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1. SAMMANFATTNING

Betydelsen av begreppet offentlighet har sedan antiken 
förändrats i takt med samhällets utveckling och det är 
först i efterhand som innebörden av begreppet för olika 
tidsepoker har kunnat urskiljas. I detta kandidatarbete 
ges en bakgrund till tidigare tolkningar av offentlighet 
utifrån Jürgen Habermas klassiska verk Borgerlig offent-
lighet, som skildrar utvecklingen ur ett historiskt och ett 
sociologiskt perspektiv. Utifrån detta förs en diskussion hur 
begreppet offentlighet kan tolkas i samtida stadsmiljöer. 

Ett offentligt rum som står inför en omvandling är Stortorget 
i Karlskrona. Genom tillämpning av teoretiska utformnings-
principer för offentliga rum presenteras ett förslag till hur 
torget, med sin starka historiska anknytning och sitt centrala 
läge i staden, kan omgestaltas. Förslaget, i form av en nolliplan, 
visar hur rumsliga inslag på torget stärks utav en arkitektonisk 
indelning av torget i mindre platser och varierade gaturum. 
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3.1 BAKGRUND
För att bli en begåvad och skicklig planerare krävs det 
förståelse, analytiskt kunnande, förmåga att se och lösa 
problem liksom en portion kreativitet för att åstadkomma 
ett gott resultat av en samlad, inte sällan okomplicerad, 
helhet. Samma förödande resultat som kan uppstå som följd 
av beslutande politiker utan fotfäste, lika förödande kan 
resultatet bli av miljöer som planerats utan känsla. Med hjälp 
av linjal, passare och vinkelhake utformas och dimensioneras 
vägar, platser och bostäder runtomkring oss såsom arkitekter 
och planerare indoktrinerats att göra. Men vad händer om vi 
knäcker linjalen, släpper verktygen, lyssnar på äldre tänkare 
och förflyttar oss från kostnadskalkylerna på arbetsbordet till 
marknivå där staden, det verkliga offentliga rummet upplevs? 

Kandidatarbetet skrivs inom ramarna för kursen Att ge-
stalta offentliga rum 15 hp vid Blekinge tekniska högskola 
och praktiserar grundläggande förståelse för det offentliga     
rummet, både som begrepp och verklighet. Arbetet görs för att 
vidga vyer och öka kunskapen om förståelse för historia och 
funktion av offentliga rum, hur de kan skapas och definieras 
samt hur de kan gestaltas och brukas. Genom att studera 
tidigare synsätt på offentlighet görs reflektioner för att se 

hur innebörden av offentlighetsbegreppet kan uppfattas av vår 
samtid. Med samma tillvägagångssätt studeras och analyseras 
tidigare gestaltningsprinciper för offentliga rum för att utmynna 
i ett förslag till gestaltning av en konkret plats. Valet av plats 
innefattar Stortorget i Karlskrona som står inför en förändring 
sedan kommunen våren 2008 beslutat om en ny utformning. 
Arbetet med att ta fram gestaltningsförslaget har inte varit 
bundet till ekonomiska, tidsmässiga eller resursmässiga be-
gränsningar utan verkat under ledordet ”det finns inga grän-
ser”, för att se vilka rumsliga miljöer som därmed kan skapas. 

3.2 PROBLEMFORMULERING
Syftet med kandidatarbetet är att undersöka begreppet 
offentlighet och dess betydelse i nutiden. Hur definieras 
begreppet offentlighet och hur bestäms rummet? Vilka behov 
fyller offentliga rum och vad är det som gör att vi väljer att 
uppehålla oss mer i vissa offentliga rum än i andra? Genom-
förandet av kandidatarbetet syftar även till att utforma ett 
gestaltningsförslag för ett offentligt rum genom att tillämpa 
de kunskaper som inbringats inom utbildningen för fysisk 
planering samt lagrats som egna erfarenheter. Genom Karlskrona 

kommuns beslut att förändra Stortorget ges stora möjligheter 
att centralt i stadskärnan utveckla den offentliga rumstanken 
och göra något ur allmän synpunkt tillfredsställande av en 
central yta som i dagsläget främst används för biluppställning. 
Frågan lyder emellertid hur detta kan åstadkommas? Vilka 
funktioner har torget och med vilken tillhörande historisk 
anknytning? Vilka problem kan upplevas på torget och hur 
kan de åtgärdas? Hur skapas och utformas ett tillfredsstäl-
lande offentligt rum av en existerande historisk offentlig plats?

3.3 SYFTE
Detta kandidatarbete bygger på en fortlöpande lärande 
arbetsprocess med syfte att skapa och förmedla förståelse 
för betydelsen av begreppet offentlighet och vilka former av 
offentlighet som förekommer i rådande stadsmiljöer. Syftet 
är också att studera planeringsprinciper och teorier för 
utformning av offentliga rum samt presentera ett förslag till 
gestaltning av en konkret plats med utgångspunkt utifrån dessa. 

 

3. INLEDNING
Är det offentliga rummet beständigt? Är ett torg för evigt 
ett torg? Detta är ett kandidatarbete inom program-
met för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Arbetet innehåller teoretiska studier av offentlighetsbegrep-
pet samt principer för utformning av offentliga rum vilket 
utmynnar i en reflektion över den samtida offentligheten 
samt ett förslag till gestaltning av Stortorget i Karlskrona.
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3.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
•  Vilken betydelse har begreppet offentlighet i samtida 
   stadsmiljöer? 
•  Hur kan ett gestaltningsförslag till ett offentligt rum   
   utformas på en plats med stark historisk förankring i
   en central stadsmiljö såsom Stortorget i Karlskrona?

3.5 METOD
Material till den teoretiska behandlingen av begreppet 
offentlighet har samlats in genom lån av litteratur 
(Karlskrona bibliotek) samt genom utdelat textmaterial i 
kursen Att gestalta offentliga rum under våren 2009 
vid Blekinge tekniska högskola. Litteraturen, Wiklund 
och Hellquist, utgår från angiven litteraturlista i kursen 
Att gestalta offentliga rum och har använts för att definiera 
begreppen rum och offentlighet. Då den teoretiska bearbet-
ningen av offentlighetsbegreppet utgår från en huvudkälla, 
Borgerlig offentlighet av Jürgen Habermas, är vinklingen av 
ämnet härlett till det synsätt som författaren presenter-
ar i boken vilket speglar sig i den följande diskussionen. 

För kandidatarbetets gestaltande del har en inventering av 
den aktuella platsen genomförts i form av enklare skisser 

och fotografering. En analys, som bygger på de begrepp som 
återfinns i boken The concise Townscape av Gordon Cullen, har 
gjorts av platsen för att se vilka av de planeringsprinciper 
som Cullen förespråkar som redan finns och utnyttjas. Syftet 
med analysen har varit att undersöka intressanta vyer som 
bör behållas på platsen men också se var det finns möjlighet 
att praktisera Cullens rekommendationer för utformning av 
stadsrum. En viktig del av processen med att ta fram ge-
staltningsförslaget har varit skissarbetet som genomförts för 
hand i ett försök att skapa rum med känsla. Standardmått 
för utformning av bland annat vägar har inte praktiserats, då 
förslaget inte gjorts ur ett ingenjörsmässigt perspektiv, men 
även för att undvika begränsningar för förslagets utförande. 
Den för hand ritade planen har översatts till en digital 
tredimensionell rekonstruering av platsen för att åskådlig-
göra resultatet av planidéerna och bearbeta rummen. Med 
hjälp av modellen uttrycks rum och volymer samt fram-
träder förhållanden mellan platser och byggnader tydligare. 

