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Men rent estetiskt? Att tala om fult och vackert är förstås känsligt, men
mot bakgrund av mitt antagande att folk i allmänhet upplever 60-talets
stadsbebyggelse som mindre vacker än många äldre stadselement, kan
ändå några reflektioner göras kring typmiljöns visuella egenskaper. Det
är uppenbart att den skiljer sig tydligt från tidigare stadsbebyggelse. Stora
enheter med långa, horisontellt orienterade fasader ger en annan typ av
gaturum än mer traditionella kvarter sammansatta av ett större antal
byggnader. Även när det gäller material finns stora skillnader, där putsade
lättbetongelement, plåt, tegel och olika skivmaterial står i kontrast till
både klassisk stenstadsarkitektur och eventuell trähusbebyggelse. Den
funktionalistiska enkelheten och avsaknaden av ornament är förstås också
karaktärsgivande, även om den inte är typisk för just de sanerade miljöerna
utan för hela efterkrigstidens arkitektur. För de mer storskaliga anlägg-
ningarna från saneringsepokens senare del kan nog sägas att rationaliteten
i många fall tagit överhanden på bekostnad av den rent estetiska omsorgen.
Men även det är en sanning med modifikation, för om man ägnar arkitek-
turen hos dylika anläggningar en stunds uppmärksamhet kan man ändå
skönja en arkitektonisk ambition, ett uttryck som ofta döljer sig bakom
skrymmande skyltar och flaggor, vilket också ska visa sig i den fallstudie
som avslutar den här rapporten. Att typmiljöns rent arkitektoniska egen-
skaper sällan ägnas någon uppmärksamhet kan mycket väl vara en följd
av dess funktionsinriktade natur. Den som rör sig i typmiljön kanske helt
enkelt är fokuserad på att titta på skyltar för att lokalisera den butik som
utgör målpunkten för tillfället. I det nya city strosar man inte runt och
tittar på hus, i city uträttar man ärenden.

Dokumentvärden utan upplevelsevärden?

Kulturvärden kan, som tidigare konstaterats, mätas och bedömas på olika
sätt. Ovan förda resonemang kan med fördel jämföras med den uppdelning
i dokumentvärden och upplevelsevärden som beskrivs i del 1 s21.
Typmiljöns dokumentvärden kan vara nog så intressanta, de kan beskrivas
med fokus på exempelvis de arkitektoniska idealen, den idémässiga

bakgrunden eller andra historiska aspekter. Dokumentvärdena kan bedö-
mas som påtagliga eller ringa, de kan vara förvanskade, dolda eller
fördärvade, men de är alltid möjliga att beskriva utifrån en viss ämnes-
kunskap. Med upplevelsevärdena är det förstås svårare, inte minst för att
rent subjektiva preferenser spelar in i bedömningen av dessa. Om man
gör det schablonmässiga antagandet att ”de sanerade stadskärnorna är
visserligen fula och tråkiga, men även funktionella och kulturhistoriskt
intressanta”, så har man också gjort en tydlig distinktion mellan doku-
ment- och upplevelsevärden. Både funktionalitet och estetik är exempel
på upplevelsevärden, medan ”kulturhistoriskt intressant” i det här påstå-
endet snarare syftar på sådana värden som bara de någorlunda insatta
kan se och förstå, d.v.s. dokumentvärden. Men enligt nämnda teori ska
ju även upplevelsevärdena räknas till kulturmiljövärdena, vilket skulle
innebära att även funktionen är en del av det samlade kulturmiljövärdet.
Vad innebär då negativa upplevelsevärden för helhetsbilden, kan man

60-talets varuhus saknar inte helt arkitektonisk medvetenhet och detaljer. Detalj av
Åhléns-varuhuset i Karlskrona.
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fråga sig, fortfarande med utgångspunkt i antagandet att typmiljön saknar
estetiska värden. Om någon verkligen tycker att exempelvis en byggnad
är ful och symboliserar teknokrati och hänsynslös exploatering, innebär
det att ”kulturmiljöpoängen” dras ned? Jag har personligen aldrig hört
eller läst något som styrker förekomsten av ”negativa kulturmiljövärden”,
och det är heller knappast rimligt att värdera på det sättet. Ibland talas
visserligen om det ”mörka kulturarvet”, syftande på byggnader eller
miljöer som för många är förknippade med något negativt eller trauma-
tiskt104. Möjligtvis kan de egenskaper som saneringförespråkarna tillskrev
den ”saneringsmogna” bebyggelsen beskrivas som negativa kulturvärden,
men för de flesta låter nog detta mest motsägelsefullt eftersom ordet
”värde” i dagligt tal innebär något positivt. Rimligast är kanske ändå att
tolka ”negativt värde” som obefintligt värde, därmed inte sagt att inte
människors ogillande gentemot en viss miljö ska ignoreras.

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att det för typmiljön, och kanske
för det moderna kulturarvet i allmänhet, är extra viktigt att se till alla
typer av kulturhistoriskt värde, eftersom ensidigt fokuserande på en viss
typ av värden kan leda till missvisande och orättvisa bedömningar. Under
rubriken Att analysera det moderna kulturarvet ska jag återkomma till
förhållandet expertperspektiv kontra brukarperspektiv. Man ska heller
inte glömma att den kulturhistoriska värderingen också innefattar
förstärkande, övergripande motiv (såsom autenticitet och sällsynthet) som
kan förstärka summan av dokument- och upplevelsevärden. När det gäller
just sällsynthet kan man tycka att det begreppet knappast är aktuellt för
den typmiljö som det här arbetet handlar om, eftersom ”det ser ju likadant
ut överallt”. Dock visar det sig vid en översiktlig genomgång att dessa
miljöer har genomgått så många förändringar att det vid det här laget
faktiskt kan bli aktuellt att tala om sällsynta, välbevarade saneringsmiljöer.

Den sanerade stadskärnan idag
� vad har hänt?

För att kunna föra ett resonemang om typmiljöns eventuella kulturvärden
krävs först en genomgång av vad den gått igenom sedan sin födelse. Det
visar sig nämligen vara en hel del, och ofta får man titta både en och två
gånger för att under ombyggnader, tillbyggnader och fasadändringar hitta
originalbyggnaderna. Som tidigare nämndes fick 50-talets varuhus ofta
redan något decennium efter sin tillkomst finna sig i att bli omvandlade
eller rentav stängda. Av detta följer att välbevarade varuhus från den
tidiga saneringsepoken är mycket sällsynta, och i den mån de existerar
torde de vara omedelbart aktuella för byggnadsminnesförklaring eller
annan skyddsåtgärd. Nu handlade förvisso stadssaneringarna inte enbart
om att bygga varuhus. Att det, åtminstone inledningsvis, mest handlade
om bostäder har redan konstaterats, och de centralt belägna bostäder som
uppfördes i sanerade områden är inte ointressanta ur ett kulturmiljö-
perspektiv. Men ser man på hur typmiljön (som alltså kan innehålla såväl
bostäder som handel, kontor och andra verksamheter) har förändrats under
sin livstid är det tydligt att det är just handelns anläggningar som genom-
gått de största förändringarna.

Handelns strukturomvandling

I många städer var ett uttalat syfte med centrumsaneringen att handeln
även i fortsättningen skulle vara koncentrerad till stadskärnan. Förbifarts-
leder och externhandel var ännu inte accepterat, vare sig av affärsintressen
eller kommunpolitiker105. Eftersom detaljhandeln omvandlades och växte
kraftigt under 50-talet ansågs det helt enkelt att den stad som ville fortsätta
vara ett centrum för handel, administration och näringsliv inom en
kommun eller region, var tvungen att omvandlas så att den kunde inhysa
de moderna kommersiella funktionerna. Idag ser verkligheten helt
annorlunda ut. Motorvägslederna ligger på behörigt avstånd från stads-

104Blank, Y. Intervju 041020
105Se t.ex. Johansson 1997, s33
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kärnan och vid dessa trafiklänkar har externhandeln funnit sig till rätta.
När det första helt externa köpcentret, Valbo köpcentrum utanför Gävle,
invigdes 1970 var det en tydlig signal att det inte längre var ett krav att
kommersiella centra skulle ligga inne i staden eller ens i direkt anslutning
till den. Det viktigaste var att det var lätt att komma dit med bil, vilket ju
var samma krav som gällt för de nya varuhusen i städernas mitt.

Detaljhandeln kan sägas vara en näring i ständig omvandling. Den är
mycket känslig för faktorer som konjunktur, prisutveckling och kund-
underlag och den ställer många krav på de miljöer där den etableras. Det
innebär i förlängningen att handelns utveckling i flera avseenden har
avgörande betydelse för hur städer utvecklas, både vad gäller dispositionen
centrum-periferi och utformningen av centrumdistrikt. Givetvis kan den
samhälleliga planeringen också påverka dessa förhållanden, men handelns
premisser är otvivelaktigt en viktig planeringsförutsättning.

Modernismens idé var att skapa bättre städer än vad de fria marknads-
krafterna skulle kunna åstadkomma106. Under saneringsepoken tycks
ambitionen ha varit att genom rationell och kraftfull planering skapa det
ramverk som marknadskrafterna behövde för att fungera tillfreds-
ställande. Inledningsvis verkar det ha fungerat i stort sett tillfredsställande,
men från mitten av 80-talet skedde i Europa och Sverige en omstrukture-
ring enligt amerikansk förebild som innebar att mycket av handeln flyttade
ut till stormarknader och lågprisvaruhus i motorvägsnära lägen. Det är
ett mönster som för övrigt har kännetecknat amerikansk stadsutveckling
(eller snarare stadsavveckling) sedan tidigt 60-tal107. Resultatet blev en
tynande centrumhandel och en utarmning av verksamheten i många
stadskärnor. En senare trend är att även lättare servicehandel (dagligvaror
etc.) flyttar till mer bilorienterade lägen. Som exempel kan nämnas de
många bensinstationer som numera även fungerar som mataffärer.108 80-
talet var också en tid då den offentligt styrda planeringen och dess regler-
ingsinstrument kom att ifrågasättas allt mer. Generellt innebar det en
försvagning av den allmänna planeringen till förmån för marknads-

krafterna, som sannolikt hade en viktig roll för framväxten av externa
köpcentrum.

