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djupning av denna skulle kunna fylla en motsvarande funktion. Det
förefaller också vara en logisk arbetsordning att först befästa områdets
kulturmiljöstatus i dokument av mer övergripande karaktär, typ
översiktsplan, för att sedan successivt föra ner det på en mer detaljerad
och bindande nivå.

Jag har tidigare konstaterat att de möjligheter som detaljplanen ger ofta
är alldeles förträffliga i detta sammanhang. I en samlad detaljplan för
hela stadsdelen kan ett helhetsgrepp tas på de strukturer som bedöms
som bevarandevärda. Detaljplanen är ju i sig ett slags bevarandedokument
som hindrar förändring som inte sker inom vissa bestämda ramar. De
täckta gågatorna behöver till exempel inte beskrivas som kulturmiljö-
värden i plan eftersom de befästes genom egenskapsbeteckningar i de
vanliga planbestämmelserna. Med hjälp av beteckningen k kan i plan-
bestämmelserna införas varsamhetsbestämmelser som kan avse
bevarandet av vissa särdrag hos den befintliga bebyggelsen, såsom
fasadmaterial eller takkonstruktion. Beteckningen q refererar däremot
till ett uttalat kulturvärde, ofta med hänvisning till 3 kap. 12§ PBL eller
till ett bevarandeprogram eller liknande. Den kan också gälla ett helt
område som omfattas av sådana bestämmelser, vilket kunde vara av
intresse för en stor och komplex anläggning som Nordstan. q-beteck-
ningen kan också vara kopplad till ett rivningsförbud. En kombination
av väl avvägda skyddsbestämmelser befästa i en detaljplan torde vara ett
högst relevant sätt att skydda och slå vakt om Nordstans status som
kulturmiljö.

Detaljplanen har emellertid den egenheten att den slutar gälla samma
dag som den ersätts med en ny. En skyddsåtgärd som däremot inte kan
upphävas är byggnadsminnet. Någon kanske tycker att det är lite magstarkt
att utnämna Nordstan till byggnadsminne, men jag menar att det finns en
del goda skäl till just detta, trots att det också finns faktorer som kompli-
cerar det hela. Enligt min mening råder det ingen tvekan om att Nordstan
är en synnerligen märklig anläggning som på ett tydligt sätt avspeglar en

mycket omvälvande period i svensk stadsbyggnadshistoria, samtidigt som
den innehåller för sin tid nya och oprövade element som senare skulle
visa sig bli en vanlig företeelse i svenska städer. Nordstan är alltjämt den
största anläggningen i sitt slag belägen mitt i en historisk stadskärna. Till
de praktiska svårigheterna med utnämnandet av Nordstan till byggnads-
minne hör framför allt att anläggningen består av flera fastigheter med
olika ägare. KML:s bestämmelser om byggnadsminnen utgår från att det
finns en fastighetsägare för hela skyddsobjektet, men det finns ingenting
i lagtexten som uttryckligen förbjuder byggnadsminnesförklaring av
objekt bestående av fler än en fastighet. Fler fastighetsägare innebär fler
samrådparter, fler enskilda intressen och större behov av samordning.
En annan faktor som talar emot byggnadsminne är de stora ekonomiska
intressen som är bundna till Nordstan, från såväl fastighetsägare som
näringsidkare och andra hyresgäster. Kanske är det också en tidsfråga,
att Nordstan ännu inte uppnått tillräckligt hög ålder för att betraktas som
ett stadsbyggnadshistoriskt objekt. Om så är fallet kan frågan om bygg-
nadsminnesförklaring bara blir mer aktuell i det långa loppet, förutsatt
att anläggningen förblir någotsånär intakt.

Östra Nordstaden ligger som bekant inom ett område av riksintresse för
kulturmiljövården, dock utan att vara direkt omnämnt i motivtexten till
detta riksintresse. En förhållandevis enkel åtgärd vore att en gång för
alla slå fast att denna del av riksintresseområdet är ett lika viktigt uttryck
för detsamma som resten av stadskärnan, och som därför i samma
utsträckning ska skyddas mot påtaglig skada. Om denna enkla åtgärd
genomdrevs skulle åtminstone stadsdelen som helhet ha ett visst
övergripande skydd i väntan på att framtida generationer ska göra nya
bedömningar om vilka delar av Göteborgs innerstad som är särskilt
värdefulla ur kulturmiljösynpunkt.
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Slutdiskussion

Maskin eller museum?