Teoretiskt bakgrundsmaterial för kandidatarbetets 
gestaltande del har samlats in genom lån av litteratur 
(Karlskrona bibliotek). Litteraturvalet baseras på litteraturlistan 

för kursen Att gestalta offentliga rum men har utökats till 
att även omfatta material med koppling till Stortor-
get i Karlskrona för att skapa en historisk förståelse för 
platsen. Samhällsvetenskaplig litteratur med anknytning till 
fysisk planering och människors rumsuppfattning i stads-
miljöer har även samlats in för att undersöka hur arkitektur 
och sociala fenomen påverkar människors vistelse i stadsrum.

3.6 AVGRÄNSNING
Den historiska redogörelsen av offentlighetsbegreppet har 
avgränsats till att endast omfatta litteraturen Borgerlig offent-
lighet av Jürgen Habermas, då boken undersöker offentlighet 
ur ett flertal perspektiv och anses vara en samhällsvetenskaplig 
klassiker inom ämnet. Diskussionen har sålunda avgränsats till 
att behandla den nutida offentligheten utifrån den beskrivning 
av det moderna samhällets offentlighet som Habermas ger.   

Gestaltningsförslaget har avgränsats till Stortorget i 
Karlskrona och omfattar den historiska gränsen för torget 
för att inte atomisera en helhet till odefinierbara delar.  
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3.7 BEGREPP

3.7.1 Offentlighet
Begreppet offentlighet har ingen fastställd definition 
då ordets innebörd vid samma historiska tidpunkt haft 
olika betydelse i olika länder och förändrats i takt med 
samhällsutvecklingen. Av de olika tolkningarna verkar 
det emellertid finnas två gemensamt återkommande 
betydelser, offentlighet som någonting öppet och för alla 
tillgängligt samt offentlighet som någonting gemensamt.[1] 

3.7.2 Rum
Rummet skapas i samspelet mellan människa och omgivning 
och fyller det med dess betydelse. Werne fastställer rum-
met som abstrakt och något som endast kan uppfattas 
genom den egna positionen i förhållande till rummets 
bestämningar.  Bestämningarna kan vara rent materiella eller 
exempelvis utgöras av bergssidorna i en dalgång, men de 
kan också vara osynliga och endast möjliga att uppfatta 
av den egna individen.[2] Lika väl som väggen kan utgöra 
rummets materiella gräns kan hopphagens linjer eller det 
utfällda paraplyet utgöra rumsgränser.[3] BEGREPP
hhiglgolol

uo
3.7.3 Nolliplan
Namnet nolliplan härstammar från den italienske arkitekten 
Giambattista Nolli som vidareutvecklade en typ av stadsplan där 
strukturer lättare urskiljs och öppna platser och offentliga rum fås 
att framträda tydligare då omgivande bebyggelse färgas mörk.[4]
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4.1 JÜRGEN HABERMAS
År 1962 kom boken Strukturwandel der Öffentlichkeit 
(i svensk översättning Borgerlig offentlighet) av den tyske 
sociologen och filosofen Jürgen Habermas (f. 1929). I boken 
undersöker författaren olika typer av offentlighet som växt 
fram genom tiderna och de samhällsförvandlingar som förän-
drat synen på offentlighet, såsom den tidiga borgerlighetens 
reaktion mot det feodala samhället vilket blåste nytt liv i 
vad som kom att bli den moderna sfären av privat och 
offentligt. Boken, som anses vara en samhällsvetenskaplig 
klassiker, utgör än idag underlag för samhällsdebatten och 
är också utgångspunkt för min redogörelse av offentlighets-
begreppet. Med ett avstamp i Habermas synsätt på det 
privata respektive offentliga diskuteras vilken typ av nutida 
offentlighet som råder och vilken inverkan detta kan ha 
på de stadsrum som finns och de stadsrum vi utformar.  

Habermas börjar sin historiska redogörelse av offentlighetens 
former i antikens Grekland där det rådde en skarp skillnad 
mellan det privata och det offentliga livet. Den medeltida 
offentligheten tedde sig dock annorlunda. Habermas beskriver 
den som en särskild offentlighet skild från antikens ”of-
fentliga” lagstiftning och upprätthållande av rättsordningen. 

Den feodala uppdelningen mellan stat och privatsfär (som 
innefattar affärslivet) förflyttade makten från folket till 
fursten och hans utsedda ämbetsmän. En uppifrån styrd 
representativ offentlighet uppstod vilket gav feodal-
herrarna utrymme för privat maktutövning. Upplösningen kom 
med den moderna statens framväxt som kan liknas vid en 
byråkratisk myndighet. Den privata ekonomin, som under 
antiken varit avskild från det offentliga livet, blev under-
kastad bestämmelser satta av den offentliga myndigheten. 
Överhetens behov av att nå ut med upplysningar och förord-
ningar stärkte behovet av nyhetsförmedling som å andra sidan 
blev en del av borgerskapets behov av att samla en opinion 
som svar på överhetens maktutövning. Borgarna som inte hade 
någon egen maktposition samlades i 1700- och 1800-talets 
otaliga kaffehus, klubbar och hemliga ordens- och läsesällskap 
för en allmän diskussion och en kritisk offentlig debatt om 
den politiska makten, den borgerliga offentligheten var född.

På 1900-talet inträdde en ny samhällsordning som 
Habermas kallar ”förstatligande av samhället” med utökade 
statliga regleringar och inblandning i den privata sfären. 
Samtidigt trädde det privata in i den offentliga myndigheten i 

form av politiska partier och andra intresseorganisationer. 
Den tidigare åtskillnaden mellan statligt och privat blir 
alltmer utsuddad och får Habermas att tala om en 
refeodalisering, dvs att medborgarna åter stängs ute från 
diskussioner angående maktens förehavanden som de själva 
lever under. Habermas beskriver det i termer av ”förfall”. 
Det intellektuella och resonerande offentliga samtal som 
skedde i öppna rum har isolerats och individerna har blivit 
konsumenter av massmedias färdigproducerade ståndpunkter. 
I offentligheten,  som Habermas menar uppstår i samtalet mellan 
människor som frivilligt träffas med fri yttranderätt och som 
enskilda individer och inte i egenskap av yrkesmän, skapas den 
offentliga meningen. Med det syftas på den kritik och den 
kontroll som borgarna använde mot statsmakten genom 
offentliga diskussioner. Medlet för denna kritiska kontroll av 
statens verksamhet, offentligheten, är vad Habermas anser ha 
urholkats i och med det monetära samhällets utveckling.[5]

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I detta kapitel presenteras det material och teorier som 
har varit utgångspunkt för studien av offentlighets-
begreppet samt omformningen av Stortorget i Karlskrona.
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4.2 GORDON CULLEN
Gordon Cullen (1914-1994) arbetade som arkitekt och 
blev under sin karriär en framträdande arkitekturskribent. 
Cullen myntade begreppet ”townscape” vilket också gav namn 
till den bok, The concise townscape, som gavs ut år 1961 
där Cullen presenterar texter och teckningar om stadsland-
skapet och dess utformning. Betydelsen av townscape kan 
översättas till konsten att organisera och ge visuellt samman-
hang till det virrvarr av byggnader, gator och ytor som 
skapar vår urbana miljö. En stad bör, enligt Cullen, 
upplevas i olika, efter varandra följande sekvenser som på 
ett känslobetonat sätt tilltalar människan, så kallad ”serial 
vision”. Rum och byggnader avslöjas stötvis och överraskande 
och tillåter ögat att gå på upptäcksfärd på vägen framåt. 