Den ovan beskrivna utvecklingen har bemötts på olika sätt på den
lokalpolitiska nivån. Ofta framstår kommuners strategi för handels-
utveckling som något dubbeltydig. Å ena sidan framhävs i de flesta
översiktsplaner vikten av att stadskärnan får fortsätta vara centrum för
handel och andra verksamheter, men å andra sidan verkar de flesta
kommuner ha mycket svårt att säga nej när väl en förfrågan om extern-
etableringar kommer fram. Kanske är det en rädsla för att framstå som
utvecklingsfientlig som ligger bakom detta janusansikte. Särskilt i
kommuner där varje nytt arbetstillfälle ses som en stor seger kanske det
inte är politiskt gångbart att hejda en nyetablering bara för att den inte
passar enligt ett visst stadsbyggnadsideal.

Idag ser vi, parallellt med utvecklingen mot än mer externhandel, även
en trend mot ökad reurbanisering, innebärande upprustning och revita-
lisering av centrum, och då även tidigare lågstatusområden som genom
s.k. gentrifiering får en ny befolkning av företrädesvis unga människor
med relativt höga inkomster. I synnerhet i de större städerna har detalj-
handeln i stadskärnorna fått ett uppsving, men det är inte de stora
varuhusen som är tongivande, utan den mer nischade detaljhandeln såsom
märkesbutiker och mer exklusiva varor. De stora kedjorna, som tar en
allt större del av marknaden, finns däremot ofta representerade både i
stadskärnan och i externa köpcentra. Möjligen kan man skönja en trend
mot att stadskärnan blir det exklusiva shoppingområdet för den
stilmedvetna och välbeställda publiken medan köpcentrat vid motorvägs-
knuten är till för de ”rationella konsumenterna” som ser handlandet mer
som en nödvändighet än som en hobby.109

106Book & Eskilsson 1999, s34 108Ibid. s39
107Ibid. s38f 109Se t.ex. Nyström 2002



51

DEN SANERADE STADSKÄRNAN SOM KULTURMILJÖ

Från varuhus till galleria

Av de tidigare tre stora varuhuskedjorna finns egentligen bara en – Åhléns
– kvar idag, numera som en del i en större koncern. Det var under 1900-
talets sista decennier som de flesta kvarvarande varuhus omvandlades
till gallerior eller ”köpcentrum i innerstadsmiljö”. Till skillnad från det
gamla varuhuset består den här typen av anläggningar av ett flertal fri-
stående butiker, inte sällan tillhörande någon kedja, som är grupperade
kring en privatägd inomhusgata eller liknande. Som exempel kan nämnas
det tidigare beskrivna Forum-varuhuset i Uppsala (se s38) som under det
sena 80-talet totalomvandlades och blev en del av den kvartersstora
Forumgallerian med inomhusgator och butiker i två plan. Av det ursprung-
liga varuhuset återstår endast skalet, huvudentrén är flyttad och dess arkad
med pelare igenbyggd. Gallerian som stadsbyggnadselement utmärker
sig genom att vara vänd inåt kvarteret istället för ut mot gatan. Många
har varnat för den privatisering av det offentliga rummet som gallerior

och köpcentra utgör. Många dylika anläggningar har ambitionen att
efterlikna ”riktiga” gator och torg, en konstruerad ”låtsasstad”, välputsad
och välövervakad, stängd nattetid och med fastighetsägarens rätt att
avhysa de som inte är önskvärda, till exempel uteliggare eller demon-
stranter110. Köpcentra i stadsmiljö har i en del fall varit delar av kommer-
siella ”multicenter” med hotell, restauranger, konferenslokaler etc., en
typ av stadsbebyggelse som under 80- och 90-talen tillämpades i USA
för att revitalisera stagnerade stadskärnor, men som också fick några
efterliknelser i Sverige, som till exempel Triangeln i Malmö111. Liknande
multifunktions-anläggningar planerades och uppfördes visserligen även
under 60-talet, men då ofta med något inslag av offentlig inrättning,
exempelvis bibliotek, utställningslokaler eller teater.

De varuhus som inte förvandlats till gallerior har ofta ändrats på annat
sätt, till exempel att de delats upp i enskilda butikslokaler med egna
entréer mot gatan. Så har exempelvis skett med det gamla Domus-varu-

huset i Göteborg (se s39) där innergården också byggts
igen för att utöka handelsytorna. De ursprungliga
varuhuslokalerna har delats upp i ett antal tvåvånings
butiksenheter med egna entréer och egna rulltrappor.
En direkt konsekvens av detta är att antalet öppningar
mot gatan ökas, vilket onekligen har en positiv effekt
på gatulivet. Källarplanet upptas alltjämt av en
konsumbutk – för övrigt det enda, men omisskänn-
liga, tecknet på att byggnaden en gång ägdes av KF
och innehöll ett Domus-varuhus.

I grunden är ägarstrukturen det som skiljer de gamla
varuhusen från dagens motsvarigheter. Sextiotalets
varuhus fungerade som stora affärer uppdelade i olika
avdelningar, och de drevs av ett och samma bolag,
som oftast också var fastighetsägare. Gallerians eller
köpcentrets näringsidkare/hyresgäster är ofta samladeF.d. Forum-varuhuset i Uppsala, numera Forumgallerian. Interiör t.h. Jämför med bilden på s38.

110Se t.ex. Book & Eskilsson 1999, s61f och Åström 1993, s160
111Åström 1993, s160
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i någon typ av köpmannaförening med uppgift att organisera samtliga
hyresgäster, locka kunder till köpcentrat samt vara hyresgästernas
kontaktorgan gentemot fastighetsägaren112. Köpmannaföreningen kan
vara en ideell förening, men på senare år har en omvandling skett från
ideella föreningar till ekonomiska föreningar. En anledning till detta tros
vara den ekonomiska föreningens bättre förutsättningar för marknads-
föring, som blivit allt viktigare för köpcentrets förmåga att locka kunder.113

En del försök att bygga om kvartersstora varuhus till den gamla stadens
skala har också gjorts. Man har då, på utsidan, delat in de stora enheterna
i mindre och gett dem ett arkitektoniskt uttryck som mer efterliknar den
äldre stadsbebyggelsen. En sådan drastisk åtgärd, testad bl.a. på ett
Domusvaruhus i Nyköping, kan kanske ge en mer småskalig och gemytlig
gatumiljö, men det kan inte förnekas att det är ett ganska grovt ingrepp
på varuhusets kulturmiljövärde, som tveklöst strider mot PBL:s varsam-
hetsparagraf114.

Övrig saneringsbebyggelse

Nu var det som sagt inte bara handel det handlade om; även ett ganska
storskaligt bostadsbyggande i den befintliga stadsmiljön var ett resultat
av saneringsepoken. I den första saneringsvågen uppfördes många
bostadshus av 50-talssnitt i städernas halvcentrala delar, områden som
idag ofta är attraktiva bostadskvarter på grund av relativt hög lägenhets-
standard och bra läge. Under sextiotalet började även den sedermera så
kritiserade ”miljonprograms-arkitekturen” göra vissa insteg i stadsmiljön,
ofta genom totalsaneringar av äldre nedgången förstadsbebyggelse som
ersattes av rena bostadsområden. Som exempel kan nämnas Masthugget
och Nordostpassagen i Göteborg, där förstagångsbesökaren kan tro sig
ha hamnat i en förort långt utanför staden. Det här är en typ av bebyggelse-
miljö som är svår att anpassa till de krav på stadsmässighet som nu ställs,
och som därför kan upplevas som ganska livlös trots att det bara något
kvarter därifrån kan råda ett intensivt stadsliv. I en storstad som Göteborg

är bostäder i dessa områden ändå eftertraktade just på grund av det centrala
läget.

På det stora hela har inte så mycket hänt med bostadsdelen av saneringens
miljöer. 50-talets funkishus blev förvisso hårt drabbade av ganska
ovarsamma tilläggsisoleringar och andra ombyggnader under 80-talets
ROT-program115. Åtskilliga är de putsfasader som försetts med ”tegel-
pyjamas” i vilken de utbytta fönstren ligger djupt insjunkna. Även 60-
och 70-talsbostäderna har genomgått kosmetiska förändringar, av mer
ringa karaktär. Men själva bebyggelsestrukturen finns kvar, och
användningen har inte ändrats. Å andra sidan skiljer sig inte nämnda
bostadsbebyggelse så mycket från annan bostadsbebyggelse från samma
tid, utan framstår mer som tidstypisk förortsbebyggelse, fast inpassad i
befintlig stadsstruktur istället för utanför densamma, vilket ju var det
vanligaste sättet att bygga bostäder. I jämförelse framstår den kommer-
siella delen av typmiljön mer som en unik typ av stadsbebyggelse.

