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I Carl-Johan Vallgrens satiriska bok För herr Bachmanns broschyr får
en i utlandet boende svensk författare i uppdrag att beskriva sitt hemland
i en broschyr om stadens utländska minoriteter. Problemet är att författaren
i fråga avskyr sitt hemland mer än något annat, och hans svarsbrev växer
till en enda lång hatmonolog över Sverige. När det kommer till de svenska
städernas centrala delar vet hans ursinne inga gränser:

I mitt land däremot behövde man inget krig för att sjufalt gånger sjuttiofalt värre
förstöra sina stadscentrum, ett krig av det slag som drabbade era städer hade
snarare gjort dem oändligt mycket skönare än vad de är nu, (…) där förut vacker
trähusbebyggelse härskade härskar nu monstruisiteten, där förut månghundraåriga
korsvirkeshus tronade tronar nu rena getton. Och det ser exakt likadant ut var
man än befinner sig. Det är den mest skrämmande monotoni, (…) hade någon
sövt ner en och förflyttat en till en annan stad hade man överhuvudtaget inte
märkt någon skillnad, man hade hittat precis lika bra som i sin hemstad, man
hade troligen gått omkring i villfarelsen att man fortfarande befann sig i sin
hemstad (…)56

Illusionsnumret är nämligen perfekt, skrev jag till Bachmann, nästan i
upplösningstillstånd av mitt hat, i mitt hemland har man klonat den mest veder-
värdiga arkitektur som tänkas kan, de mest sjuka hjärnor har gjort allt för att
bygga ett helvete på jorden i varenda stad, de mest perversa stadsplanerare som
universum frambragt har här fått löpa amok, påhejade av de sinnessjuka poli-
tikerna, avgudade av massorna (…) Och denna mardröm möter dig i varenda
stad du råkar besöka. Möjligen skiljer sig huvudstaden från de övriga eftersom
den är något större, men där är å andra sidan flera kvadratkilometer skövlade på
sina en gång så vackra trähus, och där dessa en gång stått tronar nu byggnader
i bästa stalinstil, monumentalbyggnader i den billigaste omålade cement vilka
troligen har sin arkitektoniska förebild hos fängelserna i Gulag.57

Även bortsett från den furiösa tonen och det helt oförsonliga (men litterärt
stilistiska) hatet i den citerade texten, har den något att berätta. Den säger

Nedre Norrmalm, Stockholm

56Vallgren 1998, s115
57Ibid. s117
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att något mycket drastiskt skedde med svenska stadskärnor under en
period i vår efterkrigshistoria. Och den vittnar att det tycks finnas en
allmänt accepterad uppfattning att resultatet av det drastiska inte var
särskilt lyckat. Även vi som inte ens var påtänkta när detta skedde kan
uppfatta en viss bitterhet i våra föräldrars röster när de förmedlar sina
berättelser om grävskopornas massiva attack på den äldre stadsbebyg-
gelsen, de stora kratrarna i stadslandskapet, träden, gårdarna, hantver-
karna, verksamheterna och allt det andra som skyfflades undan för att ge
plats för varuhus, kontorshus, parkeringshus och breda trafikleder.

Det vore dock orättvist att fortsätta denna del av arbetet utan att först gå
igenom vad som egentligen hände, varför det hände och vad som blev
slutresultatet. Därför ska jag i detta kapitel först teckna bakgrundsbilden
till 60-talets saneringsvåg, för att sedan göra ett försök att anlägga ett
kulturhistoriskt perspektiv på den tillkomna bebyggelsen och stadsmiljön.
Vad händer när man tillskriver de sanerade centrummiljöerna ett alldeles
eget kulturhistoriskt värde? Måste värdegrunder och referensramar
justeras, eller är det bara att använda de metoder som redan finns tillhands
inom kulturmiljövården?  Och hur mycket finns egentligen kvar av de
ursprungliga miljöerna? Frågorna blir många, och min ambition är att
reda ut dem så långt som möjligt, inom ramarna för det här arbetets 20-
poängsomfattning.

Bakgrundshistorien

Det är ingen underdrift att påstå att Sverige växte så det knakade under
de decennier som följde efter andra världskrigets slut. Den ekonomiska
tillväxten i kombination med en enorm framtidsoptimism och en tilltro
till det rationella samhällsbyggandets kapacitet gjorde att detta blev en
period då, med en grov förenkling, det moderna Sverige tog form.
”Rekordåren” 1967-68 blev kulmen på ett kvartssekel av oavbruten
ekonomisk expansion, med exportindustrin som den främsta ekonomiska
motorn. Välståndet ökade på många sätt, oavsett om man mäter i
realinkomster, boendestandard, antal semesterdagar, antal bilar eller antal
TV-apparater. Claes Caldenby skriver om den här perioden i boken Att
bygga ett land:

Moderniseringen av Sverige var exceptionellt snabb och genomgripande, både
ekonomiskt och socialt. Den var på många sätt en triumf för den slags rationalitet
som socialdemokratin hade stått för sedan den kom till makten på 1930-talet.
”De stora programmen” var en rad samhällsreformer genomförda med system-
analytisk planeringsteknik inspirerad av den amerikanska försvarsmaktens
”radikala rationalism”. Det var en teknik som tillämpades på många håll i världen,
men förmodligen låg särskilt väl till för det svenska samhället, som vid sidan av
Tyskland var det mest amerikaniserade landet i Europa.58

Sverige var rationellt. Och bostadsbyggandet, som varit en av den styrande
socialdemokratins hjärtefrågor alltsedan den kom till makten, skedde på
ett rationellt sätt, huvudsakligen i det allmännas regi och med ett
vetenskapligt förhållningssätt. Men trots detta gjorde den eftersläpande
bostadsbristen att Sverige ännu på 50-talet hade en låg bostadsstandard
med europeiska mått, vilket drev fram den storskaliga nationella
bostadssatsning som skulle bli känd som miljonprogrammet. Denna
jättesatsning, som alltsedan det byggdes varit föremål för hetsig debatt
och skoningslös kritik, var egentligen bara ett av flera stora nationella
program för samhällsbyggande som sjösattes under denna tid. Ett annat
var den grundläggande omstöpning av städernas centrala delar som gick
under benämningen sanering.

58Caldenby (red.) 1998, s143
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Utgångsläget

I en europeisk jämförelse hade Sverige efter krigsslutet något av en
särställning när det gällde tillståndet för landets städer. På kontinenten
låg hundratals städer i ruiner efter krigets massiva och urskillningslösa
bombningar. Den stora frågan vad man skulle ta sig till med de grushögar
som på många håll var vad som återstod av den historiska stadskärnan,
kunde lösas på två sätt; antingen rekonstruktion eller modernisering.
Medan vissa stadskärnor, som exempelvis i Warszawa och Nürnberg,
rekonstruerades som i det närmaste identiska kopior av det som varit,
ofta med ett stort engagemang från lokalbefolkningen, valde man på andra
håll att bygga upp helt nya stadscentra enligt tidens arkitekturideal.59

Återuppbyggnaden av alla förstörda städer tog förstås stora resurser i
anspråk och var för en lång tid den främsta planeringsuppgiften för
Europas stadsbyggare.

