviska östersjökusten där en ny
grundad stad, Lübeck, håller på att

byggas upp som centrum för öster
sjöhandeln, understödd av starka 
krafter inom det tyska kejsarriket, 
det är början till vad som kom att 
kallas Hansan.

Förr brukade man föreställa sig 
att det var handelsverksamheten i 
sig som gav upphov till att städerna 
bildades. Men idag framstår de 
medeltida städerna inte längre som 
uppkomna genom några spontana 
processer. Det sätts till och med frå
getecken inför om städernas handel 
och hantverk kunde leva sitt eget 
liv utanför härskarnas maktsfärer 
under tidig medeltid. Många av da
gens forskare ser istället medeltids
städerna som medvetet skapade 
maktbaser med ordnade funktioner 

och med marknader som 
tillkommit genom överhet
ens försorg och kontroll.

Om detta stämmer så 
vittnar städerna som på 
1200-talet utvecklades 
kring Mälaren och i cent
rala Östergötland om 
centralmaktens uppbygg
nad. Varje ny stad kan ses 
som en medvetet skapad 
ansamling av kyrklig och 
världslig makt, som när 
den samlar en tät reglerad 
bebyggelse kring sig med 
många specialiserade verk
samheter, gör staden till 
en stad.Skara stads äldsta sigill som sannolikt föreställer den första domkyrkan i sten.



städer

Omkring 150 platser i Sverige har haft stadsprivilegier under tidernas lopp. Städerna har olika 
framväxthistoria och detta går att läsa i dagens stadsbebyggelse. I Nils Ahlbergs översikt över landets 
stadsutveckling kan vi fälja förändringarna från medeltidsstaden, och stormaktstidens stad till 
modernismens epok med det öppna stadsbyggandet.

Nils Ahlberg arbetar som förste 
antikvarie vid Riksantikvarieämbetet 
med särskild inriktning på stadsfrågor.

Städerna är mångfasetterade 
kulturmiljöer. De är levande 

arkiv som berättar om den politiska 
och ekonomiska situationen, om 
den tekniska utvecklingen och om 
tankar och ideal vid olika tider.
I stadens mönster och bebyggelse 
återspeglas historien. Här kan man 
”läsa” utvecklingen, tidsidealen, 
olika funktioner och verksamheter, 
och hur människorna levde vid 
skilda tider. Den som ger sig tid att 
leta har mycket att upptäcka.

Under historiens lopp har sam
manlagt omkring 150 platser i da
gens Sverige haft status som stad. 
Det finns tre huvudgrupper om 
man ser till tillkomsttiden: medel
tida städer (70 stycken), perioden 
från 1580-talet och hundra år 
framåt (ett 30-tal) och 1900-talet 
(ett 40-tal nya städer). En viktig 
expansionsperiod var dessutom det 
sena 1800-talet, och också under 
1900-talet har många av de gamla 
städerna fortsatt att växa kraftigt.

Redan före medeltiden fanns några stadsliknande samhällen som vi mest känner genom arkeolog
iska utgrävningar. Hit hör Birka på Björkö i Mälaren, ”vår första stad”, som tycks ha tillkommit före 
750, alltså före vikingatidens början. Foto mot sydöst. Det forna stadsområdet ligger nedtill, till 
höger på bilden.
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149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111

0

Säffle 1951 
Oxelösund 1950 
Hagfors 1950 
Nacka 1949 
Flen 1949 
Kiruna 1948 
Sävsjö 1947 
Kramfors 1947 
Nynäshamn 1946 
Lycksele 1946 
Fagersta 1944 
Borlänge 1944 
Sandviken 1943 
Solna 1943 
Kumla 1942 
Bollnäs 1942 
Karlskoga 1940 
Ljungby 1936 
Höganäs 1936 
Nybro 1932 
Sundbyberg 1927 
Lidingö 1926 
Mölndal 1922 
Värnamo 1920 
Vetlanda 1920 
Mjölby 1920 
Tranås 1919 
Ludvika 1919 
Katrineholm 1919 
Boden 1919 
Sollefteå 1917 
Trollhättan 1916 
Nässjö 1914 
Hässleholm 1914 
Djursholm 1914 
Huskvarna 1911 
Eslöv 1911 
Tidaholm 1910 
Lysekil 1903

Sveriges städer i kronologisk ordning efter stadsprivilegier eller andra ”formella kriterier”. 
Många av de medeltida städerna, exempelvis Sigtuna, fungerade dock som städer långt 
tidigare. Kartan är hämtad ur Kulturminnen och kulturmiljövård, Sveriges Nationalatlas.

Piteå 1621 
Luleå 1621 
Söderhamn 1620 
Göteborg 1621 
Alingsås 1619 
Filipstad 1611 
Mariefred 1605 
Brätte/Vänersborg 1603 
Umeå 1588 
Härnösand 1585 
Karlstad 1584 
Mariestad 1583 
Hudiksvall 1582 
Luntertun/Angelholm 1516 
Uddevalla 1495 
Öregrund 1491 
Gåsekil 1481
Bogesund/Ulricehamn 1478 
Nya Falkenberg 1474 
Nya Lödöse 1473 
Båstad 1472 
Lyckå 1449 
Lidköping 1446 
Sölvesborg 1445 
(Gamla) Falkenberg 1444 
NyVarberg 1443 
Elleholm 1440 
Västervik 1433 
Hedemora 1414 
Skövde 1413 
Hjo 1413 
Gävle 1413 
Landskrona 1410 
Varberg/Getakärr 1409 
Kungsbacka 1408 
Eksjö 1406 
Falsterbo 1401 
Falköping 1399 
Skanör 1387 
Trosa 1383 
Vadstena 1382 
Södertälje 1378 
Östhammar 1368 
Norrköping 1363 
Simrishamn 1361 
Avaskär/Kristianopel 1350 
Vimmerby 1350 
Köping 1349 
Växjö 1342 
Torshälla 1317 
Laholm 1300 
Hästholmen 1300 
Ronneby 1292 
Marstrand 1291 
Linköping 1287 
Örebro 1285 
Arboga 1285 
Tommarp 1285 
Jönköping 1283 
Nyköping 1280 
Västervik (Gamleby) 1275 
Malmö 1275 
Stockholm 1270 
Strängnäs 1268
Halmstad (Övraby, Broktorp) 126'
Ystad 1258
Trelleborg 1257
Åhus 1252
Vä 1250
Enköping 1250
Uppsala 1247
Västerås 1244
Kalmar 1243
(Gamla) Lödöse 1243
Skara 1239
Skänninge 1237
Sigtuna 1237
Söderköping 1235
Visby 1225
Kungahälla/Kungälv I 135 
Helsingborg 1085 
Lund 1085 
Birka

83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
I

110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84

Örnsköldsvik 1893 
Motala 1881 
Oskarshamn 1856 
Skellefteå 1845 
Haparanda 1842 
Borgholm 1816 
Oskarsstad/Arvika 1811 
Östersund 1786 
Karlskrona 1680 
Strömstad 1672 
Karlshamn 1664 
Eskilstuna 1659 
Vaxholm 1652 
Gränna 1652 
Åmål 1643 
Nora 1643 
Lindesberg 1643 
Askersund 1643 
Säter 1642 
Kristinehamn 1642 
Falun 1641 
Avesta 1641 
Sundsvall 1624 
Sala 1624 
Norrtälje 1622 
Kristianstad 1622 
Borås 1622
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År 1900 bodde lite drygt 30% av lan
dets befolkning i städer och tätorter.
Idag är siffran nästan 84%. Och 
stadsbefolkningen fortsätter att öka.

Medeltidsstaden

Sveriges äldsta fortfarande existe
rande städer är Sigtuna och Lund 
från 900-talets slut. Stadsplanen 
med en enda lång huvudgata och 
korta tvärgränder finns fortfarande 
kvar med bara små förändringar.
Och de låga trähusen bevarar en 
mycket ålderdomlig karaktär, även 
om de tillkommit senare. Andra

Stora Gatan i Sigtuna. Det ursprungliga planmönstret med en enda "långgata" och långa, smala 
tidiga Städer — före ar 1100 — är tomter i vinkel mot denna har bevarats i stort sett intakt sedan staden anlades på 900-talets slut.

Visby är en tidigmedeltida internationell storstad och den plats där den mäktiga Hansan föddes. Det är en 
av de få svenska medeltidsstäder som byggdes i sten och den enda med bevarad medeltida stadsmur.

Visby, Helsingborg och 
Skara. De allra flesta till
kom annars under 1200-, 
1300- och 1400-talen. 
Några välbevarade exem
pel är Ystad, Gamla Stan 
i Stockholm, Arboga och 
Vadstena.

Kännetecknande för 
medeltidsstaden är det 
oregelbundna gatunätet, 
smala gränder, och ofta 
fanns det flera kyrkor, 
både församlingskyrkor 
och klosterkyrkor. Inte 
sällan låg en borg i an
slutning till staden men 
bara några få hade stads
murar.
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Anläggningskartan från 1644 för den nygrundade staden Nora visar den ännu bevarade rätvinkliga 
rutnätsplanen. Original i Lantmäteriverkets arkiv.

Stormaktstidens stad
Vid 1500-talets slut och under 
1600-talet byggde Sverige fler stä
der än någon annan. Inom Sveriges 
nuvarande gränser anlades ett 30- 
tal nya städer och ungefär lika 
många av medeltidsstäderna bygg
des om helt och hållet. Lägg sedan 
till stadsbyggandet i Finland och 
i besittningarna på andra sidan

Östersjön. För att hitta något mot
svarande får man gå till kolonial
städerna i Sydamerika och Bortre 
Asien.

Stadssatsningarna var ett led i 
uppbyggnaden av den unga svenska 
stormakten. Handel var bara till
låten i städerna och här fick staten 
viktiga skatteinkomster. Stadssats
ningarna var också ett sätt för lan

det att visa sig välordnat och kul
turellt högtstående. Ett tidens kän
netecken var strävan att ge städerna 
regelbundna rutnätsplaner. Oftast 
blev de enkelt utformade med raka 
gator som skar varandra i räta 
vinklar, och med ett kvarter utspa- 
rat som torg. Några välbevarade 
exempel bland de nyanlagda städ
erna är Nora och Karlshamn. Och

12
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två omformade medeltidsstäder är 
Nyköping och Uppsala.