112Sevilä 1997, s15 114Bedoire 1993, s75
113Ibid. s10 115Johansson 1997, s106

Sivia torg i centrala Uppsala. Stadshuset och domkyrkan i bakgrunden.
Stadsmässiga bostäder?
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Ett annat tidstypiskt inslag i stadsmiljön är parkeringshuset. Det är ett
bra exempel på en byggnadstyp som många ser som ett (estetiskt) negativt
inslag i stadsbilden, men som minst lika många använder regelbundet.
Parkeringsfrågan, d.v.s. tillgång och avgifter på personbilsparkering, tycks
i många städer vara en segdragen tvist där köpmannaföreningar, bil-
pendlare och näringsidkare står på ena sidan, ofta stöttade av den borger-
liga falangen i kommunhuset, och den andra sidan utgörs av miljövänner
och de planerare som gör sitt bästa för att hävda stadsmiljöaspekter och
strategier för en hållbar utveckling. Att lyssna till näringsidkarnas behov
anses som regel vara mycket viktigt i kommunpolitiken, varför parkerings-
ytornas andel av innerstadens markyta på de flesta håll tycks vara omöjliga
att inskränka (även om många kommuner samtidigt arbetar aktivt med
s.k. mobility management, d.v.s. främjande av alternativa transportmedel).
I denna situation då stadens ledning både vill värna om stadsmiljön och
gå billobbyn till mötes passar de gamla parkeringsanläggningarna från
saneringens dagar utmärkt. De sväljer ofta en ansenlig mängd bilar som
inte skulle få plats någon annanstans, och att p-husen ofta ser ganska
anskrämliga ut är något man finner sig i för att kanske istället kunna
plocka bort några kantstensparkeringar till förmån för exempelvis en
bussfil eller cykelbana. Flera exempel finns på p-hus som på senare år
blivit tillbyggda med både en och två våningar, vilket tyder på att deras
roll i stadsstrukturen är tämligen ohotad, åtminstone i större eller växande
städer.

Åter till den gamla staden?

Stadsmiljörådets uppmärksammade Agenda för staden som presenterades
2002 kan ses som en vägvisare i den ”neotraditionella” stadsbyggnads-
trend som, framför allt i de lite större städerna, blivit tongivande under
det senaste decenniet116. Stadsmiljörådet menade med sin agenda att det
inte är rimligt att tillämpa samma höga funktionskrav på bostadsbyggande
i innerstaden som nybyggnader utanför stadskärnan, detta eftersom den
traditionella staden, som så många värdesätter, inte är förenlig med dagens

krav på exempelvis parkeringsplatser, solljus och bullerskydd. Man måste
alltså acceptera, enligt Stadsmiljörådet, att många människor faktiskt
föredrar att bo i en mörk liten lägenhet i centrum med sovrumsfönstret
mot gatan och utan egen parkering, framför en förortslägenhet med ljus,
rymd, tystnad, hög standard och nära till naturen. Dessa tankegångar bryter
radikalt mot hela det svenska folkhemsbyggandets tanketradition om en
god och jämn boendestandard till alla, och markerar en (kanske lite nostal-
gisk) längtan till den stad som många faktiskt verkar vilja tillbaka till
efter decennier av sanering, funktionsseparering och stadsutglesning.
Idealen hämtas till stor del från den förindustriella staden, med funktions-
blandning, förtätning och integration som viktiga ingredienser. Stadsmäs-
sighet har blivit ett nyckelord som signalerar en återgång till stadens
traditionella funktion inte bara som handelsplats utan som mötesplats
och självklar arena för evenemang, kultur och viss form av rekreation.

Man kan förstås fråga sig vart den aktuella typmiljön – den sanerade
stadskärnan – står i denna utveckling. Den neotraditionella trenden
innefattar ofta en vurm för mer klassisk storstadsarkitektur d.v.s. tät
stenstadsbebyggelse av 1800-talssnitt, men även äldre bebyggelse-
karaktärer med exempelvis den medeltida staden som förlaga. Typmiljön
skiljer sig ju ganska drastiskt från dessa äldre ideal, vilket har lett till den
lite ironiska utvecklingen att vissa av de städer som klarade sig undan
den mest destruktiva saneringen, som t.ex. Kalmar och Sundsvall, idag
lever högt på just sina välbevarade stadskärnor som ses som ytterst
attraktiva miljöer för såväl handel som bostäder. I Sundsvall har det visat
sig att den robusta stenstadsbebyggelsen med sina generösa rumshöjder
oftast lever upp till de flesta stadsfunktioners ytbehov, även om större
kedjor ibland har påtalat en brist på tillräckligt stora affärsytor i inner-
staden117. De utökade kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade är också
en punkt där en äldre centrumbebyggelse kan möta svårigheter.

Vid en första anblick utgör alltså typmiljön ett negativt inslag i den stad
som vill vara ”stadsmässigt attraktiv”. Dock torde en lite mer nyanserad

Sivia torg i centrala Uppsala. Stadshuset och domkyrkan i bakgrunden.
Stadsmässiga bostäder?

116Se Nyström 2002
117Dahl, J. Telefonintervju 041018
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analys av gångna tiders planeringstrender och planeringsmissar vara på
sin plats, om inte annat för att förhindra ett kategoriskt förkastande av
produkterna av en hel planeringsepok. Som redan nämnts fungerar de
sanerade partierna av många stadscentra alltjämt som navet för stadens
kommers och handelsutbud, helt enkelt för att de är konstruerade för det
ändamålet och för att de ofta uppfördes med höga krav på utbyggnads-
möjligheter, som på flera håll har utnyttjas maximalt. Problemet ligger
snarare i typmiljöns ensidighet; det är enbart kommers eller enbart
bostäder, sällan en blandning av de båda, vilket resulterar i bl.a. ödsliga
shoppinggator efter stängningsdags och lika ödsliga bostadskvarter.
Sådana planmässiga stadsmiljöproblem är ändå inte omöjliga att arbeta
med för att åstadkomma en mer funktionsblandad stadsmiljö. Mängder
av exempel på hur man med små medel kan göra en stad mer ”stads-
mässig” hittas till exempel i Boverkets skrift Stadsplanera – istället för
trafikplanera och bebyggelseplanera118.

Kulturmiljövården tar steget in i 60-talet

Det hör till kulturmiljövårdens egenheter att den, jämsides eller strax
efter historieskrivningen, ständigt måste flytta fram sina positioner längs
den historiska tidsaxeln. Man kan tänka sig en parallell tidräkning som
ligger ungefär 30 år bakåt i tiden och som rör sig framåt i samma hastighet
som vår egen tid. När en bebyggelsemiljö nås av kulturmiljövårdens
tidräkning får den plötsligt ett nytt värde som kompletterar de befintliga,
nämligen ett kulturhistoriskt värde. I tidigare avsnitt har konstaterats att
kulturmiljövårdens tidräkning inte alltid går lika jämt och rakt framåt
som den ordinarie tidräkningen. Den rör sig snarare stötvis, för att kunna
fånga upp någotsånär sammanhängande epoker i hela stycken. Vissa
typmiljöer och byggnadshistoriska fenomen får extra mycket uppmärk-
samhet medan andra går mer obemärkt förbi antikvariernas förstorings-
glas. Typmiljöer som nästan alla har en uppfattning om och som varit
eller är kontroversiella, blir ofta föremål för ett särskilt stort intresse
även från kulturmiljövårdens sida. Av den anledningen är det särskilt
intressant att studera hur kulturmiljövården nu har klivit in i 60- och 70-
talen och hamnat mitt i en period då Sveriges städer både växte och
omvandlades i en omfattning som har få motsvarigheter tidigare i
historien.

Miljonprogrammet blir k-märkt

Alla ”vet” hur ett ”riktigt” miljonprogramsområde ser ut. Det ska bestå
av höga rätblocksformade hus med monotona fasader, ställda i raka led
eller räta vinklar mot varandra. Det är mycket betong och asfalt och
parkeringsplatser, ödsliga och skräpiga lekplatser mellan de dåligt under-
hållna husen, mörka gångvägar som leder till centrumanläggningen i
mitten av området, som ligger en bra bit från stadscentrum. Alla ”vet”
också att bland miljonprogramsförortens invånare är vissa etniska och
sociala grupper överrepresenterade, vilket medför att dessa områden är

118Berntsson (red.) 2002
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ganska oroliga och osäkra platser. Kort sagt; den gängse bilden av de
förorter som byggdes under åren 1965-74 är synnerligen negativ och
synnerligen ensidig. Det har visat sig att medierna har en inte obetydlig
roll i skapandet av denna schablonbild, som förvisso har en del sanning
i sig men som sällan bygger på personliga upplevelser hos den som för-
medlar bilden119. (Den som vill få sin stereotypa bild av förorten bekräftad
kan läsa Jerker Söderlinds Stockholms satelliter där drygt 200 sidor ägnas
åt att förklara hur fult och dåligt man byggde på den tiden. Boken är
rikligt illustrerad med foton av Per Skoglund, de allra flesta tagna i mulet
väder och ofördelaktiga kameravinklar för att förstärka fulheten så mycket
som möjligt!120)

På senare år har något hänt. Miljonprogrammets områden har blivit
kulturhistoriskt intressanta, helt i linje med principen om kulturmiljö-
vårdens ständiga framåtskridande. I flera kommuner har man i sina senaste
kulturmiljöprogram tagit med rekordårens bostadsbebyggelse, framför
allt med fokus på vikten av varsamhet vid ombyggnad och annan för-
ändring. En del miljonprogramsområden har vid det här laget genomgått
någon form av ombyggnads- eller upprustningsprojekt, ibland med
karaktär av ”krisåtgärder” för att förbättra förhållandena i särskilt utsatta
områden, exempelvis genom ommålning av fasader eller upprustning av
portar. Det är emellertid först på senare år som bebyggelsen börjat uppnå
den kritiska ålder där mer omfattande renoveringar blir nödvändiga, vilket
föranlett en diskussion om vilka principer som ska vara vägledande vid
dessa förändringsåtgärder. Plan- och bygglagens paragraf om varsamhet
vid ombyggnad (3 kap. 10 §) är här så betydelsefull att den förtjänar att
upprepas:

Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
och konstnärliga värden tas till vara.