Titeln på detta arbete ställer frågan om den sanerade stadskärnan kan
(eller bör, eller är på väg att) förvandlas från en maskin till ett museum,
d.v.s. från en uteslutande rationell och funktionsinriktad stadsmiljö till
en miljö som präglas av att vara en kulturhistoriskt intressant typmiljö,
en ”lämning” från en tidigare stadsbyggnadsepok. Antagligen säger det
sig självt att en stadskärna bara i extrema undantagsfall utvecklas till ett
”renodlat museum”, där det historiska intresset helt ersatt de normala
stadsfunktionerna och förvandlat staden till en vacker men död stad. I
kulturhistoriskt intressanta städer och stadsdelar samsas vanligtvis museet
och maskinen, d.v.s. stadens funktioner finns där, men inramas av en
fysisk struktur som i sig anses så intressant att den lockar besökare. Ofta
gör dock begränsningarna i den historiska miljöns funktionalitet att den
är beroende av olika anläggningar utanför kulturmiljö-området. För att
återgå till det inledande exemplet Gamla Stan så finns där varken till-
räckligt med parkeringsplatser eller ändamålsmässiga lokaler för handel
i större skala. De boende gör därför sina inköp och många andra ärenden
i andra delar av staden (om de inte rentutav åker ut till något köpcentrum
vid en motorvägsknut). Man kan samtidigt konstatera att Gamla Stan
vore väldigt mycket tråkigare som stadsdel om den inte heller kunde
inrymma bostäder i någon egentlig omfattning. Att bevara en kulturmiljö
innebär således nästan alltid vissa begränsningar i områdets användning,
där en ”spontan” utveckling inte alltid är möjlig.

För den sanerade stadskärnan blir frågan om bevarande på sätt och vis
motsägelsefull. Saneringarna var ju följden av ett resonemang som sade
att eventuella historiska värden inte kunde tillåtas stå i vägen för utveck-
lingen mot en rationell och ändamålsmässig stad. Att beskriva denna
rationella stad som en historisk miljö kan därför te sig lite ironiskt, men

det är viktigt att påpeka att det aldrig bör vara vårt syfte att förvandla
våra stadskärnor till rena museer. Den välbevarade staden måste också
kunna vara en levande stad, och det är just i balansgången mellan funk-
tionalitet och bevarandevärde som den historiskt medvetna planeraren
har en av sina viktigaste uppgifter.

Selektiv historia

Någon kanske ställer frågan: Varför ska vi ge ett historiskt skydd åt en
miljö vars tillkomst var ett resultat av systematiserat historieförakt? Varför
ska vi respektera bevarandet av ett stadsbyggande som inte respekterade
äldre tiders stadsbyggande? Svaret måste nog bli att även historieförakt
kan vara intressant ur ett historiskt perspektiv. En av mina teser i det här
arbetet har varit att en modern kulturmiljö som en gång ersatte en befintlig,
generellt sett inte bör bedömas utifrån sitt förhållande till den tidigare
bebyggelsen, utan utifrån de ideal den själv avspeglar. Överhuvudtaget
är vårt förhållande till historien alltid intressant, och det avspeglas också
tydligt i stadsbyggandet. Exempelvis så tror jag att den nyuppförda
”Hansa-staden” Jakriborg i Skåne (komplett med ringmur och allt!)
kommer att röna ett stort intresse bland antikvarier om femtio eller hundra
år. Man kommer att fråga sig vad det var som fick människorna att känna
en sådan intensiv längtan tillbaka till medeltiden, och vad det fanns i
samhällsklimatet runt sekelskiftet 2000 som skapade denna längtan.
Kanske ger man också denna stilriktning en egen benämning som ger
den en plats i uppslagsverken.

I inledningen nämndes också frågan om det inte är historieförfalskning
att bara bevara det vi tycker om. Här kan man konstatera att det knappast
är möjligt att skapa en stad som är en perfekt och representativ spegel av
sin historia, detta eftersom olika delar av den historiska stadsbebyggelsen
inte bara har olika hög historisk status utan även olika grader av teknisk
standard och funktionell inpassning i stadsmönstret. Att bevara allt som
byggs är förstås inte relevant, för om ingenting revs i våra städer skulle
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de bli oanvändbara. Därför måste kulturmiljövården alltid vara mer eller
mindre selektiv, och därför är frågan om vad som är mer och mindre
bevarandevärt så viktig. När det handlar om innerstadsmiljö tror jag att
en tumregel måste vara att de strukturer som bevaras måste besitta (eller
kunna tillföras) någon form av positiva upplevelsevärden för att bevaras.
Detta eftersom innerstaden är (eller åtminstone bör vara) en så intensivt
utnyttjad fysisk struktur att brukarvärdena helt enkelt måste få vara den
dimensionerande faktorn, vilket medför att objekt som saknar både nytto-
värde och upplevelsevärde helt enkelt får rationaliseras bort, om inte
deras historiska värde är exceptionellt stort. Vill man krångla till det
ytterligare kan man ju, med hänvisning till föregående stycke, säga att
historieförfalskning också är historia eftersom all historieskrivning är
mer eller mindre selektiv.