Men sedan fanns det också städer 
med mer avancerad utformning.
Det är framförallt de viktiga för- 
svarsstäderna, som omgavs med 
kraftiga befästningar och i några 
fall byggdes upp med ett system av 
inre kanaler. Exempel är Göteborg 
vid Göta älvs mynning och den 
smala landremsa som var Sveriges 
enda kontakt med Västerhavet, 
Kalmar som vid mitten av 1600- 
talet flyttades från sin gamla plats 
på fastlandet innanför slottet till sitt 
nuvarande läge, och Karlskrona 
som anlades som landets främsta 
örlogsbas 1680.

Stora Hamnkanalen i Göteborg. Staden anlades med ett system av inre hamnkanaler, 
ett rätvinkligt planmönster och omgivande befästningar efter holländskt mönster.

1600-talets stad med funk
tionerna som fästningsstad 
och "Sveriges port mot 
väster” präglar än idag 
centrala Göteborg. De två 
mindre hamnkanalerna i 
vinkel mot Stora Hamn
kanalen har lagts igen men 
särskiljer sig genom sin 
stora gatubredd och nam
nen — Östra och Västra 
Hamngatan. I Vallgravens 
sicksackformer har kontu
rerna av de gamla bastion
erna bevarats och på den 
öppna marken runt befäst
ningarna anlades ett park
bälte vid 1800-talets början. 
Upptill, till vänster, utanför 
den befästa staden ligger 
1600-talsförstaden Haga.
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Arendt Byggmästares gata i Eksjö, som är en av landets bäst bevarade trästäder. Den norra stadsdelen har 
ännu kvar det oregelbundna planmönster som tillkom när staden flyttades från sitt medeltida läge 1569.

Trästaden och den
sydskandinaviska
korsvirkestraditionen
Trä har alltid varit det naturliga 
byggnadsmaterialet i Sverige. Av de 
medeltida städerna var bara Gamla 
Stan i Stockholm och Visby byggda 
i tegel eller sten. Undantag är 
Sydsverige, där man byggde mer i 
tegel och korsvirke. Det småskaliga 
träbyggandet skapar en speciell ka
raktär och gör trästäderna till ett av

vår regions främsta bidrag till 
världskulturarvet.

Trähusen var från början gråa, 
omålade med torvtak. Rödfärgen 
kom på 1500-talet, men blev inte 
vanlig förrän vid 1700-talets bör
jan. På 1700-talet började man ock
så klä in timmerhusen med panel 
och efter hand blev de ljusa linolje
färgerna helt dominerande. Välbe- 
varad träbebyggelse finns t.ex. i 
Eksjö, Kungälv, Arboga, Nora och

Hudiksvall. Ystad och Malmö är 
städer med många tegel- och kors
virkeshus.

Esplanader och storstads- 
mässig bebyggelse under 
1800-talets slut
För många städer innebar det sena 
1800-talets stadstillväxt och ny
byggnation i industrialismens spår 
stora förändringar. De breda, träd- 
planterade huvudgatorna blev ett
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tidens kännetecken, särskilt ”espla
naden” som egentligen är en smal 
parkremsa med gator på båda si
dorna. Och en många gånger stor- 
stadsmässig bebyggelse med stora 
stenhus bröt den gamla stadens 
småskalighet. Nya byggnadstyper 
uppstod - renodlade hyreshus, sko
lor, museer, folkrörelsebyggnader och 
kommunaltekniska anläggningar. 
Några städer som särskilt tydligt

visar detta - utöver de tre stor
städerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö - är Norrköping och 
Sundsvall.

Det tidiga 1900-talets 
terrängan passade stad
Tack vare j ärnvägsutbyggnaden och 
den industriella utvecklingen upp
kom många nya samhällen som så 
småningom blev städer, exempelvis

Eslöv och Katrineholm. Kring 
sekelskiftet kom nya internationella 
impulser. Man var trött på de raka 
gatorna och räta vinklarna. Istället 
ville man ha mjukt slingrande gator 
och en mer omväxlande och små
skalig bebyggelse, vilket lämpade 
sig bra för kuperade, ”överblivna” 
områden i stadskärnorna och för de 
trädgårdsstäder som började anläg
gas runtom städerna. Lärkstaden i

Storgatan i Sundsvall. Efter den förödande stadsbranden 1888 återuppbyggdes Sundsvall som 
en tat stenstad med storstadsmässig arkitektur, men bibehöll i stort sett 1600-talets gatunät.
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Stockholm, villaområdena i 
sydvästra Växjö och hela 
Kiruna anlades på detta sätt.

Modernismens epok 
och det öppna stads
byggandet
Med funktionalismens ge
nombrott kring 1930 fick 
arkitektur och stadsbyggan
de en helt ny inriktning, med 
”sol, ljus och luft”, det funk
tionella och ändamålsenliga 
som ideal. Den slutna sten
staden ersattes av områden 
med friliggande hus utanför 
den gamla, täta innerstaden.

Gärdet i Stockholm är ett av 
de främsta exemplen. Under 
efterkrigstiden har stads
byggandet främst präglats av 
cityomvandlingar, stora 
trafikleder och förortsbyg- 
gande. Rosta i Örebro och 
Vällingby utanför Stockholm 
är några internationellt upp
märksammade exempel.

Bragevägen och Engelbrektskyrkan i 
Lärkstaden i Stockholm präglas av det 
tidiga 1900-talets terränganpassade 
planmönster och trädgårdsstadsideal.

I 6

Rosta i Örebro är 
ett internationellt 
uppmärksammat 
exempel på mo
dernt svenskt 
stadsbyggande. 
Stjärnhuset är en 
nyskapad hustyp 
från slutet av 
1940-talet. I Rosta 
har husen kopp
lats ihop till långa 
kedjor runt stora 
gemensamma 
grönytor.
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Stadens mönster

Detta avsnitt är ett sammandrag ur en kommande bok av Nils Ahlberg om hur man med hjälp av det 
historiska kartmaterialet kan skaffa sig kunskap om utvecklingen i våra städer och tätorter och om 
vad som finns kvar från skilda tider.

»Mil. UrtiT*«. g

Den äldsta bevarade svenska 
stadskartan är en Kalmar- 

karta från 1585, som förvaras i 
Krigsarkivet. Den är ett förslag till 
nya befästningar runt staden och 
visar också den medeltida stads
muren, men däremot inga gator. 
Från 1580-talet finns dessutom 
kartor som på ett mycket skissartat 
sätt redovisar gatunäten i Lands
krona och Lund, båda i Det Konge
lige Bibliotek i Köpenhamn. Från 
1600-talets första årtionden har lite 
fler kartor bevarats, huvudsakligen 
från en liten grupp av militärt och 
ekonomiskt särskilt betydelsefulla 
städer och nya stadsgrundningar - 
Göteborg, Kalmar, Jönköping och 
Stockholm, samt de båda ”bergs
städerna” Falun och Sala.

Härnösandskartan från omkring 1637 
hör till de tidigaste uppmätningarna i 
enlighet med Lantmäteriets instruktion 
1628. Den har tillskrivits Olof Tresk, som 
var den förste lantmätaren med placering 
i Norrland och ingår i en grupp odate
rade och osignerade kartor över städer 
efter Norrlandskusten.

Härnösand grundades 1585 som en av 
de första nya städerna efter medeltiden. 
Grunddragen i stadsplanen finns fort
farande kvar, även om gatorna successivt 
har rätats ut och fått en mer rätvinklig 
form. I några delar av staden har dock 
rester av det oregelbundna gatunätet 
bevarats. Original i Lantmäteriverkets 
arkiv.

17
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OvamVimmerbykartan 1648 är ett tidigt exempel på en karta över stadens 
jordar. På just denna har även stadens gatunät markerats, vilket inte alltid är 
fallet. Bilden visar ett utsnitt av kartan. Original i Lantmäteriverkets arkiv.

Till vänster: En av de mest storstilade befästningsplanerna av alla de planer 
som upprättades inom Fortifikationen är 1749 års plan för reglering och 
utvidgning av Landskrona. Den är en i en lång rad planer alltsedan 1600- 
talets mitt, för att göra Landskrona till en av landets starkaste fästningar.

1500-talsslottet (upptill i mitten) skulle omges av kraftiga befästnings- 
anläggningar. Som en följd av detta skulle det medeltida stadsområdet rivas 
och en ny stad byggas på utfyllnadsmark i vattnet. Och söder om detta, på 
grundet Gråen, skulle ett nytt citadell uppföras. Landskrona är dessutom 
exempel på en så kallad kanalplan. Av allt detta blev bara delar av det östra 
stadspartiet och grunder till befästningsanläggningarna på Gråen genom
förda. Original i Krigsarkivet.
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Till allra största delen har det 
äldre kartmaterialet skapats som 
underlag för skatteuppbörd eller för 
försvaret. Lantmäteriorganisatio- 
nen grundades 1628 genom en in
struktion för Anders Bure, i vilken 
det bland annat sägs att han skulle 
göra säkra avritningar av rikets alla 
städer för att riksregeringen skulle 
kunna se ”huru de bäst och lägli
gast till en god skickelse och dispo
sition förbättras kunna”. Kartlägg
ningen av städerna var alltså en
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viktig uppgift för Lantmäteriet re
dan från början. Fortifikationen 
räknar 1635 som sitt tillkomstår. 
Då samlades befästningsväsendet 
till en egen enhet inom krigsmak
ten, med en fast personalkår som 
ansvarade för rikets befästningar.

I några fall producerades också 
kartor inom städernas egna för
valtningar. I Stockholm anställdes 
Anders Torstensson 1636 som lan
dets förste stadsingenjör, med an
svar för planläggningen av den 
snabbt växande huvudstaden, och i 
Göteborg och Malmö tillkom mot
svarande befattningar 1717 respek
tive 1747. Dessutom arbetade flera 
av de ledande arkitekterna med oli
ka typer av stadsplaneförändringar 
och tillhörde tillsammans med någ
ra av fortifikationsofficerarna de 
mest produktiva planförfattarna. 
Det gäller framför allt Nicodemus 
Tessin d.ä., Jean de la Vallée och

Regleringskarta för Skara 1654.
I de flesta fall redovisar reglerings
ka rtorna två kartbilder samtidigt, 
dels en uppmätning av den befint
liga staden, dels förslaget till nytt 
gatunät. Någon gång kan det 
istället vara två separata kartor 
och ibland finns bara en karta som 
visar förslaget till nytt planmöns
ter. Original i Lantmäteriverkets 
arkiv.
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Tomtkarta över Uddevalla 1696, en av de kartor som tillkom efter 1695 års beslut 
om kartläggning av ägoförhållandena och tomtindelningen i städerna. Bilden är 
beskuren nedtill, där det finns en tillhörande tomtlängd. Original i Lantmäteri
verkets arkiv.
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Erik Dahlbergh, vilken kanske i för
sta hand bör räknas som fortifika
tionsofficer.