Paragrafen om varsamhet gäller alla byggnader, och det var något helt
nytt när PBL antogs 1987. Formuleringen antyder att all bebyggelse
faktiskt har någon sorts kulturhistoriskt värde, vilket inte hade varit
självklart tidigare, och knappast är allmänt vedertaget idag heller. Det
säger sig självt att uppgiften att bedöma miljonprogramsområdenas
kulturhistoriska värde är en stor utmaning för landets antikvarier och
planerare, och när nu det arbetet har pågått en tid visar det sig att det på
många sätt har förändrat kulturmiljövårdens synsätt och drivit fram nya
förhållningssätt och arbetsmetoder, som bland annat avspeglas i ”Agenda
kulturarv” (se s26).

Regeringen initierade 1999 den s.k. storstadssatsningen, vars syfte var
att sätta fokus på storstädernas s.k. problemförorter. Som en del i detta
projekt genomfördes inventeringar och dokumentation av vissa utvalda

119Ericsson et al 2002
120Söderlind 2000

Flemingsberg, Huddinge
kommun. En “riktig”
miljonprogramsförort
som mycket väl kan bli
klassad som kulturmiljö.



56

DEN SANERADE STADSKÄRNAN SOM KULTURMILJÖ

områdens kulturmiljövärden. Ett av dessa var Göteborgsförorten Hjällbo,
där en stor del kan komma att bli byggnadsminnesförklarat (även om
frågan ännu inte blivit ett officiellt ”ärende”), på grund av sin mycket
karaktäristiska och tidstypiska arkitektur och bebyggelsestruktur. Således
är det till viss del den sektorsövergripande storstadssatsningen som gjort
att just miljonprogramsområdena hamnat under luppen i egenskap av
värdefulla kulturmiljöer. En viktig följd av detta arbete, åtminstone i
Hjällbo-exemplet, är att formerna för medborgardialog och inflytande
har utvecklats och fått en allt större roll. I det rent byggnadsantikvariska
arbetet tillämpas däremot i stort sätt samma metoder som för annan bebyg-
gelse, möjligen med skillnaden att man får ”zooma ut” perspektivet något
för att kunna se helheten i bebyggelsemiljön. En byggnadsminnes-
förklaring av en enskild byggnad i Hjällbo vore tämligen verkningslös
eftersom mycket av dessa miljöers karaktär ligger i de övergripande
rumsliga och strukturella sambanden.121

2004 gav Riksantikvarieämbetet ut skriften Förändra varsamt –
vägledning vid ombyggnader av rekordårens bebyggelse122, i vilken
beskrivs konkreta förhållningssätt till hur den aktuella bebyggelsens
kulturmiljövärden kan tas tillvara vid förnyelse. De metoder som beskrivs
i Förändra varsamt presenteras utförligare under rubriken Att analysera
det moderna kulturarvet, där också deras tillämpbarhet för annan
bebyggelse från samma tidsepok diskuteras.

�men inte den sanerade stadskärnan?

Medan miljonprogrammets bostadsområden röner allt större intresse som
objekt för kulturmiljövården, ligger ”det andra stora programmet”, d.v.s.
centrumsaneringarnas efterlämningar fortfarande i närmast total intresse-
skugga vad gäller dess kulturmiljövärden. Som tidigare beskrivits verkar
det rentutav på vissa håll som att den här typmiljön inte ens förunnas att
bli beskriven som en typmiljö, utan bakas in som en del av en enhetlig
centrumbebyggelse (”stenstad”, ”tät kvartersstad” etc.). Flera möjliga

förklaringar kan anges till detta förhållande. Det har tidigare i denna text
spekulerats i rent psykologiska orsaker, som att bitterheten över de
kulturvärden som förstördes under saneringen fortfarande hindrar många
planerare och antikvarier från att se objektivt på det som uppfördes på de
många rivningstomterna. Liknande förklaringar har visat sig vara ganska
välgrundade123, men det finns förstås även andra, mer konkreta förklar-
ingar. De viktigaste kan beskrivas som följer:

1. Till skillnad från miljonprogramsförorterna är den sanerade stads-
kärnan inte alltid så homogen eller lätt att avgränsa. Ofta är dess
typiska element ganska oregelbundet inplacerade i stadskärnan och
är för sitt uttryck avhängig av kringliggande bebyggelse. Det gör
den svår att bedöma utifrån sina egna förutsättningar.

2. Förändringstakten i stadskärnan, i synnerhet de delar där handeln
är övervägande, är betydligt snabbare än i ett bostadsområde. En
typmiljö som genomgått omfattande förändringar är förstås svårare
att bedöma ur kulturmiljösynpunkt.

3. Fastighetsägarstrukturen i stadskärnan är ofta komplicerad. Ägarna
är fler än i bostadsförorten och deras ekonomiska intressen är starka.
Överlag kan man säga att mer pengar är inbyggda i stadskärnan,
vilket ofta är till nackdel när bevarandeintressen ska hävdas. I
förorten är det lättare att få gehör för bevarandeintressen, bland
annat eftersom de som bor där inte har något att förlora på att deras
boendemiljö förklaras som bevarandevärd.

Att det rent praktiskt kan vara besvärligare att bedriva kulturmiljövård i
centrum än utanför torde dock inte vara tillräckligt skäl för att låta typ-
miljön stå utanför den antikvariska agendan. Inte heller att typmiljön
ofta är ganska grovt förvanskad och berövad sitt ursprungliga uttryck
måste ses som ett minustecken i detta sammanhang, eftersom kontinuitet
och förändring också kan vara en del av en byggnads eller en miljös
kulturhistoriska värde.

121Blank, Y. Intervju 041020. Se även Visste du.. om rekordårens bostadsbebyggelse i Göteborg, 2004
122Samuelsson (red.) 2004
123Ejderoth-Lindén, S. Intervju 041029
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Mot bakgrund av den ovan beskrivna snedfördelningen av kulturmiljö-
vårdens uppmärksamhet kan det vara värt att påpeka att de planerings-
principer som tillämpades i miljonprogrammets förorter har många
beröringspunkter med de sanerade innerstadsmiljöerna från samma tid. I
de nya förorterna var den rationella planeringen normgivande och
principerna för funktionsuppdelning och trafikseparering kunde genom-
föras mer konsekvent än i en gammal stadskärna där den befintliga
kvartersstrukturen ofta stod i vägen för en ”rationell” bebyggelsestruktur.
I de större städerna dimensionerades vissa förortscentra som sekundära
storcentra, som vid sidan av den gamla stadskärnan (ofta kallad regionens
A-centrum) skulle försörja ett större omland än bara det bostadsområde
där det var placerat. Ett exempel på ett sådant centrum är Skärholmens
centrum söder om Stockholm (se bild). Det stod klart 1968 och består
till större delen av kommersiella lokaler men även samhällsservice såsom
vårdinrättningar och bibliotek. Anläggningen är dimensionerad och orga-
niserad främst efter handelns och biltrafikens utrymmeskrav. Hela centrat

är förbundet med gågator och trafikskyddade torg och de stora parkerings-
ytorna ligger i direkt anslutning till dessa. Detta visar att de ledande
principerna för centrumsaneringarna fullt jämförbara med de som
tillämpades i miljonprogrammets förortscentra.

Lämpliga och olämpliga skyddsverktyg

Mot bakgrund av genomgången i del 1 av kulturmiljövårdens olika verktyg
för bevarande av värdefulla kulturmiljöer, kan det vara befogat att ställa
frågan vilka av dessa som kan bli aktuella för bevarande av typmiljöns
specifika kulturmiljövärden. Det har redan slagits fast att byggnads-
minnesförklaring är det i juridisk mening starkaste verktyget då det gäller
för all framtid och bara i undantagsfall kan upphävas, till skillnad från
exempelvis detaljplanebestämmelser. Byggnadsminnesförklaring torde
därför bara vara användbart för enskilda objekt som antingen är just
”synnerligen märkliga” eller som är ovanligt välbevarade och tydligt av-
speglar tidens ideal för stadsbyggande.

Ett mer rimligt första steg är nog att låta typmiljön ta plats i de kommunala
kulturmiljöprogrammen, där de ju länge varit så gott som osynliga. Sådana
inventeringar och program innehåller ju sällan några direkta bestämmelser
om bevarandeåtgärder, utöver det skydd som många byggnader redan
har, och att låta även 60-talets mest karaktäristiska stadsmiljöer ta plats i
inventeringen är därför en ganska ”ofarlig” åtgärd som inte förpliktigar
till något. Däremot kan det ha ett visst symbolvärde att på detta sätt
erkänna typmiljöns kulturhistoriska värde och betydelse för stadsbilden
som helhet. Även i översiktsplanens genomgång av bebyggelsekaraktärer
och skyddsvärda miljöer kan typmiljön ges större utrymme, som kan
preciseras i eventuella fördjupningar av översiktsplanen. Eftersom
översiktsplanen med sitt övergripande perspektiv skall behandla allmänna
intressen och kulturmiljön klassas som ett sådant, finns stora möjligheter
att ge översiktsplanen funktionen av ett policydokument även för
omhändertagandet av kommunens kulturmiljöer.

Skärholmens centrum, Stockholm. Som en sanerad stadskärna fast på jungfrulig mark.
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Nästa steg är detaljplaneringen, där möjligheterna är stora att ta tillvara
kulturmiljövärden både genom precisa bestämmelser om byggnaders
utformning etc. och mer generella varsamhetsbestämmelser. Det är som
framhållits varken omöjligt eller omotiverat att använda detaljplane-
instrumentet (eller områdesbestämmelser) i kulturmiljövårdande syfte,
och om den föreslagna bestämmelsen om ”kommunala byggnadsminnen”
(se s19) får genomslag innebär det ytterligare ett verktyg på samma
planeringsnivå. Det är på många sätt en fråga om den enskilda kommunens
ambitionsnivå hur väl detaljplanens möjligheter utnyttjas i detta
hänseende. Ett mer konsekvent beaktande av den grundläggande var-
samhetsparagrafen i PBL (3 kap. 10 §) kan nog ses som ett betydande
steg på vägen mot en ökad medvetenhet om typmiljöns kulturmiljövärden.