För Cullen handlar townscape inte om att utöka 
bevarandet av kulturellt minnesvärda byggnader, använda 
pollare och kullersten eller skapa bilfria gågator. 
För honom handlar det om att ge staden och dess invånare 
tid att hinna smälta intryck. Snabb utveckling frånser den 
viktiga kommunikationen mellan planerare och användare 
och hindrar planerarna från att verkligt förstå miljön och de 
material man jobbar med och hur man gör detta mänskligt. 

Cullen varken moraliserar eller värderar vad som är vackert 
och perfekt utan försöker beskriva en miljö som får människor 
att glatt trivas och som för folk samman, vilket sker när byggnad-
er aldrig slutar, utan år efter år talar till sin omgivning 
och med starka släktband omfamnar denna med värdighet. 
Huvuduppgiften för de som formger en fysisk miljö är att 
fånga sina medmänniskor, inte i skuggan av en demokratisk 
tanke, utan i ljuset av en känslomässig upplevelse. I The concise 
townscape presenterar Cullen ett otal begrepp och förklaringar 
hur en stads rumslighet och arkitektoniska utformning kan 
accentueras för att skapa långlivade intressanta stadsmiljöer.[6]

Några av begreppen praktiseras i gestaltningsförslaget av Stortor-
get i Karlskrona och förklaras i avsnitt 5.4.4 Utformningsprinciper. 

4.3 CAMILLO SITTE
Camillo Sitte (1843-1903) arbetade som arkitekt och konst-
historiker och rönte stor uppmärksamhet med boken 
Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen som 
utkom år 1889 (i svensk översättning Stadsbyggnad och dess 
konstnärliga grundsatser 1982). Sitte ägnade delar av sin tid 
till att rita stadsplaner och i boken finns en underförstådd 

kritik mot samtidens stadsbyggande med raka gator och 
oändliga perspektiv. Kritiken riktar sig också till den upplösning 
och förfulning av gatumiljöerna som följde av industrialismens 
framfart. Det var just gaturummet, det rum som kan 
uppfattas och kännas in av den gående människan, som Sitte 
arbetade med.[7] Organiskt uppbyggda städer med sekvenser 
av slutna rum erbjuder besökaren rikare upplevelser enligt 
Sitte, som studerade gamla städer och dess beståndsdelar 
av gatunät, byggnader och platser. Han undersökte förhål-
landen mellan byggnaders mått i relation till platsers mått 
och form men också hur kyrkor och andra monumental-
byggnader placerats in i städer. Sitte framhöll slutenhet 
(istället för öppenhet) och oregelbundenhet (istället för räta 
vinklar och oändliga perspektiv). En byggnad är i lika hög grad 
ett konstnärligt objekt som en teknisk lösning och stadsbyggande 
får därmed inte ses som enbart ett ingenjörsmässigt skapande.  

I sin studie av äldre platser sammanfattar Sitte tre konstnär-
liga grundsatser för stadsbyggande. Monument och brunnar 
skall inte placeras i huvudstråk, mittpunkter eller viktiga 
trafikstråk. Mitten skall också hållas fri från byggnader, inte 
minst kyrkor då följderna, enligt Sitte, endast är negativa. 
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Bland annat medför detta att effekten av byggnadsverket 
skingras och därmed går förlorad samtidigt som det ger en ökad 
kostnad för material och utsmyckning av byggnadens alla sidor. 
En fri placering av byggnaden stjäl den öppna platsen 
och kvar blir en bredare gata runt kyrkan som inte kan 
kallas plats vilket hör samman med den andra grundsatsen, 
platsers slutenhet. De ytor som finns i en stad blir en verklig 
plats genom dess slutenhet. Byggnader som perspektiviskt 
täcker varandra i gathörn, i vilka endast en gata mynnar 
och där gatan i motsatt riktning har förskjutits en bit för 
att inte genast upptäckas, skapar omslutna rum. Den tredje 
grundsatsen behandlar platsers storlek och form. En plats 
djup och bredd ska i förhållande till de omkringliggande 
byggnaderna vara arrangerad så att en maximal platsverkan 
uppstår. Detta kan emellertid inte åstadkommas i plan utan 
beror av verkliga perspektiviska effekter på den aktuella 
platsen. Övergripande gäller dock att höga byggnader kräver 
djupa platser medan långa byggnader kräver breda platser.[8]

4.4 FINN WERNE
Finn Werne (f. 1942), arkitekt och verksam professor inom 
arkitektur, utkom år 1987 med boken Den osynliga arkitek-
turen som behandlar arkitekturens betydelse för människor, hur 
vi påverkas av och hur vi tar den byggda miljön till oss.[9] 

Werne förklarar arkitektur som det intellektuella innehåll 
som ges en byggnad. Byggnaden i sin tur kan ses som 
medel för arkitekturen och tillsammans som idé är de lika 
skilda som kropp och själ. Arkitekturen är tanken bakom 
formen förverkligad.  Werne citerar Elias Cornell som hävdar att 
byggnadsverk förlorar sin mening om det endast åstad-
koms utifrån ett pragmatiskt syfte, Cornell säger: ”arkitektur 
är estetisk organisation av praktisk verklighet”. Samspelet 
mellan bebyggelse och användare liknar Werne vid ett språk. 
Det måste finnas en kommunikativ dialog mellan sändare 
och mottagare och menar att den byggnadsmassa som 
uppförts under de senaste seklerna endast är meddelanden, 
vilka alltid är enkelriktade med budskap ofta så svåra att 
förstå att de blir obegripliga. Det byggande som pågår, 
menar Werne, präglas i högre grad av enskilda vinstintressen 
än ett samhälleligt relevant behov och hos arkitekten finns 
det en motsättning mellan att bygga solitära monument 

och se stadsbebyggelsen som någonting sammanhängande.