Först kring mitten av 1600-talet 
kom en större produktionen av 
stadskartor igång. Detta hänger 
samman med utvecklingen inom 
stadsbyggnadspolitiken; under 
1640- och 50-talen nåddes kulmen 
för 1600-talets omfattande regle
rings- och stadsgrundningsverksam- 
het. Från mitten av 1600-talet finns 
det också en hel del kartor över stä
dernas jordar och fler tillkom efter 
beslut 1695 om en allmän kartlägg
ning av ägoförhållandena och tomt
indelningen i städerna.

Många nya kartor upprättades 
efter rysshärjningarna 1719-21 och 
efter andra stadsbränder. På 1730- 
och 40-talen krävdes tullkartor in 
från städerna för en tullplikts- 
utredning och 1750 skickades brev 
till alla landshövdingar med befall
ning om noggranna och tillförlitliga 
stadskartor som grund för framtida 
förslag till regleringar. Ytterligare 
en grupp kartor tillkom efter det att 
den allmänna brandförsäkrings- 
inrättningen för städerna skapats 
1782; för värderingarna av bebyg
gelsen behövdes kartor som redovi
sade gatunät och tomter. Efter 
stadsbränder kunde kartor som vi
sar brandens utbredning upprättas. 
Dessa kan ge värdefulla förklaring
ar till de eventuella stadsplaneför-

ändringar som projekterades och 
genomfördes efter branden.

Åren 1853-1861 tillkom en serie 
kartor över landets städer, upprät
tade av Gustaf Ljunggren, i syfte 
att ligga till grund för städernas be
skattning. Dessa kartor är av 
många skäl särskilt värdefulla. De 
ger en enhetlig och tillförlitlig redo
visning av städerna alldeles före den 
stora expansionsperioden under 
1800-talets senare del. Kartbilden 
visar stadens jordar, med olika ägor, 
gränslinjer, vägar, begravnings
platser, namn m.m. och är därmed 
en mycket bra och lättillgänglig 
källa till kunskapen om området 
runt den äldre stadskärnan. På 
samma kartblad finns dessutom en 
karta i större skala över stads
kärnan, som visar gator och gatu
namn, offentliga byggnader, parker 
och planteringar samt tomter som 
var obebyggda.

Den accelererande stadstillväxten 
i den framväxande industrialismens 
spår under 1800-talets senare del 
föranledde många nya kartor och 
det blev allt vanligare att de tryck
tes. I 1874 års byggnadsstadga 
krävdes att städer och andra stads- 
liknande samhällen skulle upprätta 
en stadsplan, d.v.s. en fastställd kar
ta som visade hur byggnadskvarter, 
gator och annan allmän mark efter 
hand skulle byggas ut. Många av 
dessa kom snart att revideras och
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utvidgas och förändrade stads- 
planeideal kring år 1900 ledde till 
att nya planer, med stora utvidg- 
ningsområden, utarbetades för de 
flesta städerna.

Var finns kartorna?
De viktigaste samlingarna av äldre 
stadskartor finns i Lantmäteriver
kets forskningsarkiv, Krigsarkivet, 
Riksarkivet, de olika landsarkiven 
och Stockholms stadsarkiv. Vidare 
i Uppsala universitetsbibliotek, 
Kungliga Biblioteket, Brandförsäk
ringsverkets arkiv, Boverkets arkiv,

Lantmäterimyndigheterna i respek
tive län och, inte minst viktigt, i 
kommunernas egna arkiv. Ofta har 
också länsmuseerna och de lokala 
museerna en hel del kartor. För en 
och annan stad kan man hitta kar
tor i utländska arkiv, framför allt i 
Danmark. Det gäller i huvudsak 
äldre kartor för de tidigare danska 
städerna, men det fanns också in
tresse av att skaffa kartor över för
svarsanläggningarna i andra städer.

Ragnar Josephsons katalog 
Svenska stadskartor och stadspla
ner intill 1800-talets början, från

Ovan: Tullkarta över Lund, cirka 1730—1750. 
Kartor av samma typ finns för en lång rad 
städer. Huvudintresset var att visa stadens 
infartsvägar, tullar och tullstaket. Gatunätet 
redovisades på ett mycket förenklat och ofta 
felaktigt sätt, vilket gjort att man ibland till och 
med uppfattat dessa kartor som reglerings- 
projekt. Original i Krigsarkivet.

Till höger: Gustaf Ljunggrens "Karta öfver 
staden Upsala med dertill hörande Egor" 1858. 
Kartor av samma slag upprättades för landets 
alla dåvarande städer som underlag för en 
undersökning om grunderna för städernas 
beskattning. De är tryckta och finns därför i 
många exemplar. De har också bundits in och 
går då under benämningen Atlas öfver Sveriges 
städer med deras alla egor och jordar, jemte areal- 
beskrifningar innefattande 89 kartor, upprättade 
under åren 1853-1861.
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den internationella stadsbyggnads- 
utställningen i Göteborg 1923, är 
fortfarande användbar för att få en 
uppfattning om vad som finns av 
äldre stadskartor i enskilda städer.
I Svenska lantmäteriet 1628-1928, 
del II (Stockholm 1928) ingår en 
bilaga som förtecknar äldre stads
kartor i Lantmäteriverkets arkiv.
De yngsta är från 1880-talet. En 
preliminär inventering av stads
planer fastställda 1875-1910 i 
nuvarande Boverkets arkiv finns 
publicerad i Städer i utveckling 
(Stockholm 1984).

Stadshistoriska studier 
med kartans hjälp

Kartstudierna ger oss möjligheter 
att förstå dagens stad och vad som 
är spår från gångna tider.

Det finns olika sätt att ta fram 
kunskap ur kartorna. Det mest 
användbara är att utgå från den 
äldsta kartan som visar gatunätet 
på ett detaljerat och någorlunda 
tillförlitligt sätt och stegvis följa 
förändringarna från karta till karta 
framåt i tiden. På så vis kan man 
skapa sig en uppfattning om ut
vecklingen och de bevarade läm
ningarna från skilda tider.

För en översiktlig analys räcker 
det mycket väl att använda foto
statkopior av de historiska kartorna 
som arbetsmaterial och markera 
iakttagelser med olika färger direkt

på dessa. Kartor som alltid bör tas 
med är de som hör ihop med större 
förändringar eller förslag till sådana 
- framför allt nyanläggning, regle
ring av en gammal stad, mer omfat
tande utvidgning och kartor som

upprättats i samband med bränder.
I övrigt bör man försöka komplet
tera med kartor så att utvecklingen 
kan följas med någorlunda jämna 
tidsintervall, och få med kartor som 
bedöms som särskilt detaljerade

26



Exempel på jämförelse i ett kortare steg mellan två på varandra följande Helsingborgs- 
kartor (till vänster), den första sannolikt upprättad 1644-45 och den andra från 1679. 
Bilderna visar utsnitt av kartorna, vilka båda finns i Krigsarkivet. Norr ligger åt vänster 
på kartorna.

Under 1600-talet drabbades Helsingborg hårt av de återkommande krigen mellan 
Sverige och Danmark. 1658 blev staden svensk, men hölls vid flera tillfällen av danskarna. 
Befästningar uppfördes, byggdes om och revs vid upprepade tillfällen för att vid århund
radets slut helt tas bort. Den första av de två kartorna upprättades sannolikt 1644—45 av 
Olof Hansson Örnehufvud sedan svenskarna intagit staden. Den visar det befintliga 
gatunätet och ett projekt till bastionsbefästning runt staden. Delar av de yttre kvarteren 
som därmed skulle komma att rivas är markerade med tunna linjer.

Den andra kartan upprättades av Erik Dahlbergh och visar Helsingborg efter det att 
svenskarna intagit staden i oktober 1679. Danskarna själva hade bränt den och börjat 
riva befästningarna; det lilla som fanns kvar är markerat med rött eller mörkare färg. 
Befästningarna är inte identiska med förslaget på den äldre kartan, utan sträcker sig 
längre ut på sidorna. Av kartjämförelsen framgår att gatunätet bara genomgått små 
förändringar - några korta gatusträckningar har försvunnit och några nya har tillkommit i 
stadsområdets ytterkanter. Den största skillnaden är det så kallade Axeltorget nordöst 
om kyrkan. På 1679 års karta kan man dessutom se den befästa kommunikationslinje 
som danskarna just hade anlagt mellan citadellet och hamnen; på 1690-talet utlades 
området för denna till torg.

■m Bevarat från 1644—45 års karta 
• . • . Försvunnet från 1644—45 års karta 

i i Nytillkommet sedan 1644—45 års karta

och tillförlitliga. Man bör också se 
till att alla de viktiga epokerna i 
svensk stadsbyggnadsutveckling 
täcks in.

Här följer några sätt att studera 
staden utifrån de historiska kart
orna.

Förändring från karta till karta

Den främsta metoden att utvinna 
kunskap ur de äldre stadskartorna 
och skaffa sig en bild av de struktu
rella kulturvärdena i dagens stads
miljö är att på ett systematiskt sätt 
följa utvecklingen från karta till 
karta. Målet är att kunna beskriva 
den faktiska situationen vid skilda
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tillfällen i stadens historia och ge
nomgången bör i första hand base
ras på uppmätningskartorna.

Med denna metod kan man få 
fram stadsstrukturens gradvisa för
ändring och utveckling, vad som 
kommit till och funnits kvar från 
tid till tid, och vad som idag finns 
kvar från olika skeden.

I arbetet utgår man från en äldre 
karta och jämför den med en senare 
karta. På den yngre markeras skill
naderna mellan de två kartorna

med olika färger och linjemarkerin- 
gar/ytmarkeringar. Tillvägagångs
sättet är särskilt bra för städer där 
planmönstret är svåröverskådligt 
och där förändringarna är många 
och små och sker efter hand. Meto
den är också bra när kartmaterialet 
är komplicerat, med stora skillnader 
i ritningsmanér och i kartbildens 
vinklar och proportioner.

Metoden ger möjlighet till mycket 
detaljerade jämförelser av hur gatu- 
sträckningar, tomtgränser, torg och

platser m.m. har förändrats. Man 
kan välja korta eller långa steg, om 
man bara vill se på förändringarna 
vid en viss tidpunkt eller om man 
vill följa dem stegvis genom hela 
historien och fram till idag.

