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Inledning

Sveriges industrimiljö har blivit ett kulturarv. I landet som en gång varit ett produktionsland 
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brukbara industrilandskap kvar som vittnar om den svenska industrialismen. Denna 
förändring har berott på bland annat förändringar i samhällsstrukturen, den globaliserade 
ekonomin och rörliga arbetsmarknaden. 

I dagens Sverige är det industriella kulturarvet, och dess ofta monumentala 
tegelbyggnader, under omvärdering. Från att ha varit en levande industri som städers ekonomi 
har vilat på har fabriks- och verkstadslokaler periodvis stått tomma eller fått ny funktion i 
form av kulturverksamhet eller kontorslandskap. Ofta med hjälp av hänsynslös renovering 
och omvandling. Under lång tid var inte industriarvet någonting som innefattades av varken 
den nationella eller lokala kulturmiljövården. 

Hur kommer det sig att det tog så lång tid för industriarvet att bli en del av 
kulturarvsbegreppet och därigenom erhålla samma bevarandevärde och varsamma hantering? 
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och i att själva sinnebilden för fabriker och industrier under industrialismen var modernitet 
och framtid. Kan detta ha påverkat människors och instutitioners syn på industri som 
kulturarv?

Industriarvet är ett kulturarv nära i tiden som idag levande människor personligen kan relatera 
till. Det har ständigt omgärdats av en diskussion kring dess legitimitet och värde men har nu 
tagit plats som ett relevant område för kulturarvsförvaltning och bevarande. Begreppet 
industriarv har tagit form. 

Vid stadsförnyelseprocesser i städer där denna typ av fysiska spår från industrialismen står 
kvar som monument över en förgången samhällsstruktur väcks frågan hur dessa bör hanteras. 
De gamla fabriksmiljöerna kan inkluderas i stadsförnyelsediskussionen eller bevaras som 
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strukturer användas och lyftas fram för att de berättelser som industriarvet rymmer ska synas i 
stadsplaneringen? Vilken relevans har invånarnas relation till platsen i fråga vid 
stadsförnyelsediskussionen?

Industriarvet kan tyckas komplicerat att hantera vid stadsbyggnadsprojekt då det inte enbart 
består av fabriksbyggnader, maskinhallar och verkstadslokaler utan är till stor del ett 
immateriellt arv som består av berättelser, historier och människoöden. 

Att bevara arbetarnas livsmiljö har inte alltid varit självklar i en kulturarvstradition som har 
varit förbehållen slott och herrgårdar eller spår av ett sedan länge förgånget bondesamhälle. 
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representerat på många platser i Sverige har frågan om vilken plats dessa spår har i staden och 
hur planerare bör hantera detta arv blivit aktuell.
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Syfte

Under Sveriges omställning bort från industrisamhället har synen på stadens industriella 
miljöer förändrats från levande industri till kulturav. Samtidigt avvisas de stadsplaneideal som 
hänger samman med industrisamhället då nya ideal knyts till vår tids samhällsstruktur. Denna 
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Vad bör bevaras och varför? kan bevarandefrågan vara en fråga om material och är 
industrialismens stadsplaneideal också en del i det arv som kan anses bevarandevärt?

För att möta samtida önskemål om förnyelse och nya stadsplaneideal samtidigt som hänsyn 
�
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brukas vid stadsförnyelse.

Problemformulering

När svenska städer nu rör sig från sitt industriella arv mot ett samtida ideal om 
kunskapsstaden lämnas en gång levande industriområden kvar för eftervärlden att hantera. 
Dessa miljöer har ständigt varit omgärdade av en diskussion kring värdering och hantering 
och har under de senaste decennierna upplevt en ökning av kulturellt värde. De forna 
maskinhallarna och verkstadslokalerna har ofta fått ny samtida användning och är föremål för 
ständig ombyggnad.

Den generella frågan som ska undersökas är huruvida det är möjligt att utforma 
designprinciper eller riktlinjer som vid stadsförnyelse hanterar problematiken med 
industriarvet genom att både ta hänsyn till dess historiska egenskaper men också till samtida 
krav på förnyelse?