Alla platser vare sig det rör sig om ett hus, en stad eller 
ett rum har en egen karaktär som finns i människans 
medvetande under en viss tid. Werne påpekar att stämnings-
skapande arkitekturelement och former aldrig är eviga. Hur vi 
relaterar till omgivningen är en ständigt pågående förändrings-
process på samma sätt som omgivningen i egenskap av sig 
själv också genomgår förändringar då nya samhällsformer 
och synsätt förverkligas. Förändringar stör den egna känslo-
mässiga relationen till staden och tar tid att förstå, vänja 
sig vid och lära sig tycka om. Går förändringarna för snabbt 
riskerar störningarna att bli så kraftiga att staden förlorar sin 
karaktär. Individens känslomässiga band till omdaningar i 
staden kan emellertid stärkas av det egna deltagandet i 
förändringsprocessen, som alltid måste ske på platsens villkor.[10]
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4.5 STRATEGI KARLSKRONA
Sedan år 2004 har Karlskrona kommun med hjälp av 
konsulter tagit fram utredningar som underlag för utvecklin-
gen av stadslivet på Trossö. Materialet har sammanställts i 
rapporten Strategi Karlskrona som presenterar rekommenda-
tioner för stadskärnans utformning. Det framkommer tydligt 
att väganläggningarna innehar en alltför dominerande roll med 
överdimensionerade vägbredder som inskränker fotgängar-
trafiken. Den i sin tur bör ges högsta prioritet i staden 
och stärkas mellan stadsrummen, vars detaljrikedom bör 
öka, så att upplevelsen av monument och byggnader stärks. 
Parkeringar bör kraftigt reduceras, inte minst på Stor-
torget som i högre grad kan användas som uppehållsplats för 
mänskliga aktiviteter.[11] Idag finns 260 parkeringsplatser på 
Stortorget av totalt 6000 på Trossö,[12] vilket kan jämföras med 
2500 parkeringsplatser i Köpenhamns stadskärna (1996).[13] 
Det ses en möjlighet i att låta huvuddelen av trafiken på 
Trossö ske till fots då stadskärnan är liten och kompakt. 
Även användningen av högkvalitativa material, tilltalande 
fasader i gatunivå, belysning och gatuinventarier poängteras som 
viktigt, inte minst för utvecklingen av en visuell stadskvalitet.[11]  
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5.1 STORTORGET -
en historisk återblick
Karlskrona anlades år 1680 för att ge örlogsflottan goda 
förutsättningar för att bevaka Östersjön och för att behålla 
goda militära förbindelser till Baltikum och Tyskland. Den 
södra delen av Trossö avsattes för örlogsverksamhet och 
avgränsades från den övriga staden av nuvarande Amiralitets-
gatan/Alamedan. Stadsplanen utformades som en rutnäts-
plan med en centralaxel från Trossös norra del till den 
nya försvarsanläggningen i söder. Stortorget förlades i 
öst-västlig riktning på Trossös centrala höjdplatå med en 
rektangulär form och den skärande huvudaxeln i torgets mitt.  

Den första byggnaden som i historiskt material omnämns 
på torget är Trefaldighetskyrkan tillika Tyska kyrkan som 
började byggas i slutet av 1600-talet och invigdes år 1709 
trots att den inte var färdigbyggd. År 1744 invigdes Stortor-
gets andra dominant med sin kulissartade frontfasad, Fredriks-
kyrkan. Under stadsbranden år 1790 förkolnades nästintill 
all bebyggelse runt torget, kvar stod Tyska kyrkan som en 
rykande ruin och Fredrikskyrkan med brandskador. Efter 
branden påbörjades byggnationerna av rådhuset som med 
sin tidstypiska nyklassicistiska fasad mot öster stod färdig år 

1798, vilket också var den tidpunkt då torgets avgränsande 
bebyggelse i väster tillkom. Då Stortorget sedan begynnelsen 
varit en tillsynes gropig om inte bergig så i annat fall lerig 
yta stensattes stora delen av torget på 1850-talet och i 
slutet av decenniet hade hela ytan hårdgjorts med gat- 
och kullersten. År 1888 anlades planteringar runt Fredriks-
kyrkan och år 1897 restes Karl XI:staty i torgets mittpunkt.[14]

5.2 STORTORGET -
i nutiden
Stortorget är idag med sin storhet en representations-
plats för de tankar som fanns för Karlskrona vid stadens 
anläggande. Kyrkorna och rådhuset spelar fortfarande 
huvudroller på torget som tre framträdande och starka ut-
tryckssymboler som minner om en svunnen tid. De innehar 
en yttre attraktionskraft och en djup historisk förankring 
på platsen samt för staden Karlskrona som helhet. De inre 
funktionerna har dock alltmer förskjutits och kyrkorna 
har, istället för dess verksamhet, snarare blivit symboliskt 
ändamål för platsen. En inre attraktionskraft hos byggnad-
erna runt torget kan snarare härledas till stadsbiblioteket, 
konserthuset, konstmuseum, serveringar och restauranger. 

Under veckodagarna gror torghandeln försiktigt med enstaka 
försäljare för att blomma ut på lördagar och vid särskilda 
marknadstillställningar under året. Både torghandeln och män-
niskornas plats på torget har dock fått ge vika för bilar 
och bussar som tagit torget i anspråk. Människornas rörelse-
mönster är starkt styrt av bilparkeringarnas utbredning och 
den yviga trafiken. Kanske är det därför det, trots torgets 
storlek, inte finns många platser för folket att sitta ned. 

5. RESULTAT
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Stortorget under 1780-talet, målning av Elias Martin.



Längs med söderfasaderna flockas människor när solen 
under tidiga vårdagar tittar fram och under varma som-
marmånader värmer människor med eller utan smältande 
glassar. Karl XI:statyn bevakar torget och endast de med 
mod, som inte räds det låga stängslet runt minnessymbolen, 
slår sig ned på statyfundamentet eller i gräset bland plan-
teringar och exkrementer. Stortorget upplevs därför som en 
yta för transport snarare än en plats för mänskligt uppehälle. 

 

5.3 STORTORGET -  
i framtiden
Stortorget har med arkitekturen som medel blivit en plats 
med starka rumsliga inslag. Småskalig bebyggelse ramar in 
mindre intima offentliga rum som kan upplevas i sekvens 
under en promenad längs gator som varierar i längd och 
bredd. Den mänskliga närvaron har stärkts i de inre och 
yttre rummen då möjlighet att bo, jobba och appropriera 
torgrummen har skapats. Den detaljrika arkitekturen talar 
till besökaren som samlats för att avnjuta den tidiga vår-
solen i goda vänners lag på Fredrikskyrkans trappa eller 
inhandla höstens sista potatis vid marknadsståndet av trä.    

13RESULTAT

Stortorget år 2009. Stotorgets möjliga skepnad år 2148 efter gestaltningförslagets genomförande.
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5.4 STORTORGET -
gestaltningsförslag
Förslaget till omgestaltning av Stortorget i Karlskrona, se 
sida 15,  har gjorts i form av en nolliplan som visar hur torget med 
hjälp av bebyggelse kan omformas till flera mindre offentliga 
rum med stark rumslighet. Rummen och gatorna har tillkom-
mit endast med känslan som medel och handen som redskap.

5.4.1 Planidéer
Planen, se sida 15, lägger vikt vid visuella intryck och sekvens-
er av rum som upplevs när vi rör oss längs en gata på väg 
mot, på väg in eller mitt i rummet. Bebyggelsemönstret med 
korta kvarter, inskjutande respektive utskjutande byggnad-
er och element, hörnvariationer och vinklar ger gatumiljöer 
och platser som varierar i storlek och form och som väcker 
en känsla av förväntan till liv. Gatorna till den centra-
la torgytan liksom platsen framför Fredrikskyrkan leds in 
i olika vinklar för att bringa fram en omslutenhet som 
förstärks av att vyerna från platserna blockeras av be-
byggelse som omöjliggör oändliga perspektiv (bortsett från 
entrén till Klaipedaplatsen som hålls öppen för att länka de 
två torgytorna samman). Från Kungsplan finns fortfarande
möjlighet att beskåda Klockstapeln i Amiralitetsparken 

då en siktlinje hålls öppen längs Trossös centralaxel. 