Ersättning och upprepning

En speciell egenhet hos des sanerade stadskärnan är just att de byggda
strukturerna vi nu ser har ersatt äldre strukturer på samma plats. Detta
förhållande är emellertid inte unikt för denna typmiljö. Stora delar av
många städers äldre stenstadsbebyggelse är ju uppförd på mark som
tidigare var bebyggd med enklare trähus, och under många århundraden
dessförinnan var det inte ovanligt med stadsbränder där hela städer
förstördes och fick byggas upp på nytt. Sett i ett historiskt sammanhang
är det således ganska normalt att städer byggs om och att äldre stadsdelar
rivs och ersätts med nya. Kulturmiljövårdens uppgift i sammanhanget
är, något förenklat, att se till att ingen del av en stads historia försvinner,
utan att det alltid finns något kvar av varje epok, varje byggrush, varje
vision om hur staden ska se ut.

Saneringsepokens arkitekter och ingenjörer väntade inte på att det gamla
skulle brinna ner eller rasa ihop av sig själv. Åtminstone förefaller det
vara så de tänkte när de istället ”hjälpte historien framåt” och lät riva det
gamla till förmån för en modern och rationellt fungerande stadsbebyg-

gelse. Det som skiljer saneringsepoken från tidigare perioder av om-
vandling är främst omfattningen, effektiviteten och kompromisslösheten.
Jag tror att om saneringen skett i ett lugnare temo och blivit mindre
omfattande skulle vi se annorlunda på den idag. Då kanske ett välbevarat
Domus-varuhus redan nu skulle betraktas som något genuint och fascine-
rande, precis som många andra kulturyttringar från samma tid. Om bara
en stadskärna hade sanerats grundligt så hade den antagligen varit en
besöksmagnet av rang dit arkitekt- och planerarstudenter nu hade vall-
färdat, men så var som bekant inte fallet. Istället genomfördes i stort sett
samma koncept i var och varannan stad, på vissa håll grundligt, på andra
håll mer ofullständigt, och eftersom den här typmiljön nu är så vanlig är
det ingen som lyfter på ögonbrynen när de kommer till en ny stad med en
likadan centrummiljö.

Planeraren som antikvarie

Hur stort ansvar har egentligen planeraren för omhändertagandet av
värdefulla kulturmiljöer? Förhoppningsvis har det framgått av del ett att
det formella ansvaret till stor del beror på vilken planeringsinstans plane-
raren i fråga arbetar. Men på en mer övergripande nivå, kan man då tala
om ett allmänt ansvar vad gäller dessa frågor? En planerare förväntas ha
kunskaper på många områden och vara medveten om alla tänkbara
planeringsaspekter, och det är knappast orimligt att foga kulturhistorisk
medvetenhet till dessa. Det innebär att planeraren är skyldig att ta hänsyn
till kulturhistoriska värden när han eller hon planerar både för nyexploate-
ring och för ändringar i befintlig bebyggelse. Denna hållning är varken
kontroversiell eller nyskapande, då den är ordentligt förankrad i rådande
lagstiftning, men den tål att upprepas eftersom den långtifrån alltid tas
för given. Jag vågar nog påstå, utan vetenskaplig grund, att rubriken
”kulturmiljö” i många planbeskrivningar tagits med mest på rutin och
med en schablonartad text i stil med ”detaljplanen berör inga kultur-
historiska värden av betydelse”.
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När man talar om planerarens olika roller bör man inte glömma det faktum
att samhällsplaneringen i stort alltid har sin grund i politiska beslut. Detta
är värt att ha i åtanke även när man reflekterar över stadssaneringarna
och deras idémässiga bakgrund. Saneringarna var en del av en stads-
byggnadspolitisk och bostadspolitisk process och genomdrevs genom
beslut i de folkvalda församlingarna. Med detta vill jag inte säga att
saneringsepokens planerare var viljelösa redskap i händerna på politik-
erna, men det är viktigt att påpeka att en planerare alltid agerar mot
bakgrund av ett politiskt klimat och beslut på högre ort än det egna stads-
byggnadskontoret.