Frågeställningar

Hur kan industriarvets byggnader och strukturer hanteras vid stadsförnyelse?

Hur kan nybyggnation utformas med avseende på arkitektur och struktur?

Vilka material kan användas vid ny- och ombyggnad?
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Begrepp

Industrialism

Industrialism kallas det samhällssystem som bygger på att varor tillverkas i stort antal i 
stora fabriker. Industrialismen förutsätter att personer, företag eller till och med staten satsar 
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arbeta i fabrikerna. Typiskt för den tidiga industrialismen var att förhållandena för arbetarna 
var mycket svåra och lönerna låga. Först med välfärdssamhällets utveckling från och med 
1950-talet har industriarbetarna fått en god levnadsstandard.1

Fenomenologi

Läran om det som visar sig för medvetandet. I äldre tider användes ordet som benämning på 
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Termen används inom vissa vetenskaper för att beteckna deskriptioner av vissa iakttagbara 
företeelser oberoende av deras orsaker eller ursprung.2 Det är ett sätt att se på världen så som 
vi uppfattar den och inte på det sätt det verkligen är. Iakttagbara företeelser inom arkitektur 
och planering kan vara till exempel byggnader, träd, gator eller fönster.

1 Nationalencyklopedin, sökord: Industrialism, hämtad 2011-05-11 från ne.se/industrialism
2 Nationalencyklopedin, sökord: Fenomenologi, hämtad 2011-05-11 från ne.se/fenomenologi
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1. 
Metod och avgränsning
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planerare kan agera i en konkret förnyelsesituation utför jag en fallstudie.

Fallstudie

Det som utmärker en fallstudie är dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet. Den 
fallstudietyp jag kommer att använda mig av är Teoristyrd illustrering. Detta innebär att jag 
använder fallstudien för att belysa hur en särskild teori kan tillämpas i verkliga inramningar.3

Fördelen med att göra en fallstudie är att man kan, genom att koncentrera ansträngningen på 
ett fall kan, skaffa sig insikter som inte skulle ha uppkommit om man försökte täcka ett stort 
antal enheter. Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det enskilda.4

Det område jag har valt för fallstudien är Kopparlunden i Västerås. Industrialismen har format 
Västerås från att vara en liten stad på landsbygden till en av Sveriges ledande industristäder. 
Jag har tydligt avgränsat fallstudien till området Kopparlunden som har spelat en stor roll i 
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verksamheter utan större krav på varsamhet vid renovering. 

Motiveringen till att Kopparlunden används är att denna plats representerar den typiska 
undersökningsenheten. Områdets kännetecken som beskrevs ovan kan utgöra grunden för 
en jämförelse med andra fall i denna kategori. Eftersom området liknar många andra fall kan 
resultatet uppnå en högre grad av generaliserbarhet.5 

Systematisk observationsmetod

Vid datainsamlingen till fallstudien har jag använt en systematisk observationsmetod. Denna 
metod innebär en undersökning av på förhand bestämda kategorier. Därmed kan de 
variationer som skulle kunna uppstå i data baserade på individuell perception minimeras.6
Mina observationer har grundat sig på metoden abduktion.7  Detta innebär att jag har utgått 
från ett antagande om vissa empiriska regelbundenheter för att sedan formulera en  hypotes.
Sedan har denna hypotes prövats mot empirin.

3 Martyn Denscombe, Forskningshandboken, Lund 2009, s63.
4 Denscombe 2009, s59.
5 Denscombe 2009, s65.
6 Denscombe 2009, s274.
7 Stellan Dahlgren och Anders Floren, �������	
�����
��, Lund 1996, s10.
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De empiriska regelbundenheter som jag har antagit beskrivs både i kapitlet om de teoretiska 
utgångspunkterna och i forskningsöversikten. I det förstnämnda visar jag hur jag har genom 
en teoretisk översikt kring kulturarvsbegreppet och stöd av ett antal forskare antagit ett 
konstruktivistisk förhållningssätt till kulturarvsbegreppet.
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dan går vidare med till forskningsöversikten.