Av intresse är också det relativt ovanliga skyddsinstrumentet kultur-
reservat, som nu föreslås utvidgas till att kunna tillämpas även på byggda
miljöer (se s19 och 23). Det skulle i ett framtidsperspektiv kunna användas
för större sammanhängande områden med en homogen bebyggelse som
behöver bevaras i sitt sammanhang. Dock är detta verktyg för bevarande
ännu inte infört i kulturmiljövårdens ”verktygslåda” för stadsbebyggelse,
varför jag inte behandlar det vidare i detta sammanhang.

Att analysera det moderna kulturarvet

I takt med att kulturmiljövården flyttar fram sina ställningar har också
de objekt som blivit aktuella för kulturhistorisk bedömning ändrat
karaktär. Som vi redan konstaterat är efterkrigstidens stadsbyggande något
som radikalt skiljer sig mot tidigare epokers stadskultur, vilket innebär
att kulturmiljövården nu har helt nya typer av miljöer att ta sig an. Frågan
är om den kulturhistoriska analysen måste förändras på något sätt för att
behålla sin validitet när karaktären hos de objekt som analyseras förändras.
Lite beror detta förstås på vilka aspekter man väljer att koncentrera ana-
lysen på, men jag tror att det grundläggande förhållningssätt som numera
tillämpas av kulturmiljövården är så pass generellt att det kan tillämpas
på i princip all slags bebyggelse, en uppfattning som i stort sätt styrks av
intervjuer jag gjort. Man kan här nämna Unnerbäck och Nordins tidigare
refererade metod för kulturhistoriskt urval och värdering (se s21) med
dess uppdelning i dokumentvärden och upplevelsevärden124. Den värde-
ringsmodellen bygger på basala värden av både teknisk/fysisk och mer
abstrakt karaktär, där de sistnämnda är förknippade med personliga
upplevelser av skönhet, identitet, symbolik etc. Alla dessa aspekter är
generellt tillämpbara, även om de kan vara svårbedömda – som till
exempel begreppet patina, som nämns i metodbeskrivningen. Kanske är
det mer på konkret detaljnivå som skillnaderna mellan det äldre och det
yngre kulturarvet märks tydligast? Eller är det snarare de övergripande
strukturerna som skiljer? Dessa frågor bör läsaren ha med sig i näst-
följande stycken.

Samuelssons arbetsmodell för varsam förändring

Den metod för varsam ombyggnad av miljonprogramsområden som
presenteras i Förändra varsamt125, och på vilken hela detta avsnitt
grundas, handlar i själva verket inte om ombyggnadsåtgärderna utan om
den förundersökning som ska föregå dessa och ange ramarna inom vilka

124Unnerbäck & Nordin 1995
125Samuelsson (red.) 2004
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förändringen kan ske utan att bebyggelsens kulturmiljövärden skadas.
Att modellen benämns som en förundersökning indikerar att den inte är
ett självändamål utan syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som kan
användas vid exempelvis ombyggnad eller andra förändringar.  För-
undersökningen bygger på en redan etablerad metod för kunskaps-
uppbyggnad inom kulturmiljövården126, och upptar bara en begränsad
del av rapporten, som också utgörs av tre fallstudier. Jag ska nedan återge
förundersökningsmetodens beståndsdelar och hur den är tänkt att
användas, allt enligt Samuelssons redovisning.

Modellen för förundersökningen består av följande delmoment127:

Bebyggelsehistorisk beskrivning
- Arkiv – media och litteraturstudier
- Bebyggelseundersökning

- Bebyggelsehistorisk undersökning
- Rums- och strukturinventering med t.ex. rumssamband på
flera nivåer, färg- och materialundersökning och profilstudie
- Undersökning av den tekniska konstruktionen
- Inventering av skador och tekniska brister

- Kapacitetsanalys
- Kulturhistorisk analys
- Redovisning av planbestämmelser och andra restriktioner

Brukarbeskrivning
- Brukarinventering, värden för brukarna

- Värdegemenskap och motsättningar
- Rums- och strukturinventering med t.ex. upplevelser av
rumssamband, färg, material och detaljer
- Inventering av funktioner och samband
- Livsstilar

- Rumsanalys
- Kultur- och miljöanalys

Det kan tyckas märkligt att ”Kulturhistorisk analys” ligger som en av
flera rubriker under ”Bebyggelsehistorisk inventering”, med tanke på att
i princip alla punkterna på listan kan sägas höra till just en kulturhistorisk
analys, om man tillämpar den vida tolkning av begreppet kulturhistoria
som nu är brukligt. Uppdelningen i bebyggelsehistorisk beskrivning och
brukarbeskrivning är av stor betydelse, och kan jämföras med en indelning
i dokumentvärden respektive upplevelsevärden. Något förenklat kan man
säga att den bebyggelsehistoriska beskrivningen motsvarar fackfolkets
bedömning medan brukarbeskrivningen utgår från de boendes perspektiv.
För att erhålla en rättvis brukarbeskrivning bör man enligt Samuelsson
ta hjälp av en sociolog eller etnolog128. (Etnologens roll i det här samman-
hanget får väl antas vara att hantera de kulturella olikheter som kommer
av den höga andelen utlandsfödda i många miljonprogramsområden.)
Poängen med förundersökningen är att alla inblandade – fastighetsägare,
hyresgäster och eventuella nya exploatörer – ska bli mer uppmärksamma
på sådant som de flesta kanske inte reflekterar över till vardags. Alla ska
kunna göra klart för sig vilka motiv som ligger bakom de olika alternativ
som finns för att lösa ett visst problem129.

Samuelsson behandlar inte alla delmomenten i den redovisade arbets-
modellen, utan koncentrerar sig på den bebyggelsehistoriska delen med
fokus på rent arkitektoniska bedömningar. Jag ska här ta upp några av de
moment som jag bedömer som centrala ur det planerarperspektiv från
vilket jag utgår i mitt resonemang om typmiljöns kulturmiljövärden.

Rums- och strukturinventering

Planerarens perspektiv handlar nästan alltid om att se olika fysiska
element i ett större sammanhang. En byggnad förhåller sig alltid på ett
eller annat sätt till sin omgivning, vilket är viktigt att ta i beaktande vid
bedömning av kulturmiljövärden. I Samuelssons metod bedöms
byggnader utifrån sitt förhållande dels till det omgivande landskapet
(natur- eller stadslandskap), dels till den närmiljö i vilken de är pla-

126Robertsson 2002 128Ibid. s10
127Samuelsson (red.) 2004, s10 129Ibid. s11
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cerade130. När det gäller den förstnämnda relationen handlar det om
bebyggelsens rumsliga och strukturella egenskaper sett ur ett helhets-
perspektiv. Topografi, väderstreck, geometri och samverkan mellan hela
grupper av byggnader är här vanliga verkningsmedel. I viss bemärkelse
är metoden här tydligt anpassad till typmiljön bostadsområden av
miljonprogramsmodell. Det är t.ex. i sådana miljöer man med fördel kan
studera hur många byggnadskroppar ordnas efter en tydlig geometrisk
princip som står i kontrast till landskapets organiska former – en princip
för stadsbyggande som inte är lika relevant i innerstadsmiljö, där ju ett
gammalt kvartersmönster ofta utgör ramen för all nybyggnad. Takformen,
och hur den förhåller sig till landskapet, är en annan del av bebyggelsen
som ofta speglar tillkomsttidens stilideal, såväl i städer som i förorter.

Mer generellt tillämpbar är då aspekten om de rumsliga relationerna
mellan byggnaderna och deras närmiljö. Även dessa präglas i hög grad
av egenskaper som värderades vid tiden för bebyggelsens tillkomst.
Skillnaden mellan typmiljöerna är att i bostadsförorten kunde arkitekten/
planeraren själv bestämma såväl hur själva husen som utrymmet mellan
dem skulle gestaltas, medan city-arkitekten alltid hade en redan byggd
omgivning att förhålla sig till. (Även om man menar att sanerings-
arkitekterna struntade blankt i den befintliga bebyggelsen måste det
erkännas att detta också är ett slags förhållningssätt.) Här handlar det om
uppdelning av offentliga, halvoffentliga och privata rum och hur
byggnaderna med fasader och volymer förhåller sig till dessa, men även
om trafikflöden, såväl av motorfordon som av fotgängare, förbipasserande
eller inom området/objektet.

Byggnader, detaljer och material

Samuelsson uppehåller sig i Förändra varsamt främst vid den enskilda
byggnaden med dess utförande och dess detaljer. Även om det här arbetet
utgår från ett planerarperspektiv kan förstås den enskilda byggnaden inte
ignoreras, varför jag här kortfattat beskriver även vad den aktuella

arbetsmodellen tar upp som betydelsefullt under dessa aspekter. När det
gäller byggnadsteknik och material finns gott om tidstypiska detaljer som
är gemensamma för många sorters bebygg-
else från rekordåren. Tydligast är kanske den
ganska konsekventa frånvaron av alla
arkitekturelement som kan härledas till
klassisk eller traditionell arkitektur, vilket
ju är något av en funktionalistisk grundregel.
Typiska verkningsmedel är istället en stark
betoning på byggnadens grundvolym, skarpa
möten med mark och tak, återhållsam färg-
sättning och betoning av effekter som upp-
står genom upprepning av byggnadsdelar
som fönster, fasadelement, skivor etc.131 För
innerstadens saneringsmiljöer finns några
andra typiska arkitektoniska uttryck som
arkadgångar (som förvisso kan ses som ett
lån från klassisk arkitektur) och vissa mer
experimentella fasadmaterial och fasad-
utformningar.