Medan man på kontinenten ägnade sig åt att återuppföra sina stadskärnor,
både efter gamla och nya förebilder, kunde de svenska planerarna lägga
sin energi på att befria befolkningen från deras dåliga bostäder genom
att i forcerat tempo planera och bygga nya bostadsområden. Inledningsvis
intresserade man sig emellertid inte i någon högre grad för städernas
centrala delar. De var intakta, men motsvarade knappast folkhems-
byggandets arkitektoniska och stadsplanemässiga ideal. De gamla stads-
kärnorna representerade ett förlegat och omodernt stadsbyggande, och
man vände sig därför bort från dessa. Det är en sanning med modifikation,
för behovet av sanering hade påtalats redan i den Bostadssociala
utredningen60. Där gjordes bedömningen att omkring 140 000 enrums-
lägenheter i det äldre bostadsbeståndet borde ”avföras ur marknaden”.
Men vid det laget fanns ännu inte de juridiska instrumenten för att
genomföra en sanering i större skala. Inledningsvis skedde således den
rent fysiska delen av det svenska folkhemsbygget huvudsakligen på
jungfrulig mark i städernas ytterområden. Det var både billigare och
enklare än att ge sig på stadskärnorna, där de ekonomiska intressena var

fler och starkare. På de generösa ytorna i stadens perifera delar fanns
däremot gott om svängrum för att förverkliga de nya stadsbyggnadsidealen
utifrån nyckelord som grannskapsenheter, social integration, sol, ljus och
luft. Utvecklingen ledde till att det vid 50-talets mitt rådde en geografisk
ojämvikt i många svenska städer med avseende på boendestandard och
byggnaders fysiska skick. En på många håll sliten och nedgången stads-
kärna med bitvis undermåliga bostäder omgärdades av en växande krans
av nya stadsdelar med toppmoderna flerbostadshus. Man kan med andra
ord se tidens debatt som en tidig reaktion på det vi idag kallar urban
sprawl eller stadsutglesning. Därtill kom det faktum att byggrätterna i
innerstäderna, särskilt på mindre orter, sällan var maximalt utnyttjade,
vilket kan sägas ha sin bakgrund i 1874 års byggnadsstadga, i vilken
1800-talets kompakta stenstad stod som mall för både små och stora
städer61. All innerstadsbebyggelse var förstås inte ”förslummad”, något
som man kan få intryck av när man läser dokument från tiden som före-
språkar sanering.

Redan på 40-talet började många kommuner, som ett led i sin bostads-
politik, göra utredningar där begreppet sanering användes i linje med
vad som föreskrevs i Bostadssociala utredningen. Bl.a. i Gävle var man
tidigt ute med att planera för en massiv omvandling av bostadsbeståndet
i stadens södra delar, som sedan skulle genomföras på 50-talet och bli en
förebild för många andra städer62. Som upphov till själva problemet angavs
ofta den spekulativa stadsbebyggelsen från industrialiseringens tid. I en
tidig saneringsutredning från Göteborg stad beskriver Uno Åhrén, fram
tills 1943 stadsplanechef i Göteborg, det aktuella saneringsproblemet på
följande sätt:

Fram till mitten av 1800-talet skedde alltjämt en förbättring i bebyggelsen. Men
först i och med att staden under andra hälften av 1800-talet utvecklades till en
industristad, en stark folkökning inträdde, och därmed byggnadsverksamheten
och fastighetsägandet övergick till att bli utpräglat spekulativa företag, inträdde
den katastrofala försämring i byggnadsförhållandena som nu uppställer ett så
svårlöst problem för oss. Otillräckliga byggnadsföreskrifter och en ofta välvillig

59Svedberg 1988, s112 61Saneringsfrågan, SOU 1954:31, s15
60Bostadssociala utredningens 62Johansson 1997, s28f
  slutbetänkande. SOU 1945:63
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byggnadsnämnd gav byggnadsföretagarna alltför fria händer att belamra tomterna
med så höga och så trångt ställda byggnader, att resultatet i stort sett numera
icke ens med mycket lågt ställda anspråk kan anses acceptabelt.63

Citatet har ett tydligt underliggande budskap; här krävs att samhället
griper in och tar sitt ansvar. Människor skulle inte behöva bo i undermåliga
”spekulationshus”, det skulle tvärtom betraktas som en medborgerlig
rättighet att slippa det. Stadskärnorna måste göras om, och att det hela
gick under namnet sanering, ett ord som för tankarna till skadedjurs-
bekämpning och avgiftning, säger mycket om det förakt med vilket man
såg på den gamla bebyggelsen, uppförd utan sociala hänsyn av skrupelfria
byggherrar. Dock saknade kommunerna fortfarande de juridiska verktyg
och de rent praktiska genomförandemedel som krävdes för att utföra
stadssanering i någon större skala, vilket föranledde staten att tillsätta
ännu en utredning för att bringa klarhet situationen.

Det statliga initiativet

År 1954 publicerades utredningen med titeln Saneringsfrågan –
betänkande om förnyelsen av stadssamhällenas bebyggelse (SOU
1954:31), hädanefter kallad saneringsutredningen. I den tas för första
gången ett helhetsgrepp på det stadsbyggnadsproblem som stadskärnornas
omoderna bebyggelse ansågs utgöra, och den kan betraktas som förmed-
lare av de statliga myndigheternas ursprungliga syn på varför en sanering
var nödvändig, hur den borde gå till och hur den skulle möjliggöras. Den
definition av begreppet sanering som används (för övrigt samma formu-
lering som i den bostadssociala utredningen) är intressant:

…mer eller mindre systematiskt företagna förändringar i befintlig bebyggelse,
vilka medför, att de bostadshygieniska förhållandena väsentligt förbättras, och
att hela samhällets bebyggelse – eller den del därav som berörs av förändringarna
– blir ur trafiktekniska, samhällsekonomiska eller andra synpunkter mera rationell
och trivsam för dem som bor och arbetar där.64

Att sanera en stadsdel innebar alltså inte bara att riva bort det som var
oönskat, utan också att ersätta det med något som ur särskilda aspekter
var bättre. I vid bemärkelse skulle sanering också innebära ”en rationali-
sering av en stads organisation”, eller ännu vidare; ”åtgärder som över-
huvud syftar till att öka ett samhälles funktionsduglighet”. En intressant
iakttagelse är att stadssaneringarna vid tiden för utredningens publicering
fortfarande tycks vara en fråga som i första hand handlar om bostäder.
När man studerar processens senare skeden ser det ut att ha handlat mest
om detaljhandelns och biltrafikens behov och villkor, men på det här
stadiet var alltså saneringsfrågan mest av allt en del av bostadspolitiken.
Åtminstone var det så man såg det från statens sida. Bostadsmiljöer som
minde om fattigdom, smuts och elände skulle en gång för alla försvinna,
man såg inget värde i de förfallna och osunda hus där arbetare och småfolk
levde trångt och omodernt.

I saneringsutredningen beskrivs två typer av sanering. Punktsanering
avsåg enskilda tomter medan kvarterssanering innebar totalomvandling
av hela kvarter. En mindre genomgripande variant var gårdssanering
som innebar borttagande av gårdsbebyggelse, en metod som senare skulle
tillämpas på Gamla Stan i Stockholm med relativt lyckat resultat. Större
organiserade ombyggnadsprojekt i syfte att höja bostadsstandarden i ett
visst område räknades också som en form av sanering. Kvarterssanering
ansågs i allmänhet vara att föredra på grund av stadsplanetekniska och
ekonomiska fördelar. Den förutsatte genomgripande ändringar av befintlig
fastighetsindelning, oftast innebärande att flera mindre fastigheter slogs
samman till färre och större. Nya juridiska verktyg förespråkades för att
möjliggöra zonexpropriation, d.v.s. expropriation av större samman-
hängande ytor (såsom hela kvarter). Poängen med zonexpropriation var
att staden kunde lösa in tätbebyggd mark utan att först behöva undersöka
om de berörda markägarna hade förmåga och vilja att själva genomföra
planerade förändringar, samt att expropriationen kunde medgivas så fort
frågan väckts om antagande eller ändring av stadsplan, innan förändringen
blivit mer preciserad, vilket skulle medföra en snabbare planerings-

63Tynelius & Åhrén 1944, s15
64Saneringsfrågan, SOU 1954:31, s9
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process.65 En uttalad strategi för att få förändringarna till stånd var att
påverka hyresmarknaden i en sådan riktning att den äldre bebyggelsens
avkastning sjönk, eller ”påskynda saneringsmognaden”, som det heter i
utredningen. Förnyelse av ”saneringsmogen” bebyggelse skulle mot-
verkas, vilket senare fick till följd att många äldre byggnader fick stå och
förfalla istället för att rustas upp.