En trappa mellan föreslagen bebyggelse i Ristorgsbacken leder 
ner till en planare yta som avgränsas av ytterligare en trappa 
mot Borgmästaregatan vilket skapar en känsla av rumslighet 
samtidigt som rummet hålls öppet för ett flöde av människor. 
Från Borgmästaregatan samt Hantverkaregatan kan Trefal-
dighetskyrkan skymtas liksom från smala öppningar mellan 
husen i föreslagen stadsplan. I Ristorgsbacken med blicken 
riktad mot Rådhusgatan bibehålls upplevelsen av nyfikenhet och 
förväntan då vägens lutning inte avslöjar stadens fortsättning 
utan gatan istället förenas med himlen i ett oändligt möte. 
Likaså kan den sluttande Fortifikationsgatans förenande med 
himlen fortfarande beskådas från gatan framför vårdcentralen, 
vilket inte bara skapar en framåtskridande lusta utan också 
en vacker stadsvy. Från en cirkulär punkt framför vattenborgen 
kan de fyra världsarven: Fredrikskyrkan, rådhuset, Trefaldighets-
kyrkan och vattenborgen beskådas med en 360 graders vändning.  

5.4.2 Arkitektur
För att stadsplanens avsikter ska kunna uppfyllas med 
rum och miljöer som vänder sig till människan och ger 
plats för bestämda och sporadiska möten måste bebyg-
gelsen uppföras i samförstånd med planens intentioner. En 
välförsedd arkitektur, uttryckt i färg, textur, skala, detalj-
rikedom, karaktär och särart, är en berättelse om sin tid 
och värnar om sina användare i ett långt perspektiv. En 
vägg är inte bara en vägg utan också en struktur, något 
som kan kännas och respondera. Arkitektur är drama.

På samma sätt som planen är framtagen med känslan som 
redskap är byggnadshöjder en fråga om inbördes relati-
oner som inte kan bestämmas med linjal. Byggnadsskalan 
varierar därför men är sammantaget låg vilket också förser 
platser och gator med solljus under en längre tid av dygnet, 
vilket i sin tur är en stimulerande faktor för ett levande 
gatuliv. Framför Fredrikskyrkan reser sig dock bebyggelsen 
för att möta upp dess höga fasad och omsluta rummet.

16RESULTAT



Upplevelsen av att röra sig på fotgängarens villkor 
fås genom att golvet förblir en enhetlig yta som inte 
separeras i exempelvis väg och trottoar. Markbeläg-
gningen kan delvis återanvändas men färg och form 
är en primär företeelse som återfinns också i gatan. 

Bebyggelseinnehållet bör rikta sig till alla åldrar så att det 
kan komma alla till nytta på ett berikande sätt. Botten-
våningar utformas för publika sammanhang men bostäder 
utgör också en viktig del av byggnadsinnehållet för att 
livet i husen inte ska stanna av efter arbetsdagens slut. 
Möjligheten att bo i centrum stärker livet och rörelsen i 
staden vilket i sin tur kan bidra till en ökad känsla av 
trygghet för människor som rör sig över gator och platser. 

5.4.3 Tidsperspektiv
Tillväxttakten bör vara försiktig så att människa, kultur och 
arkitektur vibrerar på samma frekvens. Ett tidsperspektiv 
på mer än hundra år för planens genomförande är därför 
föreslaget för att bebyggelsen ska ges tid att växa in på 
platsen och i lugn och ro bygga upp en relation till sina 
användare. En ny stadsplan för Stortorget i Karlskrona får 
inte göra att ortsbefolkningen mister sina band till platsen 
eller bebyggelsen genom snabba förändringar. Den långa tids-
horisonten är också viktig för att bebyggelsen inte 
ska bli enfaldig utan vara en symbol för sin tidsålder, 
vilket tillsammans med arkitektur och material av hög 
kvalité, i ett förlängt perspektiv, ger en rik stad med 
många berättelser att förtälja generation efter generation.
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Förväntan

Böjning Dold vy

Detaljrikedom Trånghet



5.4.4 Utformningsprinciper
Utformningen av stadsplanen tar fasta på några av de 
planeringsprinciper som Cullen och Sitte framhåller för en 
god stadsmiljö med slutna gaturum. Den första av Sittes 
konstnärliga grundsatser för stadsbyggande, håll mitten fri, 
praktiseras genom att platser och gator hålls öppna i mitt-
punkter och huvudstråk. Den andra grundsatsen, slutenhet, 
tillämpas i gårdsrum, den centrala torgytan, framför Fredrik-
skyrkan samt i gatukorsningar. Till höger presenteras de 
övergripande kvalitéer planen besitter utifrån de termer och 
begrepp som Cullen betonar i boken The concise townscape 
och på nästa sida beskrivs några av de specifika kvalitéerna. 
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Förväntan: Uppstår när vi känner till ett här, men vad 
som finns där, längre fram, är okänt, oändligt, mystiskt 
eller gömt vilket får oss att av nyfikenhet leta oss framåt 
för att ta reda på vilken scen som kommer möta oss.

Dekorativa gester: I det urbana landskapet finns både 
enformighet, mörka gator, vardagliga upprepningar och 
enkla avkrokar. Men för att promenaden över Stortor-
get inte ska vara en monoton upplevelse kan dekorativa 
skyltar och belysning försköna färden och lysa upp gatan.

Punktning: En gata ändras från plats till plats vilket kan 
framhållas genom fysiska tecken. Till exempel kan en 
byggnad som sticker ut markera eller hemlighålla övergången 
från en plats till en annan så att en paus i gatan uppstår.

Händelser: Vitsen med olika händelser i gatan är att fånga 
ögat så att det inte glider iväg. Händelserna, torn, klock-
staplar, siluetter, färger etc, drar vår uppmärksamhet till 
sig och ger udd till gatans eller platsens basala former.

Trånghet
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    Trånghet: Byggnader som står tätt samman 
formar ett tryck och ger en oundviklig närhet av detaljer. 
En sådan trånghet kvarhåller känslan av inneslutenhet som 
bibehålls tills fotgängaren åter släpps fri i det nya rummet.

     

1 

6     Tillslutning ger till skillnad från omslutning inte en inne-
slutande effekt utan är resultatet av ett avbrott i gatan 
som inte stänger ute känslan av framåtskridande. 
Effekten fås genom oregelbundenhet och asymmetri där 
resan från startpunkten till målet inte avslöjas direkt utan 
hindras av att exempelvis byggnader och element skjuter ut 
i gatan. Gator och passager blir på så sätt visuellt samman-
hängande i en serie av rum som gör färden till fots intressant.

      Stympning innebär att en byggnad och dess fasad inte 
kan ses i sin helhet, som när man befinner sig på samma 
nivå, utan istället skär förgrunden av den bakre vyn när man 
befinner sig på en lägre nivå och det uppstår ett glapp mellan 
åskådaren och byggnaden. Den visuella brytning som skapas 
när avståndet klipps ger en dramatisk förening mellan det 
okända avståndet och den synliga förgrunden.   