På detaljnivå nämns särskilt en rikedom i sätten att kombinera olika
material och sätten att utforma olika detaljer genom okonventionell
användning av konventionella material som trä och tegel. Sträng geometri
(dock inte absolut geometri) och framhävande av grundformer var vanligt,
i synnerhet för placering av fönster. Detaljer med hantverkskaraktär
undveks vanligen, utom i rent konstnärliga inslag utförda som exempelvis
integrerade väggmålningar132.

Förändringens genomförande

Eftersom Förändra varsamt är framtagen just för att användas inför
planerade förändringar i bebyggelsen, anger den också en hel del proble-

130Samuelsson (red.) 2004, s12f
131Ibid. s14f
132Ibid. s14

Arkadgång, Kyrkogatan, Göteborg
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matik som är förknippad just med förändringsåtgärder. Min ambition att
nå fram till ett mer schematiskt förhållningssätt till den sanerade stads-
kärnan tar visserligen inte lika entydigt avstamp i ett förändringsbehov,
men min valda typmiljö är en miljö som ofta genomgår förändringar,
och därför torde även dessa delar i Samuelssons rapport vara relevanta
för mitt arbete.

Tidigare ombyggnadsåtgärder när det gäller miljonprogrammets bostäder
har ofta bestått i direkt synliga förändringar såsom ommålning av fasader.
Inför mer genomgående ombyggnader saknas ofta erfarenheter och
kunskap om värdet av vissa tidstypiska detaljer. Uttjänta byggnadsdelar
kan vara svåra att ersätta eftersom de inte längre tillverkas. Då är det lätt
hänt att de uttjänta delarna ersätts med moderna delar som saknar koppling
till byggnadens historiska uttryck. Miljonprogrammets bostäder har i
denna bemärkelse en stor fördel framför innerstadsbebyggelsen, eftersom
förändringarna hittills ändå varit relativt ytliga, och vid ombyggnad kan
eventuella förvanskade kvaliteter i viss utsträckning återställas. Vid om-
vandling av framför allt handelns anläggningar i innerstaden har av allt
att döma sällan funnits någon mer långtgående antikvarisk medveten-
het, och genomförda ombyggnader har ofta varit av ganska omfattande
karaktär.

Som i all annan planeringsverksamhet är en grundlig inventering den
bästa utgångspunkten för en kartläggning av kulturmiljövärden. Det
brukliga sättet att inventera ett område är att börja med de övergripande
strukturerna och förhållandet till omgivande områden, för att sedan
successivt ”zooma in” och till slut vara nere på detaljnivå. För en bygg-
nadsantikvarie är förstås de enskilda byggnadsdetaljerna alltid intressanta,
medan en planerare kanske inte vill uppehålla sig så länge vid dessa.
Oavsett infallsvinkel är det ändå viktigt att se till byggnadens helhet, där
form, färg och material samverkar och tillsammans bildar helhets-
intrycket. Det innebär att om ett av dessa element ändras kan hela
byggnaden få en ny karaktär, vilket kanske inte är avsikten med åtgärden.

En förenklad modell för sanerade stadskärnor

Jag ska under denna rubrik, med utgångspunkt i Samuelssons arbets-
modell, diskutera upplägget i en motsvarande modell för typmiljön
sanerade stadskärnor. På grund av detta arbetes begränsade omfattning
och tidsram kommer jag inte att utarbeta någon detaljerad eller fullständig
arbetsmodell. Det blir istället snarare fråga om riktlinjer, vars tillämp-
barhet sedan testas i den avslutande fallstudien.

Syftet med modellen

Den sanerade stadskärnan kan beskrivas som en försummad kulturmiljö,
eller kanske en miljö som hittills inte förärats att bli kallad kulturmiljö.
Den har ständigt varit associerad med den bebyggelse som fick stryka på
foten för att ge plats åt det nya, och sällan blivit bedömd utifrån sina
egna förutsättningar. Det är därför hög tid att börja betrakta typmiljön
för vad den är, nämligen en karaktäristisk och tidstypisk bebyggelsemiljö
som speglar en mycket omvälvande period i svenskt stadsbyggande. För
detta ändamål behövs någon typ av riktlinjer för bedömning och beva-
rande. Vari ligger det kulturhistoriska värdet? Vad är viktigast att bevara,
och vad kan man tumma på? Och hur förhåller man sig till de förändringar
som redan skett? Det är frågor som man i en diskussion om bevarande
måste ha grepp om, även om svaren inte alltid är klara och entydiga.
Modellens övergripande syfte blir mot bakgrund av detta resonemang:

- att understödja en objektiv syn på typmiljöns kulturmiljövärden
- att utgöra ett handlingsschema för inventering och värdering av

typmiljöns karaktärsdrag
- att bilda underlag för ökad medvetenhet om kulturmiljövärden vid

ombyggnad
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Som tidigare nämnts ska fokus riktas mot planeringsaspekter såsom
rumssamband, funktionsindelning, stråk och flöden. Det innebär att vissa
aspekter förbises som exempelvis interiörer, detaljutformning och rent
byggnadstekniska förhållanden. Jag vill inte påstå att dessa aspekter
saknar betydelse, men de ligger helt enkelt utanför det här arbetets ämnes-
avgränsning. Modellen är tänkt att kunna användas av planerare vid
exempelvis stadsförnyelseprojekt, men även av fastighetsägare eller
köpmannaföreningar som vill få en bild av en anläggnings kulturhistoriska
kvaliteter.

Brukarbeskrivningen det som skiljer

Att brukarperspektivet fått stor betydelse vid kulturmiljöarbetet i
bostadsförorter är helt logiskt, dels eftersom de bedömda objekten utgör
brukarnas livsmiljö, dels för att brukarskaran är lätt att identifiera –
brukarna är de som bor i området. För centrummiljöer är utgångsläget
för ett brukarperspektiv betydligt mer komplicerat. För det första är
brukarna en väldigt stor skara – nämligen alla som rör sig i den aktuella
stadsmiljön. Man kan anta att bara en mindre andel av dem som besöker
en stads centrala delar också är bosatta där. Därutöver finns en annan
viktig grupp av brukare nämligen alla de som har sin arbetsplats i
stadskärnan, eller för att hålla sig till typmiljön; i den sanerade delen av
stadskärnan. Många av dessa arbetar med de tjänster som alla de
utomstående besökarna söker sig till, företrädesvis handel av olika slag.
Ägarna till affärer, restauranger och andra publika inrättningar brukar
som bekant vara bra på att göra sina röster hörda i planeringssammanhang.
Dessa aktörer är också lätta att ta upp i listor över berörda, men det är
viktigt att minnas att de som besöker butiker och andra inrättningar är
minst lika mycket brukare som affärsinnehavare.

Av detta följer att en brukarbeskrivning av en del av en stadskärna är ett
minst sagt omfattande projekt, vilket också är skälet till att någon sådan
inte ingår i min fallstudie. Ändå kommer man inte ifrån att en fullständig

kulturmiljöinventering av ett område måste innehålla någon typ av
brukarperspektiv för att vara trovärdig. En stad är ju ingenting utan sina
brukare, d.v.s. sina invånare och andra besökare. Staden tillhör dess
invånare, och det är därför deras rättighet att få vara delaktiga i bedöm-
ningen av kulturhistoriska värden. Ett vanligt sätt att fånga ”den breda
allmänhetens” uppfattning av saker och ting är genom enkätundersök-
ningar, som i det här fallet måste utföras på fältet, d.v.s. att man fångar
upp besökare på en viss plats och ber dem svara på frågor. Den typen av
undersökningar har dessvärre flera svagheter, bland annat är det svårt att
få ett representativt urval av svarande, och långtifrån alla uppskattar att
bli ”påhoppade” av folk med papper och penna som vill ställa krångliga
frågor. Ett alternativ kan vara inbjudan till offentliga möten, som väl
förvisso kan locka några av de verkligt intresserade, men som de breda
folklagren kanske varken har tid eller lust att deltaga i. Här finns således
ett behov av nya metoder för brukarinflytande, vilket i sig är ett helt
forskningsområde där mycket har skett bara under senare år.

Brukarkollektivet - en svårdefinierad och ständigt undflyende grupp
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Funktionen � en viktig kulturhistorisk aspekt

En byggd miljö är inte bara en rent fysisk struktur. Byggnadernas innehåll,
d.v.s. deras funktion, är ofta helt avgörande för hur vi betraktar dem och,
förstås, hur vi använder dem. I planeringssammanhang används vanligen
begreppet markanvändning för att beskriva det funktionella innehållet
på en viss tomt eller kvarter. Jag väljer här att använda begreppet funktion,
eftersom det bättre signalerar att en viss byggd struktur alltid är konstru-
erad för ett visst ändamål. Inte minst när det gäller typmiljöns bebyggelse
är den ursprungliga funktionen ofta avgörande för byggnadens arkitek-
toniska uttryck. För de miljonprogramsområden som på senare tid väckt
kulturmiljövårdens intresse är funktionen – bostäder – aldrig direkt
ifrågasatt. Bostäder är också ett ändamål som alltid kommer att vara
berättigat eftersom vårt behov av bostäder är permanent. Innerstadens
bebyggelse har en större benägenhet att förändras gällande funktionen,
detta som en följd av den allmänt högre förändringstakten i stadskärnan.
Ibland tillkommer nya bebyggelsefunktioner, medan gamla minskar eller
försvinner. Så har till exempel äldre tiders militära anläggningar i stads-
miljö spelat ut sin roll och fått nya funktioner liksom 1800-talets centralt
belägna industrilokaler, där den ursprungliga verksamheten för länge
sedan flyttat ut till mer perifera lägen eller upphört. Många goda exempel
finns på kulturmiljöer som kunnat bevaras just tack vare att en ny, tidsenlig
funktion inrymts i den gamla strukturen. Ofta är det då mer påkostade
byggen, som just äldre industribyggnader eller militära förläggningar,
som tack vare sin gedigna och robusta konstruktion kunnat anpassas till
nya funktioner.