Tolkning av äldre och 
otydliga ”huskartor”

Det finns en grupp tidiga kartor 
över stadens jordar som bara visar 
hussymboler för stadsområdet, men 
inga markeringar för gatunät och
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tomter, och som därför ofta hop
pats över i skildringar av stadens 
utveckling. Men även dessa kan ha 
viktig information att lämna om 
stadens bebyggelse och bebyggelse
mönster. Om ”huskartan” är den 
äldsta bevarade kartan för staden 
kan man få uppgifter om utseendet 
vid en tidigare tidpunkt än den äldsta 
plankartan och därmed få ett tidigare 
avstamp för historieskrivningen.

Kartorna saknar gatumarke- 
ringar, men med utgångspunkt från

grupperingen av hussymboler, pla
cering av kyrka och kyrkogård, 
tomma ytor för torg, gränslinjer, 
avgränsade fält utanför stadsområ- 
det, infartsvägar, tullportar, broar 
m.m. kan man ibland med hjälp av 
senare kartor visa att åtminstone 
vissa av gatusträckningarna sanno
likt funnits redan vid det första 
karteringstillfället. Bebyggelsens ut
bredning framgår också i grova 
drag. Det finns exempel som visar 
att hus på raka led i en del av sta

den och fritt grupperade hus i en 
annan del överensstämt med raka 
gator respektive oregelbundet gatu
nät på senare kartor (och i den idag 
bevarade bebyggelsen).

Gamla spår i stadens 
utvidgningsområden

Sträckningen av dagens gator och 
tomtgränser i området runt den 
äldsta stadskärnan har ofta styrts 
av äldre, idag försvunna för
hållanden. Det gäller dels ”sekun
dära” spår efter byggnader och 
anläggningar i stadsområdets tidi
gare gränszon, dels spår från det 
omgivande landskapet.

I den gamla gränszonen kan ex
empelvis gator stråla samman mot 
en punkt där en stadsport eller 
stadstull tidigare legat eller ha en 
sträckning som löper parallellt med 
en tidigare stadsmur. Och någon nu 
försvunnen byggnad eller anlägg
ning kan ha varit avgörande för var 
en gata drogs fram.

Stadsjordarnas och den omgivan
de landsbygdens organisation och 
markanvändning, innan staden 
bredde ut sig, har ofta lämnat än 
tydligare spår. Och betydligt fler - 
de återfinns i de allra flesta äldre 
städer, i området utanför den gamla 
stadskärnan. I städer som tillkom 
efter 1800-talets mitt berättar 
samma typ av spår om platsens 
utseende före stadens tillkomst;

Till vänster: Kiettil Klaessons karta över Borås stads marker 1646-47 ger en detaljerad 
redovisning av stadens omgivningar, men visar bara hussymboler för själva stadsområdet. 
Vid närmare påseende ser man dock ett mönster i deras gruppering och efter jämförel
ser med senare kartor kan man dra vissa slutsatser. Norr ligger uppåt på kartan.

Kyrkan ligger än idag kvar på sin plats och utgör en "fast punkt”; den uppfördes 1661, 
men innehåller delar från sin medeltida föregångare. Strax söder om kyrkan har ett lite 
större hus markerats; senare kartor säger oss att det bör vara rådhuset. Öster om 
detta ligger en tom yta som stämmer väl med torgets läge på yngre kartor. Bron över 
Viskan och flera sammanlöpnade vägar från väster återfinns på de senare kartorna, 
liksom en infartsväg från öster. Detta har markerats med heldragna röda linjer och röda 
ytor. Om man sedan ritar in en rak linje mellan de båda infarterna kommer den att löpa 
utmed torgets södra sida och överensstämma med stadens öst-västliga huvudgata på de 
yngre kartorna (gul linje).

De norra och södra tullstugorna, liksom infartsvägarna finns med på senare kartor 
(heldragen röd linje), även om avsnittet närmast utanför tullarna då har ändrats något. 
Eftersom den exakta sträckningen inte kan verifieras med hjälp av de senare kartorna 
har dessa avsnitt markerats med prickad röd linje. Mellan tullarna kan den nord-sydliga 
huvudgatan rekonstrueras, södra delen i någorlunda rät vinkel mot den andra huvud
gatan och löpande utmed torgets östra sida fram till kyrkotomtens sydöstra hörn (gul 
linje). Norr om kyrkan ser gatan ut att vika av snett mot nordväst, fram till norra tull
porten. Troligen blev denna sträcka uträtad och tullen med anslutande infartsväg flyttad 
något mot öster efter en stadsbrand 1681.

När man ritat in de två rekonstruerade huvudgatorna visar det sig att hussymbolerna 
står på tämligen raka led utmed dessa, och utifrån det kan ytterligare några parallella 
gator rekonstrueras (gula linjer). Norr om kyrkan och i utkanterna av bebyggelse
området är däremot hussymbolerna mer oregelbundet placerade.

Rå grundval av kartjämförelserna kan man alltså våga dra slutsatsen att det redan vid 
mitten av 1600-talet fanns ett stadsparti söder om kyrkan med en rutnätsstruktur (som 
inte behöver ha varit rätvinkligt regelbunden men som bör ha varit kärna och utgångs
punkt för senare regleringar och utvidgningar) och att bebyggelsen i stadens periferi var 
mer oordnad. Stadsområdet var relativt litet, och förefaller ha varit glesare bebyggt i 
utkanterna och ha legat på lite avstånd från Viskan.

Utsnitt ur Kiettil Klaessons karta över Borås 1646^47, original i Lantmäteriverkets 
arkiv.
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Helsingborg expanderade kraftigt under 1800-talets 
senare del, med en rad utvidgningar och spridda bebyg
gelseområden på större eller mindre avstånd från den 
gamla stadskärnan. Efter hand växte dessa ihop till 
dagens sammanhängande stadsbygd. I detta mönster har 
spår av en mängd gamla vägsträckningar och gränslinjer 
bevarats.

Kartan bygger på en motsvarande karta i Kulturmin
nen och kulturmiljövård.Till grund för denna ligger en rad 
kartor från 1700-talet och framåt, dels kartor över 
stadens marker, dels stadsplaner och kartor över bebyg
gelsen. I detta fall har inte bevarade äldre byggnader och 
bebyggelselägen markerats, och heller inte de vägar och 
gränser som inte avsatt några spår.

—- Tidigare vägsträckningar
— Tidigare gränser

dessa försågs aldrig med några 
stadsj ordar.

De äldre städerna omgavs av ge
mensamt ägda stadsj ordar, där bor
garna bedrev jordbruk. Efter hand 
kom delar av dessa att privatiseras, 
med en del bebyggelse som följd. 
Från 1800-talets slut exploaterades 
de i större skala och utnyttjades 
ofta för stadens gemensamma nyt
ta, för parker, institutioner och an
dra offentliga byggnader. Spår av 
gränslinjer eller äldre vägar finns 
som regel kvar i form av gatu- 
sträckningar eller tomtgränser.

I enstaka fall finns också rester av 
den oplanerade utkantsbebyggelse 
som ofta uppstod vid stadens infar
ter. Och på lite större avstånd från 
stadskärnan kan man återfinna 
byar, en landskyrka eller andra be
byggelselägen.

Med hjälp av de äldre kartorna 
kan man alltså belägga och därmed 
identifiera ”sekundära” spår av ti
digare epoker och på så vis få fram 
förklaringar och olika faktorer som 
styrt stadsbyggnadsutvecklingen. 
Detta har stort kulturhistoriskt 
värde eftersom det berättar för oss

idag om vilka förutsättningar som 
gällde och hur man anpassade sig 
till dessa när man utvidgade staden. 
Det ger förklaringar till varför da
gens miljö ser ut som den gör. Men 
det ger också uppslag till hur man 
idag kan behålla en historisk di
mension när man planerar och byg
ger ut nya områden, och kan på så 
vis bidra till att skapa omväxlande 
och upplevelserika miljöer.

När man vill identifiera tidigare 
förhållanden som påverkat dagens 
stadsmönster utgår man från en 
senare karta (eller dagens karta) 
och jämför med olika äldre kartor 
allt längre bakåt i tiden. I arbetet 
kommer även kartorna över stadens 
jordar, särskilt Gustaf Ljunggrens 
kartor (se sid. 25), och olika 
fortifikationskartor till användning.
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Arkitektur
är frusen ideologi

Ett känt citat lyder: arkitektur är frusen musik. Det är frestande att travestera detta: arkitektur är frusen 
ideologi. När olika ideologier får starkt genomslag i stadsplanering och arkitektur finns vittnesbörden om 
detta kvar fór generationer. Under vårt sekel har ideologierna varit nära förknippade med olika 
arkitekturideal. I vårt land gick framtidstro, modernism, funktionalism och socialdemokrati hand i hand.
I USA anammades modernismen först efter det att den övergivits av Sovjetunionen.

Efter ett konstnärligt rik period på 1920-talet skedde en total omsvängning i Sovjetunionen på 1930- 
talet. Experimenterandets tid var förbi. Litteraturens, konstens och musikens uppgift var i stället att 
lättfattligt och uppbyggligt tolka den politiska utvecklingen. Arkitekturen skulle vara "socialistisk till 
innehållet och nationell till formen”. Den skulle framhäva allt det som modernisterna förkastat - fasaden, 
gatan, kvarteret och traditionen.

Nazismen misstrodde redan från början modernismen och anammade i stort sett samma 
arkitektoniska ideal som Sovjet. I sin bok Brev från nollpunkten jämför Peter Englund den stalinistiska 
arkitekturen med Hitlertidens stadsplanering och ideal.

Nazisterna hävdade att fyrkan
tiga former och platta tak 

var något främmande och i grund 
ohälsosamt för den ariska rasen och 
i Sovjetunionen ansågs dessa ting 
vara något främmande och i grund 
ohälsosamt för proletariatet.

Peter Englund är filosofie doktor i Under de första revolutionsåren
historia. Han undervisar och forskar vid . . , , .
Uppsala universitet och medverkar hade det funnits tankar om att
regelbundet i dagspress och tidskrifter. bruka byggnadskonsten för att för

bättra vanligt folks levnadsvillkor.
De idéerna hade vid mitten av 30- 
talet ersatts av föreställningen om 
arkitektur som ett medel att befästa 
makten.

Ett rivningsraseri gränsande till 
vandalism släpptes så lös i Moskva, 
och längs paradgatorna och på an
dra lämpliga platser restes det en 
rad slagord i marmor och glas. Den 
yttre utsmyckningen blev allt vikti

gare, och kostnaderna för alla spi
ror, skulpturer, stuckaturer, basre
liefer och annat utgjorde framemot 
slutet av 40-talet uppåt 30 procent 
av byggnadskostnaderna, samtidigt 
som de överallt inklämda parad
trapporna, valvtaken och prydnads- 
tornen stal en betydande del av den 
användbara ytan. Detta var en na
turlig följd av att byggnaderna i 
första hand var avsedda att ta an
dan eller i alla fall motsägelselustan 
ur åskådaren, och att de bara i an
dra hand förväntades fylla en funk
tion.