1 

2 

4 

5 

   Dold vy: Dolda vyer håller inne avslöjandet av ett 
byggnadsverk i sin helhet och kan utgöras av en träd-
krona som delvis skymmer byggnaden, i detta fall Trefaldighets-
kyrkans kupol. Först när åskådaren har passerat 
trädet uppträder plötsligt byggnaden i sin fullständighet.

        Böjning innebär att en byggnad i blickpunkten vid 
gatans slut böjer av från den räta vinkeln och sålun-
da väcker en förväntan att den gör det av en särskild 
anledning, till exempel att det finns en plats bakom 
gathörnet som byggnaden är en del av. Man ser inte platsen 
men känner att den måste finnas där och fast det inte 
alltid må vara så kan den lätta böjningen väcka tanken.

    Oändlighet: När en sluttande gata som ramas in av 
bebyggelse förenas med himlen uppstår en känsla av oänd-
lighet och nyfikenhet. Vad finns där bortom, hav, park, stad?

1 

2 

1 

3 
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Kartan visar exempel på hur Cullens utformningsprinciper används i gestaltingsförslaget för Stortorget.
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Illustration,
vy från sydväst

Illustration,
vy från sydöst



6.1 OM OFFENTLIGHET
Habermas menar att offentligheten uppstår i det sociala 
livet när man träffas öppet som enskilda individer och inte 
i form av yrkesutövare och för diskussioner samt utbyter 
tankar och idéer av allmänt intresse. Genom den borgerliga 
offentlighetens framväxt fick den statliga makten en kritisk 
granskare som brukade sitt förnuft för att skapa opinion för 
en allmän önskvärd förändring av samhället. Det offentliga 
rummet var en nödvändighet för att den borgerliga offent-
ligheten skulle kunna rå på statsmakten och göra sin röst 
hörd. Detta offentliga rum existerar emellertid inte längre 
enligt Habermas och den enskilda individen som skapare 
av den offentliga meningen är endast ett minne blott. De 
samtal som fördes hos barberare, i kaffehusen, i salongerna 
eller över disken i specerihandeln förs istället av medierna, 
vars relation till sina adressater styrs av ett vinstintresse. 
Den kommunikativa dialogen mellan sändare och mottagare 
blir således enögd med ett färdigserverat budskap. Förmågan 
att kritiskt analysera som tidigare fanns hos mottagarna 
har trubbats av och kvar står en mottaglig konsumerande 
massa som förflyttas allt längre ifrån en deltagande debatt.

Fortfarande förs diskussioner på kaféer och i bibliotekets 
tidningshörna men de är knappast högljudda och berör med 
största sannolikhet det nyhetsstoff som tillkommit diskussions-
medlemmarna via den digitala informationsström som inrin-
gar det moderna vardagslivet. Informationssamhället sägs ha 
underlättat möjligheten att göra sin röst hörd ute i 
offentligheten och de kanaler som är öppna för ett offentligt 
resonemang via Internetbaserade medier såsom kommentar-
funktioner till bilder, artiklar och inlägg eller möjligheten att 
själv föra ut sina tankar och idéer till omvärlden genom egna 
hemsidor, kan tyckas vara ett svar på den kritik som Habermas 
riktar mot bristen på offentlig mening. Det offentliga rummet 
träder in i den virtuella världen och levandegörs för alla 
med fri rätt att ta del och själv dela med sig av information. 

Var det denna typ av offentlighet som Habermas syftade på? 
Det må till viss del vara sant att människor med tillgång 
till tekniska medel kan lämna sitt avtryck i den virtuella 
verkligheten men det kan också ses som ett falskt invaggande 
i tron att det finns en offentlig mening. Den demokrati som 
finns i västvärlden är en representativ demokrati vilket betyder 
att folket väljer vilka personer eller vilket parti som de vill ska 

bestämma. Därefter finns det ingen skyldighet för dessa 
personer eller partier att följa de partiprogram eller löften som 
gjorts. Så vilka möjligheter finns det att påverka genom dessa 
kanaler, vilken makt besitter folket i det offentliga rummet 
egentligen? Kanalerna för feedback kanske finns men dialogen 
är bortsprungen. Habermas menade att den borgerliga offent-
ligheten var privata människors bruk av förnuftet i betydelsen 
meningsfulla ordväxlingar som i regel var öppna för allmänt 
deltagande. Kanske är det så att det inte är offentligheten 
som gått till spillo, kanske är det förnuftet som gått förlorat 
och gör att vi inte längre kan lyssna, granska, förstå och 
respektera varandra både inom den statliga och privata sfären? 

Fastän Habermas oroar sig för den borgerliga offentlighet-
ens utarmning och trots att mycket av nyhetsflödet sker 
via massmedia och digitala medier tycks det grundläggan-
de behovet av att vistas bland människor oomkullrunkeligt. 
Stadsmänniskan söker sig intuitivt ut i offentligheten till 
platser dit andra människor befinner sig, med eller utan 
mobiltelefon i handen eller musik i öronen. Platser som kan 
karaktäriseras av offentlighetsbegreppets båda sidor, någonting 
öppet samt någonting gemensamt och som båda bär spår 
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av det kapitalistiska samhälle vi lever i. De samlar män-
niskor ansikte mot ansikte i ett levande möte som 
aldrig kan jämföras med en skriftlig kommunikation eller 
kontakt mellan två skärmar. Som Arendt säger är det i 
mötet med andra som vi formulerar vår egen identitet 
och kan förstå oss själva.[15] Så hur ska vi förbättra vårt 
förnuft om inte i mötet med andra i det offentliga rummet?

Men vilken betydelse har begreppet offentlighet i 
sam-tida stadsrum? Det är svårt att förklara, kanske för att vi 
lever mitt i det och därför inte har orden för att beskriva 
det. Richard Florida beskriver i Den kreativa klassens fram-
växt hur en ny social klass håller på att växa fram.[16] 
Den kreativa klassen som han kallar den har mänsklig 
kreativitet som motor för ekonomisk tillväxt, till skillnad 
från den feodala maktens kontroll av mark och människor 
eller borgarklassens identitet som köpmän och fabriksägare 
som ledde till deras dominerande ställning i samhället. 
Eftersom ekonomisk tillväxt också innebär inflytande ser 
Florida hur den kreativa klassen är den grupp medborgare 
som starkast ligger bakom pågående samhällsförändringar. 
Hur inflytandet avspeglar sig i framtiden kan endast spånas. 