Trafikfrågorna ges också relativt stor plats i saneringsutredningen. Även
om det konstateras att trafikutrymmesstandarden var god i de flesta städer,
med undantag för de största, uttrycks en medvetenhet om att bilismen
kommer att kräva alltmer utrymme66. Lösningen hette differentiering;
fotgängare och bilister skulle helt enkelt inte behöva konfronteras, men
åtgärderna fick inte ske på bekostnad av framkomlighet och tillgänglighet
för bilburna besökare till den nya stadskärnan med dess många besöks-
intensiva målpunkter.

Detaljhandelns förutsättningar och pågående strukturomvandling, nämns
knappt alls i utredningen. Det presenteras några metoder för att hjälpa
rörelseidkare (men framför allt hushåll) att överleva flytten från den
saneringsmogna bebyggelsen till nyare lokaler. Om hantverkare skrivs
att de ”numera börjat få klart för sig, att nya rationellt disponerade och
rymligare lokaler innebär en produktivitetsvinst”, men att det ändå kan
”bli svårt att vid evakueringar av saneringsfastigheter finna ersättnings-
lokaler till hyror som en hantverkare kan acceptera”67. Det var en riktig
förutsägelse, för den kommande saneringsvågen skulle innebära
utplånandet av oräkneliga hantverkare och andra mindre rörelseidkare.

Upptakten till omvandlingarna av landets stadskärnors skedde således
på riksnivå, huvudsakligen som en del av bostadspolitiken. Det skulle
dock visa sig att när saneringarna sedan kom igång på allvar var det inget
som märktes särskilt tydligt i rikspolitiken. Den debatt som fördes ägde
i första hand rum på det kommunala planet, och den statliga inverkan
var begränsad till att bevaka att de bostadspolitiska och konjunktur-

politiska målen inte motverkades68. Lite förenklat kan sägas att stats-
makterna röjde den väg som sedan de privata aktörerna, med varuhus-
kedjor, banker och fastighetsbolag spetsen, kunde träda in på med full
kraft.

65Saneringsfrågan, SOU 1954:31, s68ff 67Ibid. s133
66Ibid. s52 68Johansson 1997, s79
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Arkitekterna och tidsandan

”En tid då det gamla inte hade något värde” kallas det sena 50-talet i en
artikel av statsrådet Görel Thurdin69. Det må vara drastiskt formulerat,
men det finns mycket sanning i påståendet. För det ligger tveklöst något
i begreppet modernism som nedvärderar det förgångna, och att 60-talets
stadsomvandlingar är barn av ett modernistiskt stadsbyggnadsideal råder
det knappast någon tvekan om. Modernismen är i sig ohistorisk, den
föddes ur spillrorna efter det förödande första världskriget, ett krig som
inget europeiskt land tjänat på och som resulterade i ett förakt för det
gamla. En av modernismens tidiga storheter, Bruno Taut, uttryckte sig så
här redan 1920:

Förstör alla doriska, joniska och korintiska kalkstenskolonner, krossa leksakerna!
Ner med sandstenens och spegelglasens ”förnämhet”, slå sönder allt skräp av
ädelträ och marmor, på sophögen med smörjan!
Oh, dessa begrepp: Rum, Hembygd, Stil! Fy för djävulen vad de stinker! Riv
sönder dem, upplös dem! Inget får bli kvar…. 70

Om detta var hur en arkitekt såg på sitt uppdrag 1920, så lär historie-
föraktet knappast minskat av ytterligare ett världskrig med miljontals
oskyldiga offer. Det var inte bara arkitekterna som vädrade morgonluft,
ett helt nytt samhälle skulle byggas upp. Det skulle vara befriat från
historiens ok och de skulle spegla framtidsanda och teknologiska land-
vinningar. I Sverige kom funktionalismen att bli starkt knuten till det
socialdemokratiska folkhemsbygget, sedan stilidealen importerats av de
idealistiska arkitekterna Uno Åhrén och Sven Markelius som tidigt blev
medlemmar i den internationella arkitektorganisationen CIAM, där
förgrundsgestalten var ingen mindre än Le Corbusier71. Efterkrigstiden
präglades, åtminstone i Sverige, av en orubblig tilltro till vetenskaplig
och teknisk expertis, inte minst arkitekterna hade en mycket upphöjd
position. Redan i den klassiska stridsskriften acceptera från 1931 förespår
författarna (bl.a. Åhrén och Markelius) att stora förändringar väntar runt
hörnet:

Staden växer inte bara genom att nya områden tillfogas vid gränserna, hela den
gamla kärnan beröres därav. Det blir gatuutvidgningar och gatugenombrytningar
för den stigande trafiken, det blir större hushöjder. Och sedan länge fortgår en
revolutionerande omläggning av alla större städer, nämligen bildandet av ett
centralt affärsområde, city, och perifera bostadsområden. Det är dessa förhållan-
den och icke ett arkitektoniskt formspråk, som på avgörande sätt förändrar en
hel stadsmiljö. Detaljmiljöerna, gatorna och torgen förändras också de, gradvis
och oemotståndligt.73

Citatet visar att omvandlingarna av svenska stadskärnor inte var något
som plötsligt drabbade landet någon gång på 50-talet, utan ett led i en
utveckling som börjat långt tidigare. Enligt författarna till acceptera var
utvecklingen oundviklig, och det var en syn som skulle hålla i sig länge.
Det är på sätt och vis anmärkningsvärt, med tanke på den enorma för-
ändringsvilja som uppenbarligen fanns vid denna tid, att det dröjde så
pass länge innan modernismens visioner om den moderna staden började
omsättas i någon större omfattning i stadens befintliga strukturer.

Under 60-talet vidareutvecklades de modernistiska stadsbyggnadsidealen
till en mängd mer eller minde fantasifulla utopier av vilka de flesta hade
sin grund i det öppna och föränderliga, åt ”en ny slit och slängkultur”.
Men den funktionalistiska grundtesen, att det gamla inte kan tillåtas stå
i vägen för det nya, levde vidare.73 Ingen ville bli anklagad för att försöka
bromsa utvecklingen mot den moderna staden. Framtiden fick inte
stoppas!

69Thurdin 1993, s4 72Asplund et al 1931, s187
70Citerad i Svedberg 1988, s46 73Johansson 1997, s64
71Johansson 1997, s62
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Processen

Bengt O.H. Johansson ger i sin bok Den stora stadsomvandlingen –
Erfarenheter från ett kulturmord (1997) en detaljerad beskrivning av
omvandlingarna i svenska stadskärnor med start i mitten av 50-talet och
en mer svårpreciserad slutpunkt under 70-talet. Som titeln antyder hör
Johansson till dem som kraftfullt fördömer saneringarna, och det ska
inte förnekas att hans bok bitvis känns en smula onyanserad, men den
ger likväl en god dokumentation av vad som faktiskt hände. Detta avsnitt
är därför baserat på Johanssons bok, där ej andra källor anges.