Därefter har jag genom en undersökning och analys av hur ett antal urban- och 
arkitekturteoretiker förhåller sig till bevarandeproblematiken kommit fram till ett antal 
möjliga designprinciper för hanteringen av industriarvet. Dessa designprinciper presenteras i 
forskningsöversikten.

Det är dessa principer och designidéer som ligger till grund och blir vägledande för mina 
observationer i fallet Kopparlunden. Dessa prövas på dokument, planer, foton och 
observationer. Jag prövar sedan att visuellt tillämpa dessa designprinciper genom skisser för 
att undersöka hur en konkret förnyelsesituation skulle kunna se ut.

Skisser

Fallstudiens resultat redovisas i ett antal skisser. Dessa illustrerar hur designprinciperna har 
kunnat tillämpas på området. Jag har valt att använda denna visuella metod då detta är ett 
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teoretiska och visuella delen av utbildningen. 

Ur ett planerarperspektiv sker ofta arbete kring ritbordet. För att resultatet av arbetet med 
industriarvets komplexitet ska vara enkelt att förstå och vidareutveckla vid ritbordet anser jag 
att resultatet av fallstudien bör kunna illustreras. Detta i skisser som på ett experimentiellt sätt 
visualiserar de designprinciper som har uppkommit. Denna arbetsmetod skulle också kunna 
minska möjliga missförstånd i planeringsarbetet.

Kritisk granskning av metod

En kritik mot fallstudie som metod är till vilken grad den är trovärdig i de generaliseringar 
som kan göras utifrån resultatet.8 Därför har jag försökt redogöra för i vilken utsträckning 
fallet liknar andra av samma typ. Därigenom undviks att resultaten är endast 
unika för Kopparlunden och gör att man kan se området som ett exempel i en bredare 
kategori. Skisserna används som min visuella tolkning av designprinciperna. De utgår från de 
teorier som presenterats. Att de används på ett sätt i en skiss utesluter dock inte att de tolkas 
och illustreras på ett annat sätt av en annan designer.

Den systematiska observationen har utförts utan observationsschema men har grundat sig på 
principen om systematisk observation. Detta genom att genomgående vara uppmärksam på 
samma saker och aktiviteter, registrerat på ett systematiskt sätt och genom en klar bild av vad 
som registreras för att unsvika att olika observatörer skulle kunna registrera olika data.9

8 Denscombe 2009, s72.
9 Denscombe 2009, s274.
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2. 
Teoretiska utgångspunkter
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problematik kring hanteringen av stadens historiska miljöer. Här uppenbaras två 
skilda teoretiska ståndpunkter i sättet att hantera bevarandefrågan. Ett av de förhållningssätt 
till kulturarvsfrågan som presenteras nedan kommer att fungera som min utgångspunkt för att 
kunna vidare utforska principer för hanteringen av kulturarv. En diskussion och slutsats kring 
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utgångsläge inför den problematik som denna uppsats kommer att hantera.

Kulturarvsbegreppet
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från äldre tider eller idéer samt föreställningar och värderingar som anses ingå i en kulturs 
historia och fungerar som en gemensam referensram. Dessa föreställningar och idéer anses 
ofta vara materialiserade I byggnader och föremål.10 Men kulturarvet kan också röra sig om en 
process eller en social relation där ett ting blir ett tecken på ett immateriellt förhållande.

Olika perspektiv på kulturarv

Det går att utläsa två teoretiskt skilda sätt att förhålla sig till kulturarvet. Under de senaste 
decennierna har en omvandling kring kulturarvets hanterande ägt rum. Från ett fokus på 
utpekandet av autentiska ting till att kulturella processer oftare blir kärnan för 
bevarandestrategier. Emellanåt kan de mötas och använda samma föremål eller artefakt, men 
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�11

Kulturarv som sanning

Tidigare dominerades kulturarvsfältet främst av dess professionella förvaltare såsom 
museerna och riksantikvarieämbetet. Dessa har ansetts ha den expertkunskap som krävs för 
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existensen av något som är ett kulturarv och en stadsmakt som utpekar och bevarar det. Även 
långt in i modern tid har kulturarvet varit statsreglerat, 
centrerat, monokulturellt, institutionellt värdefullt, egenvärt och till och med heligt.12