Men kan man skydda en funktion på samma sätt som man kan skydda en
byggnad? Det är förstås inte realistiskt att med administrativa bestäm-
melser bevara en byggnads funktion om denna funktion inte längre
efterfrågas. Man kan inte, för att nämna ett exempel, säga att en biograf
måste fortsätta att vara biograf om det inte finns tillräckligt många som
vill gå och se film där (åtminstone är ett sådant förfarande inte förenligt
med det ekonomiska system som kallas marknadsekonomi). Däremot

kan man ofta med lite antikvarisk uppfinningsförmåga och nytänkande
hitta ett sätt att förvalta en anläggnings kulturmiljövärden även sedan
den ursprungliga funktionen upphört. Den nedlagda biografen kan kanske
få en ny användning som konferenscentrum, teater eller konsertlokal.
Svaret på frågan om funktioner kan skyddas är alltså att funktionen i sig
sällan är möjlig att bevara med hjälp av lagar och regler, men att man
däremot kan se till att den ursprungliga funktionen får fortsätta att av-
speglas i byggnaden även då den används för något annat ändamål. För
vår typmiljös del kan det till exempel innebära att ett omhändertagande
av byggnaders yttre gestaltning, som ofta tydligt signalerar om det rör
sig om varuhus, p-hus, kontor eller bostäder. Även flöden av människor,
trafik och varor – en av saneringsarkitekternas specialiteter – kan räknas
till de funktionella aspekterna och bör inte glömmas bort när bevarande-
frågan aktualiseras.

Bebyggelsestruktur och rumsliga samband

Bebyggelse ska som sagt ses ur ett helhetsperspektiv och utifrån hur den
förhåller sig till omgivningen. Karaktäristiskt för den sanerade stadskärnan
är de stora enheterna, sprungna ur höga krav på rationalitet och möjlig-
gjorda genom sammanslagning av många små fastigheter till ett fåtal
större, inte sällan upptagande hela kvarter. Den anpassning till platsen
som faktiskt förekom kunde bestå i att byggnadshöjder sattes utifrån
omgivande bebyggelse. I övrigt är rationaliteten den dimensionerande
faktorn, tydligt manifesterad i de kvartersstora varuhusen. Dessa varuhus
är ibland direkt sammankopplade med parkeringsanläggningar, allt för
att besökarna ska kunna utföra sina ärenden så bekvämt och rationellt
som möjligt.

Kombinerade anläggningar finns också i olika tappningar. Kombinationer
av handel och bostäder uppfördes som tidigare beskrivits främst på 50-
talet, innan subventionerna för den typen av bebyggelse tagits bort.
Därefter är de mest centralt belägna anläggningarna nästan uteslutande
bestående av handel och kontorslokaler.
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De stora enheterna medför att antalet entréer i varje kvarter är betydligt
mindre i typmiljön än hos den äldre stadsbebyggelsen. Den publika entrén
och varuintaget är helt skilda och ligger ofta på varsin sida av byggnaden,
i de fall där inte varutransporter sker via en underjordisk lastgata. Där
det gamla stadskvarteret hade en utsida och en insida i form av ett halv-
privat gårdsrum, har 60-talets varuhuskvarter snarare en framsida och en
baksida. Idag finner man ofta längs framsidan en livlig gågata (som sällan
var gågata när anläggningen var ny) och på baksidan en tämligen livlös
bakgata med varuintag och avfallshantering.

Trafik

Att förbättra centrums tillgänglighet för bilburna besökare var som sagt
ett viktigt utvecklingsmål för saneringens planerare. De åtgärder som
vidtogs för att nå detta mål satte på många håll djupa spår i stadsbilden.
De gator som valdes ut som länkar i den viktiga centrumtangerande leden
omvandlades ganska radikalt och fick en motorvägsliknande framtoning.
Överlag tycks trafikens framkomlighet ha varit en viktigare aspekt än
gatumiljön. En intressant ”lämning” från saneringsepokens trafik-
planering är de många gatubreddningsprojekt som aldrig blev fullständigt
genomförda, och som därför yttrar sig i att de äldre kvarvarande delarna
av ett kvarter ligger kvar i den gamla gatulinjen medan de nyare delarna
är rejält indragna från densamma. Sådana tydliga spår efter förändringar,
där både det gamla och det nya är lätt avläsbart, torde kunna ses som
särskilt värdefulla ur kulturmiljösynpunkt, trots – eller kanske just på
grund av – att de representerar en ofullständigt genomförd stads-
byggnadsidé.

Framsidan och baksidan på Åhlénsvaruhuset i Karlskrona

Dragarbrunnsgatan, Uppsala.
Gatubreddningen blev inte fullständigt
genomförd eftersom Baptistkyrkan
(gaveln i bildens mitt) aldrig revs.
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60-talets principer för trafikplanering hör till de aspekter av typmiljön
som rimmar sämst med de neotraditionella stadsbyggnadsideal som
kommit att prägla vår tids syn på innerstadsmiljöer. Ringleder och
liknande är visserligen relativt populära även idag (särskilt om man för
miljardbelopp gräver ner dem under jord) men själva gaturummet i
innerstaden har kommit mer i fokus för planeringen och det handlar då
om att få ner biltrafikens intensitet och utrymmeskrav till förmån för
gående och cyklister. Eftersom dessa frågor är så viktiga för stadskärnans
karaktär är det kanske orimligt att hävda bevarandeintressen när det gäller
system för trafikfördelning, trots att även dessa är betydelsebärare för
kulturhistoriska värden. Kulturmiljövården är alltid mer eller mindre
selektiv, och just i dessa frågor måste helt enkelt anda faktorer än beva-
rande få vara styrande för utformningen.

Arkitektoniska uttryck

Konstprofessorn Fredric Bedoire skriver i en artikel om rekordårens
varuhusarkitektur att det huvudsakliga omdömet om 60-talets arkitektur
och stadsbyggnad inte kan bli annat än kritiskt eftersom

…den konstnärliga utformningen, detaljarbete och rumsbildningar fick träda
tillbaka för andra hänsyn som styrdes av trafiken, kvantiteten, produktions-
apparaten och kravet på flexibilitet. Vi kan göra liknande bedömningar av
cityarkitekturen som med bostadsområdena: att de arkitektoniska kvaliteterna
överlag var högre i början av efterkrigstiden än under 60- och 70-talen.133

Kanske står Bedoire för det enda rimliga synsättet, d.v.s. att helt enkelt
acceptera att typmiljön ur ett arkitektoniskt perspektiv faktiskt är
synnerligen torftig och att den under efterkrigstidens gång utvecklades
mot än mer rationalitet och teknokratisk funktionalitet. Nu är inte syftet
med min bedömningsmodell att värdera byggnaders arkitektoniska
kvaliteter, utan att ringa in deras karaktäristiska kulturmiljövärden. Och
vad dessa beträffar får de, i ett arkitektoniskt perspektiv, antas ha starka
kopplingar just till rationalitet, praktisk effektivitet och anpassning till
trafik och flexibilitetskrav. Stor hjälp kan här fås genom att studera
originalritningar och gamla fotografier, på vilka arkitektens ursprungliga
ambitioner framgår tydligare. Vid ombyggnader av exempelvis varuhus
har ofta byggnadens mer dominanta karaktärsdrag getts minskad
betydelse, exempelvis genom att en lång horisontellt betonad gatufasad
delas upp i mindre enheter. Kanske vore de bättre att verkligen betona
sådana tydliga uttryck och därigenom framhäva dem som byggnadens
karaktärsgivare, och samtidigt fokusera på att byggnadens funktion ska
motsvara de krav som vi ställer på stadsmässig bebyggelse. Man kan
exempelvis tänka sig att man förser det gamla varuhuskomplexet med
fler entréer mot gatan, vilket inte behöver innebära att den gamla huvud-
entrén stängs.

Stora enheter och få
entréer. Baksidan av
f.d. Domusvaruhuset
i Göteborg. (Jfr.
framsidan på s39)
Förbindelsegången
över gatan för
besökarna torr-
skodda från p-hus
till varuhus

133Bedoire 1993, s74
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Ett försök till schematisk uppställning

Med utgångspunkt i Samuelssons arbetsmodell och mot bakgrund av ovan
förda resonemang skulle en modifierad och förenklad modell för för-
undersökning anpassad till den sanerade stadskärnan kunna se ut ungefär
som följer:

Bebyggelsehistorisk/stadsbyggnadshistorisk beskrivning
(dokumentvärden)
- Bebyggelseundersökning

- Bebyggelsehistorisk/arkitektonisk undersökning
- Rums- och strukturinventering
- Undersökning av den tekniska konstruktionen
- Inventering av byggnadens/anläggningens funktioner
- Påverkan på stadsbilden/förhållande till kringliggande
bebyggelse

- Kulturhistorisk analys
- Tillkomsthistoria
- Bakomliggande ideal & resonemang etc.
- Förändring fram till idag

Brukarbeskrivning (upplevelsevärden)
- Brukarinventering, värden för brukarna

- Uppfyllelse av funktionella krav från besökare,
näringsidkare och anställda
- Rums- och strukturinventering
- Inventering av kommunikationer och samband
- Sociala funktioner

- Kultur- och miljöanalys, brukare

Förklaring av modellens delar

Den bebyggelsehistoriska beskrivningen delas in i två avdelningar,
bebyggelseundersökning och kulturhistorisk analys, där den förstnämnda
grundas i huvudsak på studier av själva objektet och den andra är mer
beroende av arkivmaterial, facklitteratur och liknande. Båda delarna kan
beskrivas som inventering av dokumentvärden, d.v.s. historiska ”fakta”
om byggnaden/miljön och dess bakgrundshistoria. Jag använder hädan-
efter ordet anläggning som benämning på det undersökta objektet, som
kan vara både en enskild byggnad, ett sammanhållet byggnadskomplex
eller ett (mindre) avgränsat område.