Innerstadssaneringarna genomfördes i de flesta fall under ledning av
städernas förtroendevalda, som samverkade med experter på trafik,
varudistribution m.m. samt med företrädare för nationella handelsföretag,
banker och försäkringsbolag, som ofta var de viktigaste finansiärerna. I
många städer bildades hel- eller halvkommunla saneringsbolag med
uppgift att inhandla/expropriera berörda fastigheter samt agera projekt-
ledare under själva omvandlingarna. Johansson skiljer på två huvudlinjer
som förändringarna följde. Den första var rivning och förnyelse av äldre,
centrala bostadskvarter, d.v.s. man ersatte gamla bostäder med nya bostä-
der. Den andra förnyelsevågen var den renodlade cityförnyelsen, som i
första hand syftade till att tillskapa storskaliga affärscentra i städernas
centrala delar.74 Det är förstås inte möjligt att dela in alla saneringsföretag
i den ”första eller andra vågen”, men indelningen speglar den förskjutning
av fokus från bostäder till handel som skedde när den första vågen gradvis
ersattes av den andra.

Handeln

Detaljhandeln utvecklades mycket kraftigt under 50-talet. Tidigare hade
expansionen kunnat ske genom ombyggnader och utvidgningar av lokal-
ytorna i husens bottenvåningar, men under 50-talets senare del var dess

ytor inte längre tillräckliga. Ökad konsumtion, ökade lönekostnader och
utvecklingen från små specialiserade butiker till varuhus med ”allt” i,
innebar sammantaget en omfattande strukturomvandling. Teorin från
politikernas sida vad gällde handel var ofta att om staden ifråga ville
fortsätta att vara bygdens eller regionens centrum var man ofrånkomligen
tvungen att säkerställa de strukturella förutsättningarna för detta, d.v.s.
stora och rationella affärsytor och god tillgänglighet med bil. Varuhusen
var på många håll ett nytt inslag i stadsbilden, utformade som stora enheter
med ett formspråk som sällan hade särskilt mycket gemensamt med den
äldre omgivande bebyggelsen (i den mån denna fanns kvar). Fram till
början av 60-talet var ändå varuhusen någotsånär anpassade till den äldre
bebyggelsen, med försäljningsytorna uppdelade i flera plan, ofta kombi-
nerade med såväl kontor som bostäder. Ett praktexempel på denna ”första
vågens” varuhus i sanerad stadsmiljö är Forum-varuhuset i Uppsala som
stod klart redan 1953. Forum-varuhuset var anpassat till den äldre (till
större delen rivna) bebyggelsen genom volymer och höjd, och bestod av
en tvåvånings byggnadskropp innehållande handelsytor. Ovanpå denna,

Forum-varuhuset i Uppsala. Ark. Dag Ribbing 1953.
Foto ur Brunnström 2004, s224

74Johansson 1997, s47
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indragen från gatan, reser sig en lamellhuskropp i tegel innehållande
kontor och bostäder. De nya varuhusen representerade ett nytt och modernt
konsumtionsmönster för gemene man.75 Varuhus hade tidigare varit något
som bara fanns i de större städerna och riktat sig mot en mer välbärgad
kundkrets.

Efter krigsslutet stadgade Arbetsmarknadsstyrelsen att 50 % av
våningsytan över bottenplanet måste bestå av bostäder för att byggnads-
tillstånd skulle ges – en kristidsåtgärd för att lindra bostadsbristen76. Att
bygga in bostäder i varuhuskomplexen gav också möjlighet att få del av
de förmånliga statliga bostadslånen. När dessa regleringar försvann på
60-talet blev varuhusarkitekturen än mer rationell, med en- och tvåplans-
varuhus, gärna med parkeringsdäck på taket, som bredde ut sig över stora
ytor, ofta hela kvarter.77 Som belysande exempel på 60-talets varuhus
kan nämnas Domus-varuhuset på Kungsportsavenyn i Göteborg som stod
färdigt 1967 (se bild). Det är uppfört som en del av ett kvartersstort

byggnadskomplex bestående av varuhus, hotell, tandläkarhus och
kontorslokaler. Noterbart är att det även i detta fall syns en viss anpassning
till platsen, genom fasader i ljus marmor som mot paradgatan Kungsports-
avenyn reser sig till samma höjd som omgivande bebyggelse. På varu-
husets baksida är emellertid den rationella varuhusarkitekturen tydlig
med en lång, sluten fasad i två våningar och med en täckt förbindelsegång
till parkeringshuset på andra sidan gatan. De tidiga varuhusen hade haft
fönster, precis som vanliga hus (ljusinflöde var ju trots allt ett av den
svenska funktionalismens honnörsord), men från och med 50-talets slut
blev det fönsterlösa varuhuset norm, efter amerikansk förebild och med
helt ekonomiskt rationella förevändningar78. Att fönstren rationaliserades
bort innebar också att man kunde ta varuhusens källarvåningar i anspråk.

Varuhusmarknaden dominerades av tre stora aktörer; Turitz, Åhlén &
Holm samt Kooperativa förbundet (eller Epa, Tempo och Domus, som
själva varuhusen hette). KF var den största varuhusaktören, vilket troligtvis
hade att göra med att förbundet av tradition stått socialdemokratin nära.
Ett vanligt mönster var därför i medelstora svenska städer att minst två
varuhus skulle finnas i stadskärnan av vilka ett skulle vara KF-ägt.79 Just
KF hade något av en pionjärroll vad gäller varuhusbyggandet, inte minst
genom sitt eget arkitektkontor, vars historia förtjänstfullt berättas av Lisa
Brunnström i Det svenska folkhemsbygget (2004). Brunnström beskriver
hur KF:s tidiga varuhus, som i mer blygsam skala börjat dyka upp redan
på 30-talet, snabbt utvecklades till form och funktion och på 50-talet
blev mönsterbildande för hur denna typ av handelsanläggningar skulle
se ut.80 Under 60-talets snabba utveckling blev emellertid många av de
tidigare varuhusen för små och omoderna och blev ofta föremål för om-
och tillbyggnad eller, i några fall, rivning trots att de inte hade många år
på nacken. Det ovan nämnda Forum-varuhuset i Uppsala fick exempelvis
byggas om invändigt redan sex år efter uppförandet. KF:s egen definition
på varuhus var på 60-talet en försäljningsanläggning som ”har en special-
sortering som uppgår till minst 50-70 procent per år av individens
konsumtion av specialvaror samt ett fullödigt livsmedelssortiment”81.F.d. Domusvaruhuset i Göteborg, Kungsportsavenyn. Ark. Folke Löfberg 1967

75Brunnström 2004, s223 78Brunnström 2004, s225f 81Citerad i Brunnström 2004, s226
76Ibid. s225 79Johansson 1997, s69
77Johansson 1997, s71 80Brunnström 2004, s224f
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Definitionen sade alltså ingenting om själva byggnaden och dess struktur,
utan handlar enbart om storleken på sortimentet.

Biltrafiken

För 60-talets trafikexperter var det en oacceptabel paradox att vägnätets
standard försämrades och blev alltmer igenkorkat ju närmare stadskärnan
man kom på sin väg från den välplanerade och trafikseparerade förorten,
för att sluta i en osund och orationell stadskärna där fotgängare och bilar
blandades huller om buller. Bilen var en framtidssymbol, ett redskap för
den moderna människan och troligtvis medförde den en påtaglig känsla
av förhöjd livskvalitet när den under femtiotalet gick från att vara ett
mycket exklusivt färdmedel till att bli tillgänglig för i princip vilken sköt-
sam arbetare som helst. Biltrafiken har under hela efterkrigstiden haft en
dominerande roll för samhällsplaneringen i i-länderna, och dess explo-
sionsartade ökning i omfattning innebar en omstrukturering av våra
samhällen82. Staten hade en viktig roll i utvecklingen som stor finansiär
av utbyggnad av vägnätet och genom att allmänt understödja transporter
med bil, detta eftersom man såg en snabbt ökande bilism som ett led i att
öka välfärden83.