Medvetenhet om kulturmiljövärden är nu kanske inte den mest trendiga
och flärdfulla avdelningen inom stadsbyggnadskonsten. Åtskilliga är nog
de s.k. ”unga och hungriga” arkitekter och planerare som har massor av
storslagna visioner med massor av nytänkande och influenser från de
allra senaste trenderna inom arkitektur och stadsbyggnad. Dessa vill
naturligtvis sätta sin egen prägel på sina verk, de kanske till och med har
ambitioner att skapa ett bättre samhälle och en bättre värd, och sådana
ambitioner ska naturligtvis bejakas. Det är i en sådan kontext som kultur-
miljövården kan upplevas som en bromskloss, vilket är fullt förståligt.
Låt oss därför avslutningsvis göra två viktiga konstateranden.

1. Varje tid måste tillåtas göra sina avtryck i stadsmiljön.
2. Varje tids avtryck har rätt att finnas kvar i stadsmiljön.

När man talar om en viss bebyggelsemiljös ”rätt” att få finnas kvar är det
vikigt att påpeka att byggnader förstås inte har några egna rättigheter
som vi slaviskt måste respektera, utan att det i grund och botten är
mänskliga rättigheter och behov vi talar om, såsom rätten till en god
livsmiljö och rätten till sin historia. Kanske är det i grunden inte svårare
än vad de två punkterna gör gällande – en rent allmän respekt för såväl
det nutida som det dåtida? Vardagens verklighet för den ansvarstagande
planeraren må vara omåttligt komplicerad och full av besvärliga över-

vägningar mellan de mest motstridiga intressen, och det kanske är just
därför vi har ett sådant behov av grundläggande principer, ledstjärnor
och kanske rentutav ideologier, även om ett sådant ord manar till efter-
tanke. Det ska också poängteras att planeraren inte kan förväntas vara
(och inte bör se sig själv som) expert på alla de underliggande ämnes-
områden som ryms i planeringsbegreppet, däribland bebyggelsehistoria.
Han eller hon måste istället vara medveten om att det finns andra som
besitter djupare kunskaper inom respektive specialområde, utan att för
den sakens skull förringa sin egen förmåga att i praktisk planering tillämpa
andras expertkunskap.

Modernt?

Den levande miljön i våra moderna gator är helt förändrad och arkitekturen,
som måste arbeta med livet som grund, blir även den en annan. Människornas
moderna dräkter, bilarnas, bussarnas och spårvagnarnas blanka ytor, asfalten,
skyltfönstrens stora glas, ljusskyltarnas skimmer, se där några drag i vår nya
miljö.158

När Asplund, Markelius och de andra ”funkisprofeterna” lade fram sitt
manifest acceptera år 1931 hade troligtvis ordet modern en annan klang
än vad det har idag. Deras modernitet var inte bara en stil eller ett attribut,
den var något som i grunden skilde sig från det rådande, inte bara till det
yttre utan djupast in i samhällets grundvalar, i hemmen, i kulturen, i
sättet att leva. Säkerligen måste det ha varit mycket stimulerande att
arbeta i den tidsanda som rådde på 30-talet och de därpå följande
decennierna, och säkerligen blev dåtidens arkitekter än mer stimulerade
när deras visioner faktiskt började förverkligas på bred front. Man inte
bara pratade om att förändra samhället – man gjorde det också! Liksom
alla andra tider av förändring fanns materiella symboler för det moderna,
och det är slående hur lite dessa egentligen har förändras; blanka ytor,
blanka fordon, stora skyltfönster, kläder, ljus… Man kan se framför sig
en illustration till ett nutida stadsförnyelseprojekt där dessa ingredienser
ingår som en närmast obligatorisk del. Detta betyder väl inte nödvändigt-

158Asplund et al 1931, s188
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vis att vi har precis samma syn på vad som är modernt som man hade på
30-talet, men formerna för det moderna tycks ändå inte ha förändrats på
något riktigt drastiskt sätt, trots IT-revolution, globalisering och post-
modernism.

Dagens modernitet är knappast revolutionerande och vi har kanske ingen
anledning att kräva att den ska vara det. Den utmanar inte hela kultur-
etablissemanget och den talar inte om att förändra samhället i någon
särskild riktning. Vad är egentligen modernt idag? Hur ser en modern
stad ut? Frågan ger stoff till ytterligare en rad examensarbeten, och lämnas
därför obesvarad. Kanske är det så att 60-talets sanerade stadskärnor
fortfarande har så pass mycket modernitet i sig att det känns ologiskt att
betrakta dem genom historiens glasögon. Kanske får vi komma tillbaka
till dessa miljöer efter nästa stadsbyggnadsrevolution, när de blivit
historiska på riktigt.