10 Axel Unnerbäck, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Stockholm 2002, s13.
11 Peter Aronsson, ”Kulturarvets berättelser – industriarvets mening” i Otydligt. Otympligt. Otaligt, red.  
 Annika Alzen, Birgitta Burell. Stockholm 2005, s27.
12 Svante Beckman, ”Vad vill staten med kulturarvet?” i Kulturarvets Natur, red. Annika Alzén, Johan  
 Hedrén, Stockholm 1998, s14.
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bygger på detta auktoriativa utpekande av byggnader eller miljöer som kulturhistoriskt 
väsentliga. Som stöd för detta ligger utformningen av ett regelverk som styr en del av denna 
hantering.13 Eftersom det råder och har rått ett nära förhållande mellan statens organisationer 
och kulturarvet har det offentliga erkännandet och utpekandet av något som kulturarv, gjort 
det till kulturarv. 14����	
	������������������	
	���������������
����
����	�����>���
���������
�����	����
�������������������
����	
	�������	���	��
������
	
��!��
�������	��	�
���
	�
����
��
�����������	
�����
��>���
��
�����
���
	
������������
�����������	���������

Essentialism är uppfattningen att vissa egenskaper är nödvändiga för ett tings existens eller 
identitet medan andra är tillfälliga.15�Q��
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saker eller byggnader som alltid kommer att vara värda att bevara av det svenska kulturarvet 
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detta synsätt behålls makten i utpekandet av expertorganen själva.

Inom det politiska fältet har det alltså sällan varit frågan om dessa historiska miljöer ska 
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utformade riktlinjer, bevarandeprogram och miljökonsekvensbedömningar. Historiskt sett har 
syftet med kulturarvets bevarande varit att medborgarna ska veta var de kommer ifrån och 
kunna bli påminda om detta visuellt i staden. Detta demonstrerar en syn på att det är viktigt 
för människan att kunna känna till sin historia och sitt kulturella arv. Kulturarvet anses vara 
samhällets gemensamma egendom och därför en statlig angelägenhet.16

Inom det politiska fältet har kulturarvet historiskt setts tätt förknippat med idag något 
förlegade begrepp som nationsbyggande och folkfostran. Men idag innefattar 
kulturarvsretoriken oftare begrepp som lokal identitet, nationell identitet och gemensamt 
minne.

Riksantikvariembetet är den främsta nationella myndighet som har ansvar för frågor om 
kulturarvet. De lyder under kulturdepartementet och deras uppdrag fastställs av regeringen. 
De har utformat en slags standardmall för det som från statligt håll alltid anses bevarandevärt.

W� Byggnader från tiden före år 1900 som i huvudsak är oförändrade, och därmed anses 
sällsynta, skall bevaras i så autentiskt skick som möjligt. 

W� Byggnader och miljöer från medeltiden och renässansen ska bevaras och dokumenteras, 
även om de är förändrade eller endast fragmentariskt bevarade. 

W� Byggnader och miljöer från perioden efter år 1900, där antalet byggnader är så stort att 
����	�
����������	
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Med kulturhistoriskt värde avses både historiska egenskaper och upplevelsemässiga  
egenskaper17

13 Aronsson 2005, s25
14 Beckman 1998, s15.
15 Nationalencyklopedin, Essentialism, hämtad 2011-05-11 från 
 http://www.ne.se/essentialism
16 Beckman 1998, s21.
17 Riksantikvarieämbetet, Modernt Kulturarv, hämtad 2011-05-11 från
 www.raa.se/cms/extern/kulturarv/modernt_kulturarv.html
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Staten har I de kulturpolitiska målen 1974 respektive 1988 (prop. 1974:28 och 1987/88:104) 
konkretiserat sina intentioner för kulturmiljövårdens förändrade mål och inriktning.18

Där fastslås en breddad bevarandesyn som ska innefatta hela samhällets historia. Det innebär 
att även sociala processer och immateriella värden bör beaktas. 

Dock kan detta fortfarande anses vara ett synsätt som innebär att en kulturarvsexpert 
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äkta kulturarv som har en essens eller en kärna som kan upptäckas samt att denna expert 
utpekar vad som hör till den svenska historien, även den immateriella, och därmed bör 
bevaras. 