Problemet var att städerna inte var byggda för att svälja den ständigt
ökande strömmen av bilar, och det blev därför en av planerarnas
huvuduppgifter att anpassa städerna efter bilsamhället. En mall för hur
trafikflödena skulle ledas utvecklades, i vilken centrumkringfart, sökar-
ring, matargator, parkeringsanläggningar, lastgator och gågator var viktiga
element.84 På flera håll genomfördes också breddningar av innerstadens
gator för att få plats med all trafik. Trafikseparering var ett annat
nyckelbegrepp, fotgängare skulle inte behöva röra sig på samma ytor
som bilisterna. Samtidigt var det ett orubbligt krav att bilburna besökare
utan hinder skulle kunna ta sig in i stadskärnan och parkera i direkt
anslutning till de större cityfunktionerna. Teknikkonsultföretaget VBB,
Vattenbyggnadsbyrån, blev en av de mest framgångsrika producenterna

av trafikplaner, de flesta ganska snarlika med en centrumtangerande led,
ofta med en mindre motorvägs dimensioner, runt city och en serie park-
eringsanläggningar i anslutning till denna. Mönstret blev tämligen stereo-
typt och tillämpades utan större ändringar på en lång rad städer, stora
som små och oavsett geografiska förutsättningar. Karlskrona kan ses som
ett belysande exempel på denna mallmentalitet. Att stadskärnan i det
fallet faktiskt består av en ö bekymrade inte ingenjörerna på VBB, som
tillämpade samma ringledsprincip där som på alla andra ställen. I Borås
gick man steget längre och drog en ”stadsmotorväg” tvärs genom
stadskärnan för att maximera tillgängligheten. När den invigdes 1970
gjorde den ansvarige gatuchefen följande uttalande: ”Borås är ingen
genomfartsstad. Den nya stadsmotorvägen kommer huvudsakligen att
fungera som infart och därför har det varit naturligt att dra den rakt
genom centrum.” 85

Trafikprioriterad miljö (Herkulesgatan) i centrala Stockholm. Olämplig för fotgängare.

82Holmberg et al 1996, s16 84Johansson 1997, s77
83Ibid. s16 85Citerad i Rådberg 1993, s93
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Fokus på det försvunna

Bengt O.H. Johansson har i sin redogörelse över saneringsepoken
sammanställt en hel del statistik över hur omfattande de storskaliga
rivningarna av äldre bebyggelse egentligen var. Den rivningsstatistik som
finns gäller rivning av bostadshus i tätort, räknat i antal avgångna
lägenheter, och det är med hjälp av rivningsstatistiken som Johansson
avgränsar den stora stadsomvandlingsperioden till att ha inträffat mellan
1950-talets slut och 1970-talets mitt. Under perioden 1960 till 1975
försvann över 100 000 lägenheter i det äldre byggnadsbeståndet, d.v.s.
hus uppförda innan 1901, med en kulmen under åren 1960-1975. Räknat
i byggnader motsvarar det ungefär 30-40 000 hus. En topp i rivnings-
statistiken inträffade 1968 då över 9 200 lägenheter försvann.86 I runda
tal försvann, bara under 60-talet, mer än 40% av de svenska städernas
äldsta bostadsbestånd. I vissa städer var motsvarande siffra uppemot 80%
eller mer.87

Det mesta av den bebyggelse som revs hade blivit klassad som ”sanerings-
mogen”, vilket normalt innebar att den innehöll bostäder som inte
motsvarade uppsatta normer för bostadsstandard. Bilder i sanerings-
utredningar visar tydligt vad det var för typ av bebyggelse man ville få
bort; täta, gammaldags stadskvarter med hög exploatering och gyttrig
gårdsbebyggelse och uthuslängor, enkla trähus med flagnande färg för
de lägre bemedlade, där betraktaren nästan kan se hur det drar genom de
otäta väggarna och fukten kryper i golvet (se t.ex. bilder på s 36). Som
tidigare nämnts var det emellertid en uttalad strategi att den bebyggelse
som inte var omedelbart saneringsmogen skulle bli det genom att under-
håll och ombyggnad motverkades. Grundsynen förefaller ha varit att det
inte är rationellt att underhålla äldre bebyggelse för att de ska kunna
hysa godtagbara boendemiljöer ytterligare några år, när man lika gärna
kan ta bort den direkt och ersätta med modern bebyggelse.

När det gäller kulturhistoriska överväganden var aktiviteten tämligen
blygsam. Kulturmiljövården, eller kulturminnesvården som den hette då,
hade helt enkelt inte så mycket att säga till om, och det mesta av dess
energi tycks ha gått åt till att ta tillvara lösa delar av det som revs, som
sedan hamnade på läns- och stadsmuseernas magasin. Antikvarier och
museifolk levererade synpunkter när något värdefullt höll på att rivas,
men deras yttranden blev sällan tillgodosedda när nya stadsplaner antogs.
På en del håll lyckades man rädda enstaka äldre hus genom att flytta dem
till något friluftsmuseum utanför staden. Statens bevarandeambitioner
koncentrerades till ett strängt urval byggnader och för att undvika intrång
i den privata äganderätten ställde tidens kulturmiljölagstiftning mycket
höga krav på kulturhistoriskt värde och föreskrev höga ersättningsnivåer
för fastighetsägare som ”drabbades” av en byggnadsminnesförklaring.88

Saneringsvågen mattades av under 70-talet, men det skulle dröja betydligt
längre innan alla hål i stadslandskapet hade ersatts med ny bebyggelse.
Det visade sig nämligen att nybyggnadsbehovet inte var fullt så stort
som man trott när planerna gjordes upp, vilket innebar att genomförande-
tiden i många fall blev exceptionellt lång. I vissa städer vittnar än idag
centralt belägna lucktomter (som ofta tjänar som parkeringsplatser) om
denna missräkning.89

En antydan till kursändring

År 1971 kom en ny statlig utredning på ämnet sanering90, denna gång
helt fokuserad på bostadssanering. Utredningen består till större delen
av tekniska, ekonomiska och administrativa resonemang och riktlinjer.
Till skillnad mot den tidigare utredningen från 1954 nämns här också
modernisering, upprustning och ombyggnad av äldre bostadsbebyggelse
som en metod för sanering, vilket får ses som ett trendbrott gentemot
den tidigare så kompromisslösa rivningspolitiken. Överlag kan man i
den nya utredningen skönja en lite mer nyanserad syn på saneringsbehov
och saneringsmetoder. Utredningen förespråkar upprättandet av

86Johansson 1997, s19 89Ibid. s48
87Ibid. s11 90Sanering I, SOU 1971:64
88Ibid. ss56-60
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kommunala bostadssaneringsprogram, innehållande en grundlig invente-
ring av stadens bostadsbestånd och dess standard, lokalisering av aktuella
saneringsområden samt åtgärder för dessa91. Liknande ansatser hade redan
gjorts på många håll, men först nu redovisades en mall för hur en sådan
utredning skulle se ut och fungera. Ett bra exempel på den här typen av
mer nyanserade saneringsprogram är den utredning som togs fram av
Göteborgs stad 1974 som grund för den fortsatta saneringsverksamheten.
Här talas om behovet av att noggrant bedöma saneringsområdenas förut-
sättningar, möjligheterna till renovering m.m. men även om vikten av
hyresgästernas inflytande. Vad gäller saneringens inriktning föreslås i
sammanfattningen att:

Förnyelse genom ombyggnad prövas när inte avgörande skäl talar häremot.
Saneringsverksamheten bör kännetecknas av kontinuitet. Man bör sträva efter
att där så är möjligt komplettera och förbättra den bebyggelse och de miljöer
som redan finns. Man bör dessutom söka bevara goda exempel från olika epoker
i Göteborgs bebyggelsehistoria åt kommande generationer.92

Vad som däremot inte kan skönjas i 1971 års utredning är någon kritisk
analys av de väldiga rivningsprojekt som pågått under hela det gångna
60-talet. Inte ett ord nämns om kulturhistoriska värden eller lämpliga
överväganden angående dessa. Först i utredningens tredje delbetänkande,
som kom 1973, börjar man tala om ”kulturhistoriska önskemål” och att
hela sammanhängande miljöer kunde betraktas som kulturhistoriskt
värdefulla93. Det skulle dröja fram till 1974 innan riksdagen beslutade
om åtgärder inom bostadspolitikens ram för kulturhistoriskt och
miljömässigt värdefull bebyggelse, som därmed berättigade till särskilda
statliga lån för modernisering.