Bebyggelseundersökningen är helt fokuserad på själva den fysiska struk-
turen, dess konstruktion, utseende, disposition och funktion. Det är viktigt
att denna del är så objektiv som möjligt. Alla resultat av bebyggelse-
undersökningen bör betraktas även ur ett historiskt perspektiv genom att
såväl tekniska som estetiska aspekter ställs i relation till sitt historiska
sammanhang. Eventuella förändringar i anläggningens konstruktion eller
funktion tas också upp under denna rubrik. Inverkan på stadsbilden och
förhållandet till staden i övrigt är av särskild betydelse när det handlar
om innerstadsmiljö.

Den kulturhistoriska analysen tar upp anläggningens bakomliggande
dokumentvärden, d.v.s. de icke-fysiska värden (och värderingar) som varit
tongivande vid dess uppförande. Denna analys kräver kännedom om det
historiska sammanhang i vilket anläggningen har sin tillkomst, samt
förståelse för de principer och de vedertagna synsätt som var förhärskande
vid den tidpunkten. Det är när dessa kulturhistoriska faktorer blir synliga
i den fysiska strukturen som det kanske mest påtagliga kulturmiljövärdet
skapas.

Brukarbeskrivningen kartlägger upplevelsevärden för dem som
använder anläggningen. Brukarna kan som sagt vara en mycket stor och
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svåravgränsad grupp, och den växer kraftigt i storlek när man rör sig från
att studera enskilda byggnader till att behandla hela områden eller stads-
delar. Brukarbeskrivningen är också indelad i underrubriker.

Inventeringen av värden för brukarna handlar helt enkelt om vad brukarna
tycker är bra eller mindre bra med anläggningen. Här ingår brukarnas
upplevelse av arkitektoniska värden och rumsliga samband, samt hur
anläggningen motsvarar de funktionella krav som brukarna ställer. Dessa
krav kan röra i stort sett allt från tillgänglighet till handelsutbud, och
kraven kan också skilja sig åt mellan olika brukargrupper som till exempel
ungdomar, pensionärer och affärsinnehavare. Bland brukarvärdena finns
också upplevelsen av hur kommunikationen mellan anläggningens olika
delar fungerar samt, inte minst, dess sociala funktioner. De sistnämnda
innefattar exempelvis hur den byggda miljön påverkar känslan av trivsel
och säkerhet, och är förstås en viktig del av upplevelsen för de som vistas
i den aktuella miljön.

De sociala aspekterna är samtidigt en del av kultur- och miljöanalysen
för brukarna. Denna består i hur brukarna upplever miljön utifrån
kulturellt betingade aspekter, och kan skilja sig ganska mycket från den
antikvariska analysen. Själva upplevelsen av anläggningens kulturmiljö-
värden påverkar förstås brukarens helhetsintryck, och är i sig beroende
av brukarens kulturella, etniska och personliga bakgrund. Exempelvis
kan en äldre person som en gång levde ett lyckligt liv i ett hus som sedan
sanerades bort, ha svårt att uppskatta eventuella kvaliteter hos den bebyg-
gelse som uppfördes på samma plats. Det är också viktigt att beakta att
människor använder staden och dess anläggningar på olika sätt beroende
på ålder, inkomst, klass, kön och etnicitet.

Som framgår av ovanstående är det lätt att gränserna mellan arbets-
modellens olika moment och aspekter överskrids och att den ena aspekten
leder till den andra. Detta behöver inte ses som ett problem, eftersom det
i slutänden ändå rör sig om en helhetsbild, men det är samtidigt viktigt

att ingen aspekt förbises. Om så sker mister förundersökningen sin
validitet och den kan då inte betraktas som ett fullständigt kultur-
miljöunderlag.
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Sammanfattning och kommentar, del 2

Den här delen av mitt arbete har inte rymt så många konkreta fråge-
ställningar, utan har snarare syftat till att teckna en bild av den sanerade
stadskärnan som typmiljö och ge en diskussion om dess kulturmiljö-
värden. Att dessa värden faktiskt existerar och att de kan ha ett nog så
stort bevarandevärde har förhoppningsvis framgått av mina resonemang.
Hur dessa ska behandlas och värderas är en besvärligare fråga, men i
stort verkar det som att de verktyg som finns utvecklade inom kulturmiljö-
vården ofta är av en sådan typ att de kan tillämpas i de flesta sammanhang.

Det moderna kulturarvet kan förenklat sägas vara miljöer och objekt
tillkomna under efterkrigstiden och framåt. Här har jag fokuserat på
miljöer tillkomna från sent 50-tal fram till 70-talets mitt. Denna del av
kulturarvet skiljer sig från äldre kulturmiljöer främst genom att den är så
rikligt representerad. Typmiljön – den sanerade stadskärnan – förekommer
i någon form i så gott som alla svenska städer stora nog att kallas städer.
Den tillkom under en period av stark tillväxt, framtidsoptimism och tilltro
till rationell samhällsplanering. Den hade också sin bakgrund i en offensiv
bostadspolitik och en ambition att utradera bostadsbrist och undermåliga
bostadsförhållanden. Ibland är typmiljön mycket tydlig, för att inte säga
påträngande, och ibland är den mer eller mindre dold och ombyggd till
oigenkännlighet. I de flesta fall utgör ändå saneringsepokens innerstads-
bebyggelse ett synnerligen karaktäristiskt inslag i stadsbilden och den
skiljer sig ofta markant från den äldre bebyggelsen. Den kan beskrivas
som ett rationellt och funktionsinriktat stadsbyggnadsideal där de estetiska
kvaliteterna hade en relativt återhållen position.

Jag har arbetat utifrån ett antagande att typmiljön överlag har ett lågt
anseende dels bland planerare, dels bland en bredare allmänhet. Den
beskrivs som torftig, ful och allmänt ostimulerande, vilket onekligen
delvis kan härröras till det rent arkitektoniska uttrycket, i den mån ett

mer generellt sådant går att finna i typmiljön. Men det antagna missnöjet,
liksom den uppenbara aversionen mot att tillskriva typmiljön något kultur-
historiskt värde, kan också ha andra orsaker, inte minst det faktum att
sanerade områden fortfarande i stor utsträckning bedöms med utgångs-
punkt i de värden som gick förlorade under själva saneringen. Hos den
generation som upplevde omvandlingarna hindrar bitterheten över det
förlorade en objektiv syn på de tillkomna miljöerna, ett förhållande som
torde förändras i takt med att en yngre planerargeneration tillträder, för
vilken typmiljön kan härröras till såväl barndomsmiljöer som dagens
stadsliv.

Vid all kulturhistorisk inventering är det viktigt att se till såväl detaljer
som helhet och sammanhang. Jag tror dock de mer övergripande aspek-
terna av bebyggelsemiljön (såsom rumsliga samband, funktion och
struktur) är av särskild vikt när det handlar om saneringsepokens stads-
bebyggelse. Detta eftersom den i sig är relativt storskalig och ofta ingår
i ett mer övergripande system där byggnader, funktioner och trafik
samverkar i en komplex men överskådlig helhet. För inventering av
typmiljön har också brukarperspektivet en stor betydelse, eftersom
brukarna är många och har olika förväntningar och krav på stadsmiljön.
Viktigt att notera är till exempel att det inom gruppen brukare ryms både
näringsidkare och konsumenter/besökare, som har både funktionella och
estetiska krav på den byggda miljön. Inventering av brukarvärden i
innerstadsmiljöer är dock behäftat med stora praktiska problem eftersom
brukarkollektivet är mycket svårdefinierat och allt annat än enhetligt.

Var det vackrare förr? frågas det, något retoriskt, i inledningen. Jag menar
att frågan är felaktigt ställd, i synnerhet om man förväntar sig att man
utifrån en arkitektonisk kunskap ska kunna ge ett vetenskapligt korrekt
svar. För det första vill jag inte tillskriva någon särskild yrkesgrupp rätten
att bedöma vad som är vackert och fult eftersom en sådan hållning leder
till ett elitistiskt tänkande. En lekmans åsikter i sådana frågor har inte
mindre tyngd än en arkitekts, trots att den senare förstås kan ha ett mer
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tränat öga för stadsbyggnadskonst. För det andra måste man vara medveten
om att det är en mängd faktorer som avgör hur vi upplever en byggd
miljö. Det kan handla om social och etnisk tillhörighet, genus, utbildning,
förväntningar eller fördomar och vår bild av omgivningen påverkas också
av media och omvärlden i övrigt. Att tala om vackert och fult och låtsas
vara objektiv är därför behäftat med trovärdighetsproblem. Istället borde
vår analys av befintliga miljöer vara inriktad på hur väl de uppfyller våra
förväntningar och krav, både vad gäller funktion och estetik. Dessa för-
väntningar kan kartläggas genom användandet av det s.k. brukar-
perspektivet, som är en viktig del i en kulturhistorisk inventering och
som blir allt viktigare när miljöerna som ska bedömas används av många
människor i deras vardagliga liv.