Under 1920-talet var just Tyskland 
ovanligt rikt på begåvade arkitekter; 
den berömda Bauhausskolan gjorde 
landet till något av ett världscentrum 
för byggnadskonsten. Nazisternas 
makttillträde innebar dock att



Kulturpalatset i Warszawa, Stalins gåva till det polska folket efter kriget, dominerar stadens siluett. I Moskva 
uppfördes vid samma tid liknande torn i en ring runt stadskärnan.

många av dessa antingen drevs i 
landsflykt, fick yrkesforbud eller 
hänvisades till undanskymda och 
ideologiskt ofarliga projekt som fa
briker, kraftstationer och broar.

Utvecklingen i Sovjetunionen var 
nästan identiskt med den tyska. 
Även där var 20-talet en ovanligt 
skapsam tid; de ryska konstrukti
visterna och deras vildsinta projekt, 
mer omvälvande än praktiskt utför
bara - som till exempel Vladimir 
Tatlins berömda 300-meterstorn - 
var kända och prisade över hela 
världen. De och många andra ryska 
avantgardister dansade en kort 
sommar under det tidiga 20-talet, 
då de kunde leva högt på den roll

de själva spelat i kullvältandet av 
tsarismen, då den sociala optimis
men var gränslös och innan inbör
deskrig, ekonomiskt kaos och ett 
radband av mer eller mindre själv- 
förvållade kriser stal de nya makt
havarnas uppmärksamhet. De levde 
dock på lånad tid. När sovjetstaten 
mot alla odds kommit på fötter in
fann sig kylan och de tynade bort.

Hitler ogillade starkt den mod
erna byggnadskonsten. Amerikan
ska skyskrapor såg han som ett 
slags rasblandning i tre dimensio
ner, där stilar och byggmaterial från 
en rad olika länder och kulturer 
blandades hipp som happ; ”arkitek- 
turell esperanto”, fnös han. Själv

ville han helst undvika bruket av 
sådana ”anonyma” stoff som stål
balkar och armerad betong. Hans 
huvudargument var att hus uppförda 
av sådana moderna material var så 
fula, inte bara som de stod utan 
framför allt som framtida ruiner.

Efter ett hastigt tretimmarsbesök 
i Paris 1940 såg han (Hitler) inte 
längre den franska huvudstaden som 
en farlig rival till det framtida Ger
mania, varför han liksom i förbigå
ende släppte sina gamla planer på

Till höger: Den praktfulla Stalin allé fotografe
rad 1961. Det sägs att området byggdes av 
ryssarna för att visa västvärlden att de minsann 
kunde arkitektur.
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att fysiskt utplåna den. Dessutom 
var hans blick ända sedan tiden 
före kriget riktad mot öster. Han 
kände mycket väl till Stalins planer 
på att bygga om Moskva, och när 
han fick reda på vilka dimensioner

Sovjeternas palats skulle få blev 
han nära nog rasande. Här hade 
han tänkt förlägga världens mitt till 
Berlin genom att bygga världens 
största, mest imponerande byggnad 
där, och så kommer kommunisterna

och meddelar att de avser att bygga 
en ännu större! Kupolhallen plane
rades att bli 290 meter hög, medan 
Sovjeternas palats skulle sträcka sig 
ytterligare 125 meter upp i 1900- 
talsutopiernas blåa himmel.
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Den stora
stadsomvandlingen

Nya stadsplaner är ofta obarmhärtiga mot det förflutna. Nya stadsplaner tas fram just i syfte att göra rejäla 
förändringar: för att öka brandsäkerheten, fór att förbättra hygienen, fór att ge ljus och luft, eller fór att bilismen 

ska få plats.
Många av dem som var med och fattade besluten om de stora stadsomvandlingarna på 60-talet försöker nu 

rekonstruera bilden av vad som hände. Hur kunde tidsandan bli så stark att den blåste bort alla invändningar 
mot de omfattande förändringarna? Fanns det planeringsprocesser som ledde till att besluten fattades långt 
innan det blev uppenbart vad de innebar? Finns det möjligheter att hitta bättre metoder fór samråd och 
förankring av beslut om ingripanden i vår gemensamma miljö? På uppdrag av Kulturdepartementet har Bengt 
0. H. Johansson skrivit en rapport som försöker ge svaret på dessa frågor. I rapporten Den stora 
stadsomvandlingen - Erfarenheter från ett kulturmord skildras beslutsprocesserna, vad de faktiskt ledde till 
och hur resonemangen kring stadsförnyelsen fördes. Här följer i sammandrag några avsnitt ur boken.

Bengt O. H. Johansson,
arkitekturhistoriker vid Riksantikvarie
ämbetet och Kulturdepartementet, samt 
adjungerad professor i Kulturvård vid 
Göteborgs universitet.

Efterkrigstiden har satt omfat
tande och outplånliga spår i 

den svenska stadsbebyggelsen.
Med vilka mått man än mäter är 
verksamhetens omfattning impo
nerande. Samtidigt som väldiga 
nya förortsområden lades till stä
dernas äldre stadsdelar omgestal
tades även dessa - i synnerhet i sina 
centrala delar - i en takt och med 
en kraft som saknar tidigare mot
svarighet i stadshistorien. Så för
svann mer än 40% av de svenska 
städernas äldsta bostadsbestånd 
under tioårsperioden 1960 till 
1970. Dessa tio år var bara en del 
av västerlandets märkliga och ex
pansiva efterkrigstid som i interna
tionell litteratur brukar gå under 
namnet ”De gyllene åren” och som 
utspelade sig mellan fredsslutet och 
åren 1972/73, då bl. a. oljekrisen 
satte en obarmhärtig punkt för 
uppsvinget.

Ifråga om intensitet, omfattning 
och ideologisk uppslutning saknar 
efterkrigstidens stora stadsomvand- 
ling - vid sidan av miljonprogram
met för nya bostäder - motstycke 
under det svenska 1900-talet, om 
det nu inte skulle vara beredskaps- 
insatserna under andra världskriget. 
Likheterna är i så fall mer än en 
tillfällighet: stadsförnyelsen var en 
totalmobilisering mot en fiende i 
form av ett äldre samhälles kvar
dröjande fysiska utformning, ett 
samhälle som borde överges ju förr 
desto hellre.

Under den korta tiden av tio år, 
mellan 1960 och 1970, försvann 
nära hälften av all äldre stadsbe
byggelse i landet mätt i antalet lä
genheter. I åtskilliga städer radera
des så gott som hela stadskärnan 
ut. Städerna försågs med ett stan
dardpaket av varuhus, parkerings
hus, gågator och kringfartsleder -
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”Framtiden står och väntar. Må vi ofortövat och utan 
tvekan gripa oss verket an, väl vetande att det, som 
hände i går, redan hör historien till. Morgondagens 
anda utformas redan i dag.”

Sven Ahlbom, stadsarkitekt i Västerås, 1946.

det mesta starkt överdimensionerat 
som det visat sig.

Stadsförstörelsen var nu ingen 
unik företeelse för Sverige. Motsva
rande utveckling ägde rum i de fle
sta andra länder från USA till 
utvecklingsländer i Afrika och 
Asien. Reaktionerna mot skeendet 
blir också likartade i många länder 
och har tagit sig uttryck i bland an
nat Europarådets olika aktioner. 
Speciellt för Sverige torde dock 
vara den konsekvens och intensitet 
med vilken stadsförvandlingen be
drivits. Motståndet formerade sig 
sent. Den officiella kulturmiljövår
den såg lika väl som den traditio
nella hembygdsrörelsen skeendet 
som obevekligt i den mån man 
överhuvud kunde överblicka konse

kvenserna. Vem ville stå i vägen för 
framtiden?

Stadsplanebeslut är svåra att få 
syn på framförallt för att de är så 
långsiktiga. Upprinnelsen till city
omvandlingen i Stockholm ligger 
långt tillbaka. Redan i 1928 års 
generalplan för Stockholm föreslogs 
de breddningar av Tunnelgatan, 
Hamngatan och Klarabergsgatan 
som sedan skulle genomföras som 
en del av cityförnyelsen. Dessutom 
var det här tunnelbanesträckningen 
Tegelbacken-Klarabergsgatan-Svea- 
vägen presenterades, liksom Klara- 
strandsleden och Munkbroleden.

År 1941 tog stadsfullmäktige be
slut om tunnelbanans dragning. 
Eftersom tunnelbanan genom city i 
huvudsak byggdes i öppna schakt

Domusvaruhuset i Gävle 
från början av 1970-talet 
motsvarar två och ett halvt 
kvarter i 1800-talets stads- 
struktur. Det halva kvarteret 
togs från den tidigare torg
ytan. Varuhusbyggnadens två 
övre plan används för bil
parkering.

ledde beslutet till omfattande riv
ningar i Klara. Det praktiska arbe
tet med citysaneringen i Stockholm 
kan räkna sin början med rivning
arna för tunnelbanan som inleddes 
tio år efter beslutet om dess byg
gande och 44 år efter första försla
gen i 1928 års generalplan eller 
närmare bestämt 1952.

Men det var inte bara Stockholm 
som skulle moderniseras. År 1952 
framstår som ett märkesår i stads
förnyelsernas historia. Det året 
inleds rivningsverksamheten inte 
bara i Stockholm utan också i åt
minstone ytterligare två städer: 
Karlstad och Gävle. Året efter in
ledde KF sitt riksomfattande varu
husbyggande med en anläggning i 
Uppsalas centrum. I Karlstad på
börjades uppförandet av en serie 
mycket stora kontors- och varuhus 
i stadens kommersiella centrum. 
Dessa förvandlade nära nog helt 
stadskärnan mellan ca 1952 och 
1965. Till bilden hörde att minst 
två stora varuhus skulle beredas
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Jörgen Runeby
Stora Torget i Uppsala med äldre och nyare bebyggelse, Gamla rådhuset och Åhlénshuset.

plats i cityområdena: ett för koope
rationen, ett för privathandeln.

Betecknande är att förändring
arna skett under ledning av städer
nas förtroendevalda i samverkan 
med experter på biltrafik och varu- 
distribution och företrädare för 
nationella handelsföretag, försäk
ringsbolag och banker. Vi skall 
också se hur de svarar mot tidens 
politiska värderingar och framtids
tro som hand i handske.