Kritik

Naturligtvis kunde inte sådana drastiska omvandlingar av stadskärnor
ske utan protester. Många människor berördes personligen när deras
hemkvarter raserades. Det har ofta påpekats att det inte var de boende i

de ”saneringsmogna” stadsmiljöerna som hade bedömt dem som otjän-
liga, utan utomstående experter som själva ofta hade en betydligt bättre
boendestandard. I den första saneringsutredningen från 1954 visar det
sig att utredarna faktiskt ändå kan föreställa sig att vissa ville bo kvar i
den gamla bebyggelsen, och bemöter den farhågan:

Vissa intervjuundersökningar, som under efterkrigsåren företagits på olika orter,
tyder på att det endast i speciella undantagsfall finnes anledning räkna med att
det antal hushåll som i samband av sanering av känslomässiga skäl icke vill
lämna den gamla bostadsmiljön skall visa sig vara påfallande stort.94

Tidens lagstiftning på plan- och byggområdet innehöll inte lika sofisti-
kerade bestämmelser om medborgarinflytande som i dagens PBL, vilket
sannolikt var en förutsättning för att omdaningarna skulle få en sådan
omfattning.

Det var också först på 70-talet som den rikspolitiska agendan sakta började
ändra riktning i saneringsfrågan, delvis på grund den folkliga opinion
som vuxit fram dels mot centrumsaneringar, dels mot miljön i de många
miljonprogramsförorterna som sköt upp som svampar ur jorden under
samma tid. Den folkliga opinionen tycks emellertid, precis som
kulturmiljövården ha vaknat upp relativt sent, när ”saneringsmaskinen”
redan hunnit sätta djupa spår i många städer. Ett folkligt motstånd är
också betydligt svårare att ringa in än den väl dokumenterade och
arkiverade kommunala och statliga verksamheten med dess utredningar,
betänkanden, protokoll och planer. Vad som är säkert är att det på vissa
håll bildades föreningar och nätverk med syfte att verka för ett bevarande
för vissa hotade stadsdelar. Exemplen på fall där liknande grupper nått
någon större framgång är däremot ganska sällsynta, även om de finns.
Ett av de mer välkända exempel på folkligt motstånd mot saneringsbeslut
är den protestorganisation som bildades när stadsdelen Haga i Göteborg
skulle saneras. Aktionsgruppen för Hagas bevarande bildades 1970 och
var under hela 70-talet aktiv genom olika manifestationer, demonstra-
tioner, stormöten, tidningsutgivning, spridning av flygblad och andra mer

91Sanering I, SOU 1971:64, s65 93Johansson 1997, s99f
92Sanering i Göteborg, 1974, s129 94Saneringsfrågan, SOU 1954:31, s135
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eller mindre spektakulära former av opinionsbildning. Gruppen, bestående
av boende i området, ville rädda den livaktiga stadsdelen med dess många
småverksamheter, ölstugor, konstnärer och kollektivboende från att gå
samma öde till mötes som många andra av Göteborgs äldre arbetar-
områden redan gjort, det vill säga totalsanering. Hagagruppens opinions-
bildning fick uppmärksamhet i medierna, även utanför Göteborg, och
bidrog i viss mån till att politikerna faktiskt började ompröva sin syn på
stadsdelen, som idag är mycket populär med sin småstadskaraktär och
många trähus. En hel del hus revs visserligen i Haga, men den nya bebyg-
gelsen var ändå, åtminstone med den tidens mått, anpassad till den
befintliga stadskaraktären, vilket får ses som ett viktigt trendbrott i stads-
förnyelsearbetet.

Men det finns även exempel på tidigare opinionsbildningar mot sanering-
arna. I Uppsala bildades redan 1961 Föreningen Vårda Uppsala som en
reaktion på det nyuppförda Tempo-varuhuset, uppfört vid Stora torget
där tidigare ett synnerligen värdefullt 1700-talshus stått. Föreningen
samlade folk över både parti- och klassgränserna (även om akademikerna
var i majoritet) och verkade för att bevara de värdefulla delar av stads-
centrum som på 60-talet revs med en våldsam effektivitet, och som sedan
dess rymmer stadens kommersiella centrum. Genom intensiv opinions-
bildning lyckades man också avvärja några av de mest radikala sanerings-
åtgärderna, som exempelvis sammanslagning av kvarter för varuhus-
ändamål. Föreningen finns kvar än idag och har med tiden utvecklats till
att vara en förening som främjar en från allmän synpunkt hållbar
stadsutveckling och varsamhet med kulturhistoriskt känsliga miljöer. Man
har bl.a. kritiserat placeringen av det nya konserthus som planeras i sta-
den.95

Även inom arkitektkåren fanns det kritiker. En av dem som tidigt uttalade
en skeptisk hållning var arkitekturhistorikern och professorn Göran
Lindahl, som 1965 skrev följande i tidskiften Arkitektur:

Att centrumsaneringarna under 50- och 60-talen sällan givit upphov till god
arkitektur förvånar knappast. Där finns så mycket av överexploatering, proppfulla
och uppsvullna hus, som till sist accepteras av resignerade byggnadsnämnder.
Där finns också en brokighet som tydligt nog annonserar att det är fråga om
kommersiella och självtillräckliga punktsaneringar. Ibland kan det förefalla som
om planförfattarna till råga på allt siktar mot det pittoreska och växlingsrika.
Till alla de sönderbrytande inslag som trafikarrangemangen brukar utgöra –
växlingen mellan gångytor och körytor, parkeringsfickor och garagenedfarter –
läggs dessutom några uppslag i den seglivade Sitte-traditionens anda; det hela
kan bli en prövande kombination av kommersiella uttryckskrav och påhittig
halvkonstnärlighet.96

Lindahls kritik skiljer sig något från den gängse bilden av saneringens
brister. Det är inte i första hand storskalighet och monotoni han kritiserar
utan snarare punktsaneringar med ambitionen att få in så mycket som

95Nilsén, A. Telefonintervju 041027
96Lindahl 1965, s158

Ur Hagabladet, organ för Aktionsgruppen för Hagas bevarande, nr 1:1980.
Kritiken mot stadsbyggnadskontorets “rationella hantering” tog sig många former.
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möjligt på en begränsad yta och samtidigt inte riktigt vilja släppa äldre
stadsbyggnadsideal, resulterande i en allmänt osmaklig stilblandning.
”Sitte-traditionen” med sin förebild i medeltida stadsmönster represen-
terade för 60-talets arkitekter de mest förlegade och omoderna ideal som
gick att tänka sig, att jämföra med våra dagars vurm för just den typen av
stadsbyggnad. Lindahl efterlyser en mer konsekvent genomförd sanering
styrd av ett översiktligt plantänkande, men som ändå tar hänsyn till den
enskilda stadens förutsättningar. ”Det är regi i stort den moderna staden
behöver, en enkelt och enhetligt tillskuren ram kring mångfalden” skriver
han97, och sammanfattar därmed det förhållningssätt som sannolikt den
tidens generalplanerare anammade.