Kanske går vi mot en alltmer privatiserad värld vilket också 
inkluderar de offentliga rummen? Redan nu skönjer vi hur 
kontrollbehovet och kartläggningen av människors rörelser 
har ökat. Samtidigt som vi reser världen runt för att möta 
nya kulturer fjärmar vi oss på hemmaplan och betraktar 
människor runt om oss som hot. Videoövervakning, stängsel 
och vakter är inte minst ett bevis på det. Det virtuella 
offentliga rummet lider av samma kontroll då fastställda 
lagar hindrar information att flyta fritt. Övervakningen och 
censuren finns där precis som på 1700- och 1800-talet 
men till skillnad från då är den numera lagstadgad. Detta 
till trots fyller det offentliga rummet fortfarande funktionen 
som mötesplats och forum för utbyte av tankar och idéer 
och måste vara tilldragande för att människor ska frigöra 
sig från isolation, upptäcka varandra och bättra på sitt 
förnuft för att föra oss vidare i utvecklingen mot fram-
tidens demokrati då fakticiteten inte längre är ett faktum.
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6.2 OM STORTORGET
Torg har sedan urminnes tider varit öppna rum för män-
niskor att skapa kontakter och utväxla varor och tjänster. 
Om bilden av torget är just denna, att föra folk sam-
man för ett meningsfullt utbyte, tycks Stortorget vara ett 
offentligt tomrum snarare än ett offentligt samlingsrum. Dess 
pompöshet skapar ur den synvinkeln en ödslighet som under 
flera timmar av dygnet och dagar om året blir en svaghet. 
Stortorgets svaghet är emellertid inte bara dess storlek utan 
också dess främsta användare som utgörs av döda ting med 
hårda skal som nattetid lämnar torget men vördnadsfullt 
radar upp morgonen åter. Talar vi om ett offentligt rum med 
hög kvalité talar vi inte om en bilparkering. Som påvisas i 
Strategi Karlskrona finns det inga motiv att hålla parkeringar 
i den utsträckning som det görs på Trossö, framförallt inte på 
Stortorget.[11] I Strategi Karlskrona framhålls också tendenser 
som visar att det privata livet flyttar ut i offentligheten när 
det finns en tilltalande stadsmiljö för fotgängare och ett 
urval av platser och aktiviteter att ta del av. Utifrån dessa 
två utgångspunkter, torget som fotgängarnas arena samt 
det basala antagandet att torget är en plats för folkliv i 
staden, kan förslaget till omgestaltning av Stortorget förstås. 

6.2.1 Hur tar man sig an ett 
offentligt rum av Stortorgets dignitet?
Stadsplanen som föreslås i gestaltningsförslaget av Stortorget 
frambringades ur tanken att ett aktivt stadsliv stimuleras 
av mindre platser med stark rumslighet som hänger tätt 
samman. Den rumslighet som eftertraktas utgörs inte av 
växtlighet eller bänkar utplacerade i rumsskapande forma-
tioner utan utav en tillförsel av arkitektur som inbjuder och 
omfamnar sina besökare. Den nya bebyggelsen ger i samspel med 
äldre byggnadsverk plats för nya människor att bo och verka 
men skapar även, där den inte breder ut sig, plats att bruka 
stadens golv. En tillförsel av människor i en högkvalitativ stads-
miljö ses nämligen som receptet på uppskattade och nyttjade 
offentliga rum. Lika svårt som det är att baka en gräddtårta 
utan grädde, lika omöjligt är det att bringa ett stadsrum till 
liv utan människor. Publika våningar och privata bostäder ger 
ett tillskott av invånare och besökare under dygnets tjugofyra 
timmar. Det fyller inte bara Stortorget med rörelse utan ger 
en spridd effekt i stadskärnan samtidigt som det nattetid kan 
inge en känsla av trygghet för den ensamme nattflanören.

En god stadsmiljö med uppskattade och nyttjade offentliga 
rum fås, enligt den stadsbyggnadsteori som Cullen och Sitte 
förespråkar, av en tät oregelbunden bebyggelsestruktur med 
en variation av rum som väcker en känsla av förväntan hos 
besökaren. På Stortorget har Cullen och Sittes planerinsprinciper 
praktiserats i tron på en långsiktigt hållbar utforming. Rummens 
slutenhet samt fria mittpunkter och trafikstråk har skapats i 
enlighet med Sittes konstnärliga grundsatser. Idag ser vi hur 
den fria placeringen av Fredrikskyrkan opponerar Stortorget, 
stjäl rummet och lämnar två breda gator på vardera långsida, 
i överensstämmelse med Sittes beskrivning av vad som händer 
då kyrkor ges en sådan position i rummet. Fredrikskyrkan 
kan, detta till trots, upplevas mäktig men sett utifrån Sittes 
resonemang och analys av historiska platser är det påtagligt 
att effekten skulle stegra om kyrkan fick en moatjé på vardera 
sida som tillsammans hjälper till att lyfta fram byggnadens 
sakrala storhet. Samtidigt skulle detta ta ett grepp om dagens 
ifrågasatta ytor runt kyrkan och bilda nya definierade platser, 
inte minst framför kyrkan där en stark rumslig slutenhet 
uppstår i förslaget till Stortorgets omgestaltning, tack vare den 
omringande bebyggelsen och gatornas vinklade mynningar.  
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Även Cullens bidrag till planen härstammar ur en rumslig 
tanke och hur den kan gestaltas. Men det är inte bara olika 
grad av rumslighet som har betydelse för upplevelsen av 
rummet. För arkitekturen gäller samma intentioner och 
ambitionsnivå som finns för stadsplanen. Det fula uppstår när 
form och material springer från varandra, det vackra uppstår 
när de möts hand i hand, i harmoni. Werne understryker att 
som arkitekt vill man bygga det enskilda huset, det egna 
verket, fyra sidor byggnad som manifesterar den egna profes-
sionalismen. Det ska inte bara vara nytt och enastående utan 
gärna i någon mening också överträffa andra byggnader. 
I en stad som består av byggnadsmässiga rumsligheter kan 
en byggnad inte enbart betraktats som ett enskilt fenomen 
utan som en del utav ett större sammanhang. Sammanhanget 
får inte bli enkelriktat och enfaldigt. Fördelarna med sam-
manväxta huskroppar är övervägande inte bara då effekten 
av byggnaden förstärks av att riktas mot en punkt utan 
också då utgifterna för påkostad arkitektur som ofta är följden 
av en hög detaljeringsgrad avsevärt kan sänkas då endast 
gatufasaden behöver besmyckas, som Sitte också poängterar. 

Till skillnad från den rörliga människan är byggnader 
relativt konstanta. De byggs på en plats för att stå kvar tills 
naturliga krafter gör sig påminda eller människan utsätter dem 
för förändring. Arkitekturen är bestående medan besökaren är 
tillfällig. Den arkitektoniska utformningen, detaljrikedom och 
skala, måste därför vara av samma betydelsegrad som planens 
utformning då den är lika viktig för planens fulländning. Som 
Werne beskriver arkitektur måste användare och objekt tala 
ett gemensamt språk. Två monologer ger ingen dialog och 
utan dialog skapas ingen förståelse. Sinnliga former vi kan ta 
på, luta oss mot, tycka om och passera under flera års tid 
men fortfarande se nya detaljer, talar om en god stadsmiljö. 

Även då språket är samstämmigt tar det lång tid att 
acceptera förändringar. En för snabb bygghastighet kan 
leda till att människor inte hinner bygga upp en relation 
eller känna samhörighet och delaktighet med platsen och 
byggnadsverken. För att förhindra att detta inte ska uppstå 
kan, som Werne också antyder, invånarna ges en deltagande 
roll och då lättare acceptera utvecklingen. Johan Asplund 
skriver i boken Tid, rum, individ, kollektiv att platslöshet 
uppstår när en miljö inte går att lära känna på ett djupare 

plan.[17] Platsen måste respondera, den måste se sina besökare 
och på så vis blir den levande för dem.  I det sammanhanget blir, 
liksom Werne bemärker, en fortlevnad av stadens karaktär viktig. 
Samhällets traditioner och platsens historia måste symboliseras 
genom arkitekturen för att stadens särdrag ska leva vidare.  