En stark ideologisk-politisk driv
kraft bakom förnyelsen var strävan 
att förbättra det svenska folkets bo
stadsförhållanden och till denna 
fråga återkommer vi i avsnittet om 
metaforerna. Det är inte tal om an
nat än att trångboddhet och under

måliga bostäder vid periodens bör
jan var ett mycket stort socialt pro
blem som måste lösas. Sverige var - 
som så ofta framhållits - ett U-land 
på bostadsområdet. I själva verket 
underhöll den glöd som dessa miss
förhållanden gav också den politis
ka eldighet med vilken även den 
rent kommersiella cityförnyelsen 
bedrevs.

Förändringarna följer till en bör
jan två spår: rivning och förnyelse 
av äldre, centrala bostadskvarter 
som i Gävle och Örebro å ena sidan 
och rivningar för att tillskapa ren
odlade affärscityn. Den förra linjen 
engagerar starka kommunala sane- 
ringsbolag som en viktig motor i 
processen, bolag som har kapacitet

att köpa upp mark, bygga och för
valta. Den kompetens som Gävles 
saneringsledare byggde upp fördes 
vidare in i 1950-talets saneringsut- 
redning. Han enrollerades sedan 
som ledare av motsvarande verk
samhet i Göteborg som också i hög 
grad kom att satsa på förnyelse av 
centrumnära bostadsområden 
medan en medarbetare rekryterades 
till Uppsala när denna stad stod i 
tur. I denna saneringslinje blev de 
statliga bostadslånen instrumen
tella. Bostadslån gavs nämligen till 
nya byggnader om minst 50% av 
våningsytan upptogs av bostäder.

Den andra linjen, som efter den 
första förnyelsevågen kom att do
minera verksamheten, var således
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”Våra gamla städer är redan svårframkomliga och 
antalet bilar fortsätter att öka i minst samma tempo 
som prognoserna förutsett. Vi har inget val. Den måste 
ges plats om vi vill ha städerna kvar där de nu ligger.”

Carl Albert Andersson 1963, Stockholms 
stadsfullmäktigesordförande.

den renodlade cityförnyelsen. Här 
utgjorde Stockholm förebilden 
och utvecklingen påskyndades av 
affärskedjornas krav och av erfa
renheter från ett flitigt studerande 
av amerikanska förebilder, främst 
på trafik och distributionsområdet. 
Kapaciteten härvidlag ökades också 
dramatiskt. Bebyggelsestrukturen 
rationaliserades, antalet fastigheter 
minskade till någon tiondel av vad 
som förekom före saneringen, för
nyelsen söktes genomföras kvarters
vis och i stora enheter. Som en

följd härav mångdubblades om
sättningen i affärsverksamheten lik
som saneringsområdets fastighets- 
och taxeringsvärden. Till bilden hör 
att minst två stora varuhus skulle 
beredas plats i cityområdena: det 
ena tillhörande kooperationen, det 
andra privathandeln.

En oväntad effekt för de ansva
riga för stadsförnyelsen var den 
ofta utomordentligt långa genom
förandetiden. I åtskilliga städer vitt
nar ännu efter trettio år avrivna 
tomter mitt i staden, tomter som

idag tjänstgör som parkeringsplat
ser, om att nybyggnadsbehovet inte 
var lika kraftigt som man gjort gäl
lande när planerna gjordes upp. Ett 
slående exempel är Norrköping som 
ännu 1992 hade ett 20-tal rivnings
tomter i innerstaden varav några 
blivit liggande sedan saneringsepo
kens inledning på 1960-talet.

Bilarna måste fram
Ett citat ur ett berömt kompendium 
från Tekniska högskolan om ”Bil
staden” har fångats upp av Anders 
Gullberg i hans studie för Makt
utredningen. Det ger en bra belys
ning av bilismens inflytande i det 
svenska samhället.

”Ur bilsamhällets synpunkt är 
staden sådan den utvecklats under 
århundradenas lopp en absurditet 
med sin koncentrerade stadskärna... 
Tag Stockholm som ett om än ex
tremt exempel, där trafiken från 
förorternas ofta väl tilltagna lokal- 
och matargator uppsamlas på breda 
infartsvägar med dubbla körbanor 
som successivt - och allt eftersom 
trafiken tillväxer genom nya tillflö
den och ökad exploatering - över
går till allt trängre gatusektioner. 
Samtidigt minskar parkeringsmöj

Helsingborg lämnade 
plats åt bilarna.
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ligheterna ju närmare city man 
kommer för att till slut bli i det när
maste obefintliga. Resultatet kan 
bara bli ett: staden storknar, får 
en förstoppning och börjar visa 
tecken på tvinsot som kanske till en 
början kan hävas genom anlitande 
av tredje dimensionen för trafik
leder och härbärgering av bilar”
E. Hasselquist, Från bilprognos till 
trafikprognos 1960.

Ett internationellt fenomen
Att den svenska utvecklingen vare 
sig var enastående eller oundviklig 
kan till sist illustreras av två exem
pel, från dåvarande Västtyskland 
och från Danmark. I Danmark ode
lades förvisso åtskilliga stadskärnor 
men utvecklingen i Köpenhamn är 
jämfört med Stockholm särskilt in
tressant. Här beslöt sig Köpenhamn 
att bevara sitt klassiska stadscen- 
trum i medeltidsbyn medan nya 
cityfunktioner utvecklades vid 
Hovedbanegården i citys periferi. 
Härigenom har Köpenhamn kunnat 
vidareutveckla en högst vital och 
”levande” stadskärna med stor att
raktionskraft i en ekonomiskt fram
gångsrik storstadskultur. Även 
Västtyskland kom i regel att be
handla sina stadscentra med större 
respekt än Sverige men även där 
drevs kraftiga omfattande stadsför
nyelser fram under efterkrigstiden i 
ett avståndstagande från det för

gångna. Om detta rapporterar Kaj 
Polster, naturaliserad tysk:

Det gamla var utbränt, förgiftat... 
De unga ville bryta mot allt för
gånget. De äldre teg och teg. De 
mer etablerade dolde sina oläkta 
sår genom att börja riva ner så 
mycket historiskt i stadskärnorna. 
Det gick under det vackra namnet 
’stadsutvecklingsplanering’. I en 
väldig fart drogs hela korsvirkes- 
längor, torg, stadsmurar och varje 
tecken på ett stabilt gammalt kul
turmönster ner - ’Bagger’ hette de 
och stod överallt, även i de städer 
som undgått bombning. ’Wir Bag
gern’, sade propert klädda och 
lydiga ämbetsmän, och raserade 
mycket av det som fanns kvar.

Hur agerade kulturmiljö
vården?
”Betr. rivning av byggnader å tomt nr 
3 och 1,2 och 9 i kv. Loen, Norrmalm

Med anledning av Eder skrivelse 
av den 15 februari 1965 i ovan
nämnda ärende får stadsantikvarien 
meddela, att stadsmuseet önskar 
tillvarataga ett dörrhandtag av 
mässing å ytterdörrarna Karduans- 
makargatan 9.”

Så lyder ett brev från Stockholms 
stadsantikvarie ställt till stadens 
fastighetskontor i februari 1965.
I sin korthet belyser det kultur
miljövårdens roll i 1900-talets 
största svenska stadsomvandling.

Kulturmiljövården eller som man 
då skrev kulturminnesvården är en 
samhällsfunktion som alla andra 
präglad av sin tidsanda. På 1980- 
talet önskade regeringen i samband 
med 1987/88 års proposition Kul
turmiljövård markera att ett skifte i 
inställning hade ägt rum och att 
kulturmiljövården nu åtagit sig ett 
bredare samhällsengagemang än att 
syssla med enstaka minnesmärken. 
Inom yrkeskåren eller åtminstone 
inflytelserika delar av den hade 
emellertid skiftet ägt rum åtmin
stone redan under 1970-talets för
sta år, i vissa kretsar redan under 
1960-talets slut.

I funktionalismen uppfostrades en 
generation arkitekter i förvissningen 
att allt i regel var sämre förr, i syn
nerhet inom byggnadsväsendet. För 
våra äldsta kulturhistoriska miljöer 
kunde man känna sympati även om 
man ännu på 1930-talet diskuterade 
radikal förnyelse av Gamla Stan i 
Stockholm. Hänsynen till det gamla 
kunde dock inte tillåtas hindra en 
förnyelse om denna skulle vara an
gelägen från andra allmänna syn
punkter. För det nyss överståndna 
1800-talet hade man dock ett från 
föregående generation övertaget 
djupt förakt.

1960-talet förde med sig en ny 
våg av stadsutopier. De internatio
nella arkitekturtidskrifterna fylldes 
med utopiska projekt om vandrande
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”Bilkaravanen måste få rulla relativt obesvärat ända in på 
knutarna av affarscity.”

Ur Norrköping - inre staden. (Generalplanesynpunkter 1962-63.)

städer, städer under ständig föränd
ring, städer där man kunde flytta 
med sin bostadskapsel för att plug
ga in den i en anonym stadsstruktur 
där den för tillfället bäst behövdes, 
städer som kompletterades med ett 
rymdgitter av nya installationer 
som på något vis svävade över den 
gamla bebyggelsen. Kort sagt, stä
der öppna för omedelbar föränd
ring utan kulturella, sociala eller 
ekonomiska hinder.

Den skeptiska hållningen till mo
dernismen dominerar idag debat
ten. Tilltron till de stora reformerna 
har förminskats. 1940-talets ingen
jörskonst och planhushållningsidéer 
hålls fram som varnande exempel. 
Utopier ter sig mer skrämmande än 
lockande. Det samma gäller 70-ta- 
lets slagord om det starka samhället 
och händelserna i Östeuropa har 
styrkt tanken att marknadsekonomi 
är förutsättning för demokrati och

individuell frihet. Fysisk planering, 
som utgår från tanken att utveck
lingen kan förutses och bör styras, 
har kommit i vanrykte.

Kulturarvet blev en rättighet. Alla 
skulle ha rätt till sin historia också i 
vardagsmiljön. En förskjutning har 
skett mot en bredare kulturmiljösyn 
under de senare decennierna; från 
objekt till miljö. Samtidigt skedde 
en förskjutning i fråga om vilka ob
jekt som tillmäts kulturhistoriskt 

värde. Trenden ”Från objekt 
till miljö” ackompanjeras så 
att säga av ”Från slott till 
koja”.