Som en parentes kan nämnas att många arkitekter som inte var helt
förtjusta i tidens normer för varuhus, parkeringshus och bostadskolosser
i massupplaga, hittade en fristad i kyrkobyggandet som fick ett kraftigt
uppsving i samband med att alla nya miljonprogramsförorter skulle få
sin egen kyrka. Kyrkobyggandet beskrevs av ovan citerade Göran Lindahl
som en ”skönhetens tillflyktsort”, på vilken flera av tidens välkända
arkitekter fick utlopp för sina mer konstnärliga talanger. Inte minst Peter
Celsing hann med tiden sätta sin prägel på åtskilliga småkyrkor i svenska
förorter, och vann också stort erkännande för dessa.98

Kritiken lever kvar?

Kritiken har också fortsatt in i våra dagar. Undertiteln på Bengt O.H.
Johanssons bok – erfarenheter från ett kulturmord – visar med all tydlighet
vad författaren själv anser om saneringarna, och enligt min mening tar
den också udden av rapportens status som objektiv dokumentation.
Genom att en genuint negativ bild av vad som skedde får vara utgångs-
punkt blir hela dokumentationen en smula vinklad, även om det mesta
av kritiken är både saklig och befogad. Johanssons personliga ställnings-
tagande blir allt tydligare när några av dagens yngre arkitekter kritiseras
för att inte bry sig om kulturarvet och för att inte tycka tillräckligt mycket

om de platsanpassade husen på Stumholmen i Karlskrona. Även visio-
nären Rem Koolhaas får sig en släng av sleven eftersom han ger uttryck
för en skeptisk inställning till den traditionella staden.99

Jag tror att det är viktigt att vara tydlig med vad det egentligen är man
kritiserar. Först gäller det själva rivningarna. De flesta, inklusive under-
tecknad, är nog överrens om att dessa var onödigt omfattande och att de
skedde utan någon större hänsyn till de befintliga miljöernas kulturvärden.
Även om man inte tycker att all förändring av en stads byggnadsbestånd
bör förbjudas, så har väl de flesta idag åsikten att förändringar bör ske
med någon typ av hänsyn till den befintliga miljön. Vi inser att många
stadsmiljöer som bar på sin egen historia sedan hundratals år tillbaka,
utraderades på ett tämligen okänsligt sätt. Vi inser också att man inte
utan vidare kan sätta likhetstecken mellan gammalt och dåligt. Den andra
aspekten är förstås de byggda miljöer som uppfördes på de gamlas plats.
Vad vi tycker om dessa beror på våra preferenser när det gäller arkitektur
och stadsbyggnadskonst, och är därför till stor del rent subjektivt tyckande.
Vi kan titta på före-och-efter-bilder och konstatera att vi hellre skulle
leva i den äldre versionen än i den yngre, helt enkelt eftersom den ser
mycket trevligare ut. Ett utsirat jugendpalats, eller för den delen ett
pittoreskt litet trähus, är helt enkelt (inte för alla men för de flesta) mer
tilltalande att se på än en hundra meter lång grå betongfasad med en
gapande garagenedfart mitt på. Samtidigt får man kanske medge att ett
stort varuhus faktiskt skulle vara svårt att klämma in i något av de hus
som stod där tidigare. En tredje aspekt rör de trafiktekniska förändringarna
som gjordes i samband med saneringarna. Här kan man konstatera att
synen på bilismens villkor då och nu inte riktigt är densamma. Vi har nu
fått en debatt om den alltjämt ökande bilismens miljökonsekvenser, både
för den globala miljön och för stadsmiljön. I såväl lokala som nationella
måldokument anges en ambition att stävja privatbilismens eskalerande
utveckling till förmån för kollektiva färdmedel och på lokal nivå planerar
man numera för befrämjande av gång- och cykeltrafik och utformning
av stadscentra utifrån dessa gruppers behov. Ändå är billobbyn minst

97Lindahl 1965, s158
98Caldenby (red.) 1998, s164ff
99Johansson 1997, s115f
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lika stark idag som någonsin tidigare, och när det kommer till konkreta
planeringsåtgärder som att minska antalet parkeringsplatser eller rentav
införa biltullar hörs nästan alltid ett ramaskri från de bilburna, som ofta
får stort genomslag i debatten.

Det finns en hel del känslor under kritiken av centrumsaneringarna, vilket
är fullt förståligt. I kritiken finns bitterhet över förlorade barndomsmiljöer,
ohörsamma ”teknokrater”, asfaltälskande trafiktekniker, kapitalistiska
varuhusägare, banker och fastighetsbolag, ryggradslösa politiker samt,
inte minst, en frustration och en förödande känsla av maktlöshet. Kanske
är det en av förklaringarna till att de sanerade stadsmiljöerna fortfarande
inte förärats något kulturhistoriskt egenvärde från officiellt håll, att bitter-
heten fortfarande sitter kvar någonstans. Är det rent utav en tyst hämn-
daktion från den planerargeneration som tillträdde när allt redan var
bortsopat? Den lite konspiratoriska tanken leder oss in i nästa fråge-
ställning, nämligen den om huruvida de sanerade stadskärnorna har något
kulturhistoriskt värde, och vad detta i så fall består av.

Fult, tråkigt �och värdefullt?

I Uppsala, ett stenkast från centralstationen, står ett stort parkeringshus
från 1972. En tämligen brutalistisk betongkonstruktion blottar de sluttande
parkeringsplanen till en höjd av 13 meter. Byggnaden är genom gatu-
breddning indragen en bit från den ursprungliga kvartersgränsen. Detta
har fött idén att ”bygga in den” med bostadshus, vilket skulle innebära
att den helt gömdes i en omgivande byggnadskropp. En detaljplan för
denna åtgärd vann nyligen laga kraft, och många är de uppsalabor som
nu ser fram mot en trivsammare stadsbild när det fula och tråkiga
parkeringshuset göms bakom trevliga bostadsfasader, anpassade till
omgivningen. I planhandlingarna nämns inte ett enda ord om kultur-
miljömässiga överväganden. I planarbetet har frågan om parkeringshusets
eventuella kulturmiljövärde inte mer än snuddats vid.100

För det är klart att det som är fult behöver man väl inte vara rädd om?
Inte kan man tala om kulturmiljövärde hos en torftig betongkoloss som
folk blir självmordsbenägna bara av att titta på? Frågor som dessa dyker
spontant upp när man funderar över saneringsepokens stadsmiljöers
eventuella bevarandevärde. Min ambition är i detta avsnitt att bringa lite
klarhet i vad det är för värden som är relevanta att tala om i dessa samman-
hang. Är det egentligen sant att alla tycker illa om den sanerade stads-
kärnan? Om så är fallet, varför tycker vi det och varför envisas vi ändå
med att vistas i just dessa miljöer så mycket?

Det går troll i saneringsfrågan

I inledningen till detta arbete skrev jag att en utgångspunkt ska vara
antagandet att den aktuella typmiljön faktiskt har sina egna inneboende
kvaliteter. Det låter inte som ett särskilt radikalt antagande, men jag vill
genom att utgå från det antagandet vrida perspektivet och betrakta den
sanerade stadskärnan utifrån dess egna förutsättningar, istället för att som
så ofta görs, ställa den i relation till de bortrivna miljöerna. När nu 30 årP-huset Grimhild, Uppsala, uppfört 1972. Fult?