Ett sätt att bevara karaktären är att ta tillvara de lokala 
byggnadstraditionerna. I en värld som blir allt mer likrik-
tad söker människor det unika för en plats, det som gör 
platsen värt ett besök. Det finns emellertid en risk att det 
unika blir någonting falskt, ett marknadsföringsknep för att 
locka besökare till en låtsasvärld utifrån ett pengasyfte, 
såsom Dragon Gate i Älvkarleby där ett stycke kinesisk 
kultur applicerats i det svenska jordbrukslandskapet. 
På Stortorget handlar det inte om att uppföra bebyggelse 
enligt föreställningar om hur platsen borde se ut enligt Karls-
kronas bebyggelsetradition vid en viss historisk tidpunkt, det 
handlar inte om att bevara något som inte finns. Det ger 
en falsk historieskildring. Bebyggelsen bör spegla den tid 
den byggs för med hänsyn till platsen och återigen träder 
tidsdimensionen in i bilden. För att få ett tilltalande och 
mångskiftande byggnadsbestånd och varierade stadsmiljöer 
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måste vi låta byggnader rota sig i staden utan brådska.  

Enligt mig talas det idag om hur den mänskliga 
skalan gått förlorad i tidigare decenniers stadsbyggande.
Trafikanläggningar, mellanrum, bilparkeringar, mellanrum, 
skivhus, mellanrum osv. Människan försvann någonstans 
mellan bilarna och miljonprogramsbebyggelsen. Uppfattningen 
att arkitekter som yrkesutövare snarare manifesterar sitt 
eget namn och vilja till rikedom än välgenomtänkta och 
korresponderande former och material för inom- och 
utomhusmiljöer kan ibland tyckas uppenbar. Detta är de 
emellertid inte ensamma om utan det känns igen även bland 
politiker som allt oftare, i stundens hetta, fattar situations-
anpassade beslut och därmed på inget sätt för en lång-
siktig politik. Sedan skyskrapan Turning Torsos tillkomst i 
Västra hamnen i Malmö under bomässan år 2001 har det rått 
en hajp bland ledande svenska kommunpolitiker att manifes-
tera sin stad med ett höghus. På Stortorget är det inte en 
tävling om det högsta huset eller den stoltaste politikern. Den 
låga skalan är viktig, det ger en närvaro av byggnadsmate-
rialen och talar för människans återinträdelse i stadsrummet. 

6.2.2 Kan man hantera en historiskt 
värdefull plats på detta sätt?  
Stortorget har funnits sedan stadens anläggande år 1680 
vilket kan ses som ett skäl till att torget därmed också 
i fortsättningen ska finnas där på samma sätt som det 
gjort under de senaste hundra åren. En historisk tillbaka-
blick visar dock att torget genomgått förändringar 
såsom tillkomst av ny bebyggelse, planteringar och mark-
beläggning. Detta talar för att den stad vi lever i inte är 
beständig, den har kommit till genom att tidigare genera-
tioner byggt, restaurerat eller rivit under sin tid vilket gett 
oss de miljöer vi nu lever och verkar i. På samma sätt kan vi 
förändra dagens stadsmiljöer till uppskattade rum och platser 
för framtida generationer. Med största sannolikhet var bil-
uppställning inte Stortorgets egentliga syfte vid dess anläggan-
de och är heller inte det syfte platsen bör fylla i framtiden.  

Även historiska platser måste tillåtas spela med i tiden. 
Frågan är om Stortorget spelat ut sin roll? Vilket behov fyller 
torget idag, är det ett behov av bilparkering som egentli-
gen inte finns? Vem är torget till för? Turister, Karlskroniter, 
Trossöbor? En plats bör utformas för användarna eller snarare, 
användarna bör utforma platsen. Ibland uppstår känslan att 

Stortorget i dess nuvarande skepnad endast existerar utifrån 
ett turistiskt ändamål. Men vad Stortorget är för turister 
kan ha väldigt lite att göra med invånarnas syn på platsen 
och då återkommer frågan: vem är i störst behov av torget 
och till vad? En ny omgestaltning av torget såsom nolli-
planen visar gynnar både turism och invånare som båda kan 
nyttja platsen ur ett flertal syften under årets alla dagar. 

Människan utvecklar under lång tid ett sätt att tänka 
och se saker som överensstämmer med de under lång tid 
bestående materiella betingelserna. Stortorget kan anses 
vara en symbolrik plats som har starkare lokal identitet än 
andra platser i Karlskrona. Men som Werne citerar Bruck i 
Den osynliga arkitekturen: ”…symbolerna kan vara sekundära 
och kommersiella och egentligen vet vi inte mycket om hur 
enskilda individer förhåller sig till det faktum att den lokala 
miljön, utöver det värde som ligger i att vara hembygd, 
att vara den miljö som man är hemma i, också har fått 
ett egenvärde genom en riklig förekomst av symboler med 
allmän spridning.”[10] Vanan att se en plats såsom man alltid 
sett den gör det svårt att föreställa sig och smälta föränd-
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ringar trots att platsen skulle skänkas liv och rörelse och 
komma fler till användning genom en ändrad utformning.  

För Habermas är det offentliga rummet inte till 
för militära uppställningar utan för individen. 
Stortorget kan ifrågasättas både som rum och som en plats för 
individen på grund av dess storlek som gör rummet svårdefini-
erat men också för dess användning som främst utgörs av 
bilparkering. Parkeringen i sig kan tyckas vara en kränkning 
mot platsens betydenhet, bilar som väsnas och förorenar är 
olustbetonat och ohälsosamt inte minst för stadens flanörer. 
Vilket värde finns det i att hålla parkeringar på Stortorget, i 
stadskärnas kärna, i förhållande till att inte göra det? Vilket 
värde finns det i att bygga en tät, småskalig, dekorativ stad? 
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Rumsligheten på Stortorget i Karlskrona har sprungit läck. 
För att kunna ge Stortorget en human rumslig inramning, 
för att bringa folklivet åter, måste bilarna lämna torget. Den 
ödslighet som då kan tyckas bli än mer framträdande ger 
istället utrymme för mänsklig närvaro. Mindre rum med en 
mångfald av arkitektur och funktioner skapar en allsidighet 
som ger en mer attraktiv och gemytlig plats, som kan 
komma fler till användning och därmed ösa nytt liv till 
platsen. Trots att det är svårt att göra en definition av 
offentlighetsbegreppet i nutida stadsmiljöer, står det klart att 
det offentliga rummet fortfarande fyller en viktig funktion. 
Offentliga rum och platser delas av flera grupper av männis-
kor och får dem att mötas. För att förslaget till omgestaltning 
av Stortorget ska vara rimligt måste människor ges kontroll 
eller vara delaktiga i förändringsprocessen. Förnyelsetakten 
måste slå sakta för att tonerna ska ges tid för resonans. 
Det nya är alltid något att konsterneras över, det gamla 
något att beundra. Värdet av en plats uppstår inte förrän 
den har fått slå rot och delas av släktled före och efter oss.

7. SLUTSATSER
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