När det Europeiska Bygg
nadsvårdsåret 1974/1975 
proklamerades tilldrog sig 
evenemanget betydande in
tresse i de flesta kommuner. 
Året formade sig till en kam
panj för bevarande av även 
den anonyma bebyggelsen - 
av vardagslivets byggnader.
I Stockholm ändrades rikt
linjerna för cityplaneringen 
samma år till ett godtagande

De gamla och nya spar- 
banksbyggnaderna vid 
torget i Varberg.
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av det mesta av den återstående 
äldre citybebyggelsen och ett avslut 
på saneringsverksamheten.

En hållbar stadskultur
Debatten kretsar kring bevarande 
och förnyelse, men också kring pro
blem med externetableringar och 
döende stadskärnor eller alltför 
stark funktionsindelning och ensi
digt exploaterade stadscentra med 
gallerior som stänger efter affärstid. 
Detta är inget unikt svenskt feno
men. År 1991 lade EU-kommissio- 
nen fram en uppmärksammad 
Grönbok om stadsmiljö. Här kriti
serades den zonering i enfunktio
nella enklaver som präglar den mo
derna europeiska staden: oändliga 
ensartade förstäder i halvlantliga 
omgivningar, campus-universitet i 
städernas utkanter, finanskvarter i 
centrum och industriområden utan 
grundläggande service, belägna 
långt från bostadsområden. Kom
missionen hävdade att den multi- 
funktionella staden måste återupp
rättas eftersom utvecklingen lett till 
förstörelse av historiska stadskärnor 
och ökande problem med biltrafik 
och därav följande miljöpress.

”Under senare årtionden har det 
skett stora förändringar i planlägg
ningen och förvaltningen av våra 
städer. De flesta har vuxit med sto
ra förorter, som mer och mer sugit 
upp invånarna från de egentliga

stadskärnorna, vilka i gengäld över
tagits av butiker och kontor. Den 
enorma press av nybyggen som följt 
av dessa aktiviteter har medfört 
ödeläggelse av stora delar av städer
nas historiska struktur som ersatts 
av nya byggnader av vanligtvis 
medelmåttig, för att inte säga låg 
kvalitet.”

Det recept som Grönboken ger är:
- Undvik sträng zonering till fördel 
för en blandad användning av sta
dens rum, där särskilt bostads
byggeriet i de inre stadsdelarna 
prioriteras.
- Försvara det arkitektoniska arvet 
mot den internationella stilens ba
naliteter och respektera det gamla 
utan att imitera det.
- Sluta fly från stadens problem 
genom att utvidga dess periferi, lös 
dem i stället innanför existerande 
stadsgränser.

Stadens själ
Städer är mer än byggnader och 
verksamheter. Till byggnaderna och 
gatorna och platserna fogas ett nät
verk av minnen, kulturella mönster 
och informella regler för hur platser
na kan brukas. Sådana hävdvunna 
mönster och sådan ordning för stads- 
bruket lägger stadslivet till rätta och 
underlättar uppbyggandet av stadens 
sociala och därmed ekonomiska liv.

Den ärvda miljön, som represen
terar stadens traditioner och livs-

sätt, är vårt gemensamma lärome
del till hur staden kan brukas eller 
missbrukas. Den intimitet mellan 
oss och staden som på så sätt byggs 
upp är olika stark i olika delar av 
vår livscykel. I ålderdomen kan 
sambandet bli så starkt att en flytt
ning kan bli livshotande. Utsatta 
grupper är mer revirberoende än 
de som har ett socialt och ekono
miskt egenkapital. Det sociala nät
verket är mer lokalt ju längre ned 
på samhällsstegen vi befinner oss. 
Att riva eller på andra sätt hastigt 
förändra bostäder och stadsdelar är 
därför en riskabel verksamhet.
Precis som när det gäller biologisk 
mångfald borde försiktighetsprin
cipen göras gällande i stadsför
nyelsen. En omsorg om svagare 
grupper i samhället inbegriper där
för en omsorg om deras kultur
miljö.

Kulturmiljöer återspeglar städer
nas och stadsdelarnas individuella 
öden och därmed skillnaderna mel
lan dem. Dessa skillnader är en vik
tig del av stadens särprägel och 
utgör därmed grunden för vår för
måga att identifiera och solidarisera 
oss med den plats där vi bor och 
arbetar. I sin tur ger detta incita
ment till ett engagemang i den egna 
stadens eller det egna kvarterets 
framtid, ett engagemang utan vilket 
en demokratisk planeringsprocess 
är en omöjlighet.
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- hur vill vi ha den?

Upprörda ungdomar frågar idag sina föräldrar runt om i landet vad de egentligen gjorde när vågen av rivningar 
sköljde fram i våra städer under femtio- och sextiotalen. Samma ungdomar kan dock med lika stor intensitet 
vända sig emot förändringar av de miljöer som då skapades. I diskussionerna om en ombyggnad av Sergels Torg 
i Stockholm hörs ungdomliga protester - förstör inte vårt kulturarv. Två saker kan vi vara säkra på: den ena är 
att det är svårt att se den tidsanda man själv präglas av och den andra att det alltid är en fördel att ha ett
historiskt perspektiv på

Karin Englund, informationschef 
på Riksantikvarieämbetet.

de miljöer man vill bevara eller förändra.

När cityrivningarna planerades 
eller genomfördes som bäst 

runt om i Europa i början av 60- 
talet gick jag i gymnasiets avgångs
klass i Avesta och gjorde där ett 
specialarbete om stadsförnyelse till
sammans med några klasskamrater. 
Det var ett ganska omfattande 
specialarbete. Förmodligen var våra 
lärares ambition att väcka vårt in
tresse för den ombyggnad som pla
nerades av de centrala delarna av 
Avesta.

De måste i så fall ha blivit grymt 
besvikna. Vi tänkte verkligen inte 
hålla på och gräva ner oss i någon 
halvt förfallen industriort.

S ver ka - framtidens svar 
på Birka
Vi beslöt i stället att planera en ny 
huvudstad för Sverige. Vi hade 
läst om Brasiliens nya huvudstad 
Brasilia och det föll sig naturligt att 
kalla den nya svenska huvudstaden 
för Sverka - framtidens svar på 
Birka. Att det också hade varit möj
ligt att dra paralleller till Hitlers 
stolta planer på en ny huvudstad

för världen - Germania - hade vi 
inte klart för oss.

Vårt projekt var unikt, ansåg vi. 
Vi ville inte läsa de böcker och tid
skrifter om arkitektur och stadspla
nering som våra vänliga lärare 
tipsade om. Det här skulle bli något 
helt nytt och häpnadsväckande - 
vår egen vision.

Vi jobbade hårt med modellerna 
av de olika centrala husen i staden. 
Det var många svävande konstruk
tioner, välvda plan mellan skyskra
por för olika funktioner. Allt var 
tänkt att utföras i vitt. Om något 
var häpnadsväckande med vårt ar
bete var det snarast att vi var så 
tidstypiska, så helt i linje med de 
diskussioner som fördes i hela väst
världen.

Vi gjorde skisser över sverkabor- 
nas liv i staden, ett slags marknads- 
föringsplanscher för vårt koncept. 
Planscherna har försvunnit för 
länge sedan. Jag kan inte minnas 
att en enda av dessa innehöll en 
bild av människorna när de befann 
sig i sin stad. De var ständigt på 
rymmen. De var ute och seglade på



Aaltos förslag över Akropolis på 
Markustorget visar en bild av Avesta 
som det kunde ha blivit.

sjön, de flög i små behändiga pri
vatplan till Köpenhamn över veck
ändan, de hade picknick i små 
skogsgläntor och de vandrade upp 
på berget för att beundra staden på 
avstånd. Jag borde ha anat att 
något var på tok, när dessa männis
kor inte ville leva i sin stad, men 
såvitt jag förstår stod tidsandan 
hindrande i vägen för att jag skulle 
kunna vara kritisk mot en stad 
som Sverka.

Ombyggnadseufori

Överallt pågick då en febril verk
samhet för att förnya stadskär
norna, bygga nya ändamålsenliga 
centra för den moderna människan, 
kommersen och trafiken. Det skulle 
mycket till för att orka ropa stopp. 
Mina generationskamrater klev 
sorglöst omkring bland rivnings- 
bråten i centrala Stockholm. Många 
gladde sig under sin studietid åt bil

liga rivningskontrakt i dödsdömda 
hus. Andra flyttade till nybyggda 
förorter när miljonprogrammet änt
ligen gjorde att den akuta bostads
bristen lättade.

Det fanns en planeringsglädje och 
en ombyggnadseufori. En kollega 
från Karlstad berättar om femtio
talet, hur hennes pappa glädjestrå
lande kom hem en dag från ett 
sammanträde och förkunnade att 
nu minsann skulle staden byggas 
om. Gamla hopplösa hus vid älven 
skulle rivas för att ge utrymme åt 
ett Domusvaruhus. Barnen jublade. 
Det intressanta är att pappan var 
högerman - här var det framtiden 
som måste få utrymme och det

vägde tyngre än eventuella dubier 
om den kooperativa rörelsen.

Varje stad i Sverige kan vittna om 
denna tidsanda. Både i de städer 
som bevarat sin stadskärna och i 
alla de städer som förändrades 
finns många av beslutsfattarna kvar 
och de kan berätta om hur diskus
sionen fördes.

Avesta - ett typfall
Fallet Avesta är typiskt, men har 
också sina speciella särdrag. Vid 
krigsslutet konstaterade man att 
staden saknade en rad viktiga bygg
nader för gemensamma funktioner: 
stadshus, bibliotek, Folkets hus, 
stadshotell och teater. En ”kom-

Aaltohuset i Avesta uppfördes i början av 1900-talet och är förutom 
Västmanland-Dalarnas nationshus i Uppsala den enda Aaltobyggnad 
som byggts i Sverige. Här planeras en utställning med anledning av 
100-årsminnet av Aaltos födelse 1998.
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mitté för efterkrigsarbete ” föreslog 
att dessa skulle byggas inte vid, 
utan på det stora torget i centrum. 
En drivande kraft i kommittén var 
byggmästare Ernst Sundh. Genom 
hans förmedling fick den kände 
finske arkitekten Alvar Aalto i 
uppdrag att utforma ett förslag. 
Resultatet blev ”Akropolis” - en 
klunga löst sammanfogade byggna
der med få räta vinklar och alla 
snedställda i förhållande till gatu
nätet. Aalto hänvisar till det klass
iska grekiska torget där ”alla 
offentliga byggnader voro hopgytt
rade; dock så att var och en behöll 
sin karaktär”.