100Wikström, A. Telefonintervju 041025
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har gått sedan rivningarna mattades av borde såväl planerare som
antikvarier kunna förlika sig med den faktiska verkligheten; det som revs
är borta och kommer inte tillbaka hur mycket vi än förfasar oss över de
gjorda ”ingreppen”. Däremot har vi fått en ny typmiljö att förvalta. Med
typmiljö menar jag tillämpningar av en specifik modell för stadsbyggande
med identifierbara karaktärsdrag, vars tillkomst kan härröras till en
begränsad tidsperiod. Som exempel på typmiljöer kan nämnas 1700-talets
och 1800-talets bruksorter, det tidiga 1900-talets trädgårdsstäder, 50-talets
stadsdelscentra och miljonprogrammets bostadsförorter.

Många kommuner, framför allt större städer, har i sina översiktsplaner
gjort sammanställningar av stadens bebyggelsetyper, eller bebyggelse-
karaktärer som det ibland kallas. Ett av de mer ambitiösa exemplen är
Stockholms byggnadsordning, som är en del av översiktsplanen för Stock-
holms stad från 1999. I den delas all bebyggelse in i tolv stadsbyggnads-
karaktärer, men ingen av dessa motsvarar den sanerade stadskärnans
karaktär. Istället går i princip hela innerstaden under beteckningen
”stenstad”, med undantag för Gamla Stan som utgör en egen kategori.
Med stenstad åsyftas den klassiska 1800-talsstaden (vars gatunät i många
fall härstammar från 1600-talet), med slutna, jämnhöga kvarter, tydliga
gaturum, 18-metersgator och femvåningshus med ordnade gatufasader
och mer oreglerad gårdsbebyggelse på tydligt avgränsade gårdar101. De
stora sanerade områdena på nedre Norrmalm har egentligen inte så mycket
gemensamt med den beskrivna stenstaden. Faktum är att de är uppförda
enligt helt andra stadsbyggnadsideal (som för övrigt tydligt förkastade
den klassiska stenstaden), även om den i de flesta fall anpassar sig efter
det gamla gatunätet. Ser man till exempel på Hötorgscity är till och med
det urbana rutnätet upplöst och likheterna med stenstaden är så gott som
obefintliga. Ändå nämns inte dessa karaktäristiska stadsmiljöer med ett
enda ord i Stockholms byggnadsordning.

Vad tyder då detta på? Är det så att planerarna inte riktigt vill veta av den
här typmiljön, att man vill glömma sina ”gamla synder” och släta över

De övre bilderna är från Stockholms
stadsbyggnadsordning och illustrerar
stadskaraktären “stenstad” som antas omfatta
hela Stockholms innerstad utom Gamla Stan.
Bilden till vänster (Sveavägen) visar hur
stenstaden kan se ut i verkligheten.

101Översiktsplan 1999, Stockholms Stad 2000, s117
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misstagen genom att göra antagandet att hela innerstaden faktiskt ser ut
som en klassisk stenstad enligt 1800-talets stadsbyggnadsideal? På något
sätt verkar frågan fortfarande lite infekterad, och det är inte riktigt accepte-
rat att omnämna de aktuella miljöerna i positiva ordalag.

Funktion kontra estetik

Även om man anstränger sig för att bortse från själva saneringen och
rivningarna, och istället fokuserar på den nytillkomna bebyggelsen och
dess egenskaper, så tycks det finnas en allmän skepsis mot denna. Här
ska i ärlighetens namn påpekas att jag inte har några som helst
vetenskapliga belägg för att folk i allmänhet verkligen tycker illa om
saneringsepokens stadsbebyggelse (hädanefter för enkelhetens skull
kallad typmiljön). Vad jag vet är att den inte har särskilt gott anseende i
de kretsar av planerings- och arkitektstudenter där jag själv ingår och att
jag aldrig någonsin har hört någon omnämna dem i positiva ordalag. En
teori som jag tror kan stämma är att typmiljön hör till den typen av
vardagsmiljöer som folk i gemen sällan reflekterar över utifrån arkitek-
toniska/estetiska preferenser. Man använder den regelbundet, framför
allt för inköp, och man kanske har sin arbetsplats i den, men man betraktar
den inte som något vackert. Den som flanerar efter stängningsdags längs
en folktom gågata omgiven av 60-talets varuhus och kontorshus har
knappast valt den vägen på grund av den arkitektoniska skönhets-
upplevelsen, utan snarare för att slippa störas av biltrafiken. Detta är
som sagt inte vetenskapliga fakta, utan ett antagande gjort efter vad jag
upplever vara en allmän uppfattning om olika stadsbyggnadskaraktärer.

Typmiljön är en utpräglad funktionsmiljö. Den är skapad för att tillgodose
väl definierade behov för handel, arbete, trafik och andra verksamheter,
och medlen för detta var ofta framtagna med vetenskaplig exakthet med
arkitekten/planeraren som den oomtvistade experten. Johansson (1997,
s81f) presenterar några för saneringsepoken typiska metaforer för staden,
såsom staden som marknad, staden som smittokälla och staden som

organism. Den enligt min mening intressantaste metaforen är ändå staden
som maskin. Synen på staden som ett gigantiskt och komplicerat maskineri
kan spåras till ungmodernismens dagar, med frontfigurer som Le
Corbusier m.fl. och den är påfallande tydlig i planeringsretoriken under
tiden före och under centrumsaneringarna. I Svenska Turistföreningens
årsskrift 1956, med temat ”staden” ger Sven Ivar Lind följande poetiska
beskrivning av stadens maskineri:

En gammal stad med ett expanderande näringsliv är som en gammal maskin av
vilken man kräver ständigt nya och större prestationer. Delar förstärks, delar
byts. Den är snart inte som en maskin koncipierad av ett klart och tydligt förnuft,
maskinmästarens mekaniska, taktsäkert dirigerade funktionssymfoni, snarare en
teknologisk jamsession, där nya inpass skapar situationer, som får sin inspirerade
lösning under gång genom ständiga ombyggnader; ett maskineri där effektiva
delar arbetar bland belamrande ålderdomliga stativ, frikopplade hjul, slitna lager.103

Kanske kan man säga att metaforen staden som maskin aldrig har varit
så tydlig som under saneringsepoken. Utredning efter utredning
publicerades gällande trafikteknik, parkering, varutransport, ventilation,
handelns struktur och byggnaders tekniska egenskaper. Varuhus-
komplexen som uppfördes under 60-talet har ofta karaktären av stora
maskinerier där allt är noggrant uttänkt; flöden av kunder längs gågator,
gångstråk, hissar och rulltrappor, flöden av bilar längs garageinfarter med
exakt uträknade kurvradier till parkeringsplan där antalet platser var
grundat på statistiska beräkningar, flöden av varor längs underjordiska
lastgator, flöden av el, vatten, friskluft, värme, information, avfall, pengar
– allt var uträknat! Om den gamla staden var en ålderstigen maskin som
krävde ständigt underhåll, var den nya staden snarare ett högteknologiskt
underverk som när det väl var färdigställt skulle vara mer eller mindre
självgående. Det faktum att de sanerade delarna av våra städer än idag
ofta fungerar som stadens kommersiella centrum tyder väl på att det som
uppfördes faktiskt var funktionellt och väl anpassat till framför allt detalj-
handelns behov. Typmiljön är med andra ord en rationell stadsmiljö som
i allt väsentligt uppfyller de praktiska krav som vi ställer på den.

102Johansson 1997, 81f
103Svenska Turistföreningens årsskrift 1956