Tre odaterade vykort föreställande toppmoderna miljöer på 60-talet (Örebro, Umeå och
Uppsala). Återgivna i boken “Tråkiga vykort”, sammanställd av Jeppe Wikström 2002.
Vad säger de om dåtidens respktive nutidens syn på vad som är modernt och omodernt?
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EFTERORD

Efterord

Under den tid jag varit sysselsatt med det här arbetet, mestadels under
hösten 2004, har jag ständigt hittat nya uppslag, frågeställningar och
ingångar som jag, om tiden varit obegränsad, gärna hade ägnat mer tid
åt. Exempelvis hade det varit intressant att närmare undersöka stads-
byggandets sociala aspekter i diskussionen kring estetik kontra funktiona-
litet, eller hur morfologiska stadsanalysmetoder kan vara ett redskap för
kulturmiljövården. Även hur den sanerade stadskärnan påverkas av
förändrade konsumtionsmönster hade kunnat bli ett större kapitel. Under
pågående layoutarbete utkom nyligen en bok med titeln Handelsplats,
shopping, stadsliv – En historik om butiksformer, säljritualer och det
moderna stadslivets trivialisering av Bosse Bergman, som antagligen
skulle kunnat tillföra detta arbete en hel del, men som dessvärre utkommit
ett halvår för sent. På det stora hela har den största svårigheten med detta
arbete nog varit just att ge det en begränsad omfattning vad gäller antalet
frågeställningar och antalet ”sidospår”. Min ursprungliga idé var att
skildra kulturmiljöfrågornas roll i planeringen mer generellt, vilket jag
snart insåg var en något övermäktig uppgift. Fokuseringen på den sanerade
stadskärnan och dess kulturmiljövärden har varit mycket stimulerande,
inte minst för att jag vid flera tillfällen fått känslan av att vara något av
en ”pionjär” vad gäller att betrakta dessa miljöer som bärare av kultur-
historiskt värde. När jag förklarat att mitt arbete behandlar den sanerade
stadskärnan ur ett kulturmiljöperspektiv har många tagit för givet att jag
skriver om allt som revs, och när jag förklarat att så inte är fallet har res-
ponsen blivit frågande blickar.

Jag har under arbetets gång erhållit en långt mer nyanserad bild av den
sanerade stadskärnan och dess historiska sammanhang än den jag tidigare
haft. Bilden har tecknats utifrån olika typer av källor, som alla har sina
olika för- och nackdelar. För min fallstudie har jag exempelvis studerat
både projektprogram, planhandlingar, dåtidens arkitekturkritik, dagens

arkitekturkritik och affärscentrats egenproducerade historieskrivning. Inte
helt oväntat ger de olika källorna skiftande bilder av det beskrivna
objektet, och det är förstås en befogad men svår fråga vilken av källorna
som är mest tillförlitlig. Kanske inverkar källornas skiftande kvalitet
negativt på slutresultatets rent vetenskapliga pregnans, men jag tycker
ändå att bilden av en karaktäristisk stadsmiljö blir mer rättvisande när
man betraktar den ur fler än ett perspektiv. Om jag ska drista mig till att
kritisera min egen arbetsmetod får jag nog konstatera att arbetet i ännu
högre grad kunnat koncentreras och begränsats till resonemangen kring
typmiljön. Balansgången mellan å ena sida fördjupning i en kärnfråga
och å andra sidan rättvis beskrivning av bakgrund och sammanhang är
förvisso inte helt enkel, och förhoppningsvis framstår slutresultatet som
ett godtagbart svar på inledande frågeställning och syfte.

En rad personer har på olika sätt varit mig behjälpliga i mitt arbete och
förtjänar därför att omnämnas här. Förutom mina handledare, Anders
Törnqvist och Ingrid Persson, och de personer som jag intervjuat, vill jag
även tacka följande: På Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Dick
Hedman, länsarkitekt, förmedlat värdefulla kontakter. På stadsbyggnads-
kontoret, Göteborgs stad har Maria Ågren på distrikt centrum, och Sara
Wahlund på stadsmäteriavdelningen, hjälpt mig med planer, kartor och
ortofoton. Den hjälpsamma personalen på stadsbyggnadskontorets arkiv
har med stort tålamod letat fram gamla planer och ritningar. Lika hjälpsam
har personalen på stads- och regionarkivet i Göteborg varit med att få
fram material från såväl folkrörelsearkiv som kommunala handlingar.
Tack också till opponenten Stefan Stahre, till Anders och Eva-Maria som
sponsrade tryckningen, samt till Klaudia på Brunos espresso, vars hög-
klassiga kaffe hållit mig vaken under arbetets gång.

Göteborg i januari 2005

Ludvig Lundgren
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