Kritiken mot förslaget var stark. 
En viktig invändning var att Akro
polis inte var anpassat just till 
Avesta, utan kunde passa i vilken 
medelstor stad som helst med en fri 
yta i centrum. Förslaget var för 
djärvt och lades i skrivbordslådan.

Resultatet av motståndet mot 
Akropolis blev ironiskt nog just det 
standardpaket som många andra 
medelstora städer valde: en ganska 
tidstypisk centrum-mix med gå
gata, delvis överbyggd huvudgata, 
Forum, Åhléns och Star hotell.

Torget blev en park och de gamla 
träbyggnaderna längs torgets ena 
sida revs och ersattes med det stora 
Plus-huset. Lite avsides, där cen
trums gågata blivit bilväg står en 
udda byggnad, det enda av Aaltos

ritningsförslag som förverkligades 
i Avesta.

Ett stinkande busstorg eller 
en grönskande oas?

Har torget blivit bättre eller sämre 
av ombyggnaden? För mig framstår 
förändringarna inte bara som för
sämringar. Torget i Avesta var en 
starkt trafikerad genomfartsled.
Det var också busstorg och som jag 
minns det var det en tämligen trist 
plats som man helst lämnade så 
snabbt man kunde, inte minst på 
grund av de kväljande avgaserna. 
Genomfartstrafiken har lagts om 
till en trafikled utanför staden. 
Stadshuset finns kvar, bibliotek och 
affärer är lättåtkomliga och sam
lade. Men visst hade det varit möj
ligt att gå varsammare fram, spara 
mer av det gamla, göra torget till 
ett gemensamt rum.

Andra minns samma plats på ett 
annat sätt. Konstnären Mats-Ola 
Burman har gjort en oljemålning av 
torget i Avesta som han vill minnas 
det före ombyggnaden. Målningen 
heter ”Minus Plus” och avbildar en 
idyllisk oas med de gamla trähusen 
i förgrunden. En fågel som kan vara 
en näktergal sitter på en gren och 
sjunger. Trädet är en ek som offra
des vid ombyggnaden av torget.

Berättelsen om Avesta torg är 
typisk för stadsförnyelsen vid mit
ten av 1900-talet om än med sina 
speciella särdrag. I varje stad kan 
man studera närhistorien genom att 
leta fram debatten om förnyelse
frågorna. Det finns mycket att 
hämta i protokollen från stadsfull
mäktigesammanträden och i lokal
pressen. Framförallt finns det 
möjligheter att intervjua dem som 
var med.
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”Minus Plus”. Konstnären Mats-Ola Burmans oljemålning av torget i Avesta.
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Hur ser dessa beslutsfattare idag 
på debatten och besluten som de 
var med om för några årtionden se
dan? Hur kunde omvandlingarna 
bli så omfattande? Vad var det för 
mäktig våg av rastlös förnyelse 
som drog fram över Sverige? Hur 
mycket var nödvändig sanering och 
modernisering och hur mycket strök 
med av bara farten? Det går att få 
fram en bild av staden både som 
den var och som den kunde ha bli
vit. Dessa bilder kan jämföras med 
staden som den blev och de leder 
naturligt till diskussioner om staden 
som den borde vara och skulle 
kunna bli.

Debatten går vidare

Storskaliga arkitektoniska projekt 
och omfattande stadsomvandlingar 
handlar ofta om att förverkliga 
utopier, att bygga ett bättre sam
hälle för en bättre sorts människa. 
Valet av arkitektur är nära förknip
pat med föreställningarna om 
detta samhälle.

I en nyutkommen bok av Johan 
Rådberg Drömmen om atlantånga
ren. Utopier och myter i 1900- 
talets stadsbyggande finns en ge
nomgång av samtidens strömningar 
och den internationella debatten. 
Han beskriver hur atlantångaren 
kom att fungera som metafor för 
framtidens stadsbyggande med 
koncentration, organisation och

Kvarteret Korpen i Malmö.
"Det som försvann var den svåra, eländiga tidens hus: fukten, 

sjukdomarna, fattigdomen. Och så stod de nya husen där; charmlösa 
ibland men med rinnande vatten, centralvärme, ljus, rymd, kylskåp, 
någon gång frys, stora badrum med fönster.

Rivningarna beskrevs som klassfrågor. De som protesterade, 
ibland, var skribenter i stans högertidning och så mina lärare i 
realskolan och gymnasiet. Den malmöitiska arbetarrörelsen kände 
stolthet när det mäktiga Södertull restes vid kanalen och när 
Domus och Tempo ersatte gamla kvarteret Korpen. Lugnet, så 
romantiserat av dem som aldrig behövde bo där, var för min släkt 
löss och fattighjälp...”

Olle Svenning i boken Lojaliteter. Min far (Stockholm 1955).
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funktionsuppdelning som honnörs
ord. Han presenterar olika stor
stilade ritbordsprojekt runt om i 
världen, som Hans Kollhoffs ny
futuristiska planer för centrala 
Berlin och Rem Koolhaas teorier 
om stora slutna byggkomplex som 
spränger sönder stadskärnorna - 
ett utmärkt uttryck, enligt Kool
haas, för den splittrade kaotiska tid 
vi lever i.

Som motsats till idén om den 
moderna teknikstyrda och tradi- 
tionsfria staden lanserar Rådberg 
det som han ser som en rimlig led
bild för framtidens stadsbyggande, 
den globala byn.

Staden måste ses som en helhet - 
ett komplicerat tekniskt system, en 
kollektiv historia som ständigt för
nyas, ett ekosystem, ett konstverk 
och en vardagsmiljö.

Den globala byn som ledbild an
tyder enligt Rådberg att ”stadsbyg
gandets mål är en småskalig 
stadsmiljö med historiska rötter, 
trygghet, trivsamhet och skönhet 
samtidigt som den antyder att små
städer och förstäder kan kopplas 
samman till stora regionala eller 
globala nätverk.”

Tidsandans skiftningar

Hur ser då tidsandan ut i Sverige 
idag? Hur generationspräglade är 
våra värderingssystem? Vad inne
bär det att 40-talisterna i efterhand

är bekymrade över många miljöer 
som byggdes under miljonprogram
mets och stadsomvandlingarnas 
dagar? Tar dagens beslutsfattare ur 
den generationen alltför lätt på att 
bevara arkitektoniska värden från 
50- och 60-talen?

Är 60-talisterna alltför bevarande- 
inriktade? Försöker de till varje pris 
motsätta sig förändringar i moder
nismens byggnader på ett sätt som 
strider mot funktionalismens idé?
Är en ny generation på väg som vill 
sätta sina spår i samtiden?

En uppmaning att skärpa 
synen
Erfarenheter som stadsomvandling- 
arna under 1960-talet är en uppma
ning till oss att skärpa synen för att 
undvika underlåtenhetssynder i den

dagliga hanteringen av morgonda
gens kulturarv.

Vi måste använda vår fantasi för 
att formulera de frågor som kom
mande generationer kan tänkas 
ställa till sina föräldrar. Vad gjorde 
ni när man tillät stadskärnorna att 
dö på grund av alla externetable- 
ringar? Vad gjorde ni för att rädda 
rika, mångetniska miljöer?

Och - å andra sidan - måste nya 
strömningar få komma till tals och 
vår samtid synas i stadsplaner och 
byggnader.

Studier av staden, av historia och 
av stadsplanering, debatter och teo
rier ger oss bättre förutsättningar 
att handskas väl med det vi har och 
att utforma våra städer så att de 
blir fungerande miljöer för fram
tiden.
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Kulturhusens Dag

Kulturhusens Dag är en dag då annars stängda hus öppnas och gratis 
visas för allmänheten. Det är en dag fylld av kulturhistoriska visningar, 
utflykter, utställningar, föredrag och musik. En dag när stadens kultur
arv lyfts fram genom aktiviteter runt om i hela landet.

1998 - Stadens torg

Riksantikvarieämbetet arrangerar det årligen återkommande Europa- 
rådsprojektet Kulturhusens Dag som 1998 firar tioårsjubileum. Stock
holm och Sverige har detta år fått värdskapet för det officiella 
europeiska öppnandet av Kulturhusens Dag. Detta medför extra fest
ligheter med internationell prägel och arrangemanget genomförs i sam
arbete med Kulturhuvudstadsåret ’98.

Temat för Kulturhusens Dag 1998 är Stadens torg. Under året arbe
tar Riksantikvarieämbetet på olika sätt med temat Stadens kulturarv 
för att visa staden som livsmiljö, sevärdhet och ett historisk dokument 
och inspirera till aktiviteter i de svenska städerna, till debatt och re
flektion kring stadsmiljön och kulturarvet. Kulturhusens Dag med Sta
dens torg är finalen då människor runt om i landet visar upp vad de 
har arbetat med under året och vad som finns runt deras stads torg.

Välkommen som arrangör

Nya stadens torg i Lidköping.

Inför Kulturhusens Dag inbjuder Riksantikvarieämbetet olika arran
görer att engagera sig i evenemanget. Insatserna kan variera från att 
ordna visningar i ett eller några hus kring stadens torg till mer ambiti
öst upplagda verksamheter där länsmuseer, skolor, studieförbund, 
hembygdsföreningar och stadsdelsföreningar deltar med olika aktivi
teter. Kulturhusens Dag bygger på lokalt engagemang.

Kulturhusens Dag 1998 äger rum den 12 och 13 september i hela 
Sverige på städernas olika torg. Det officiella europeiska öppnandet av 
Kulturhusens Dag 1998 sker i Stockholm.

Kulturhusens Dag - Stadens torg
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
08-789 9000
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Litteratur
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främst de publikationer som den här skriften baseras på. I dessa 
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och Vitterhetsakademins bibliotek på Riksantikvarieämbetet kan 

ge ytterligare information.

Ahlberg, Nils: Stadens mönster-de historiska kartorna berättar, 

Stockholm 1997.

Den svenska staden, redaktörer Thomas Hall och Katarina Dunér, 

Stockholm 1997.

Englund, Peter: Brev från nollpunkten, Stockholm 1996.

Hagerman, Maja: Spåren av kungens män, Stockholm 1996.

Hembygdsarbetet i staden, redaktör Gunilla Lindberg, Bygd och 

Natur Skriftserie nr 8, Stockholm 1997.

Johansson, Bengt O. H.: Den stora stadsomvandlingen, Erfaren

heter från ett kulturmord, Stockholm 1997.

Kulturminnen och kulturmiljövård, Sveriges Nationalatlas 

(band 11), Stockholm 1994.

Rådberg, Johan: Drömmen om atlantångaren. Utopier och myter 

i 1900-talets stadsbyggande, Stockholm 1997.