Företrädarna som oftast är expertorganisationer för det förhållningssätt, som jag här har valt 
att kalla essentialistiskt, har traditionellt varit av den uppfattningen att det sanna kulturarvet 
������!���	���������������
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����������
���	�������������	��	���	�����	������������
Uppgiften blir då också att via studier av kulturmiljöer få mer uppgifter om byggnader, 
maskiner och sociala förhållanden för att kunna göra detta urval. Men två synsätt dominerar 
alltså idag inom det breda fält som brukar benämnas kulturarv.

“Det är inte bara en demokratisk anomali att tänka sig att staten är skulle överrelgera 
städernas värdering av sina egna kulturmiljöer. Det är också en nära nog praktisk omöjlighet i 
skenet av komplexiteten av de lokala planeringsprocesserna.”

Detta anser Svante Beckman, professor på Linköpings universitet.19

Han fortsätter att ifrågasätta riksantikvarieämbetets roll som närmast har liknat en nationell 
historiepolis med uppgift att bevaka och motverka den förödelse av kulturhistoriska värden 
som man antog att moderna lokala planeringsprocesser kunde resultera i20
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instrument som kulturmiljövården förfogar över ännu knutna till den. 

Att det essentialistiska synsättet försvagas antas vara bland annat för att auktoriteten i 
bedömningen av kulturhistoriskt värde ifrågasätts av de komplexa, heterogena, vardagliga och 
föränderliga kulturhistoriska egenskaperna hos den sentida kulturmiljön som exempelvis 
industriarvet.21 

Intresset för och behovet av att diskutera och analysera kulturarvsfrågor ur ett vetenskapligt 
perspektiv växte sig emellertid starkare, inte minst mot bakgrund av den ökade sociala och 
samhälleliga roll som så småningom tilldelades kulturarvet.

18 Unnerbäck 2002, s13.
19 Svante Beckman, ”Industriarvet – En utmaning för kulturmiljövården” i Otydligt. Otympligt. Otaligt,  
 red. Annika Alzén, Birgitta Burell, Stockholm 2005, s147.
20 Beckman 2005, s147
21 Beckman 2005, s153
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Kulturarv som konstruktion

Detta leder oss in på det andra synsättet som jag kommer att kalla konstruktivistiskt. 
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alltså ingen direkt avbild av verkligheten.22

Företrädarna för detta synsätt menar att kulturarvet skapas i samtiden genom aktörers 
tolkningar och handlingar.23 Här går det dessutom att urskilja de som har tagit ställning för 
den pågående tolkningen av kulturarvet och de som inte agerar utan studerar och tolkar 
konstruktionen av detta kulturarv.

En av de som tolkar konstruktionen och här kommer att representera det konstruktivistiska 
förhållningssättet är Annika Alzén, lektor vid Linköpings universitet. När hon beskriver 
industriarvets färd mot att bli ett kulturarv24 antar hon ett konstruktivistiskt perspektiv som 
innebär att olika tider accepterar olika företeelser som kulturarv. Alltså att ingenting är givet 
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hennes undersökning av de folkliga rörelsernas intresse för kulturarvsfrågor.25 Där påpekas 
att dessa rörelser uppstår i tider av stark samhällelig förändring där ekonomiska, sociala och 
kulturella faktorer bidrar till en omvärdering dels av vad som bör betraktas som kulturellt arv 
och dels hur det kan brukas i samtiden.
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kulturarv som ständigt är värt att bevara för att det inte ska riskera att försvinna. I detta 
ifrågasätts en estetisk värdering av kulturarvet26 och med det blir det betydelsefulla inte i 
första hand det kulturella bidraget till den västerländska eller nationella traditionen utan det 
som påverkat många människor och samhällsutvecklingen i stort. 

Illustrativt för hur detta konstruktivistiska förhållningssätt har växt fram är hur samhället i 
stort har, sedan 1980-talet, haft ett större intresse för hur identiteter som kön, klass och 
etnicitet i allt mindre grad framställs som naturligt givna och i allt högre grad som kulturellt 
konstruerade.27

Viktigt är dock att understryka att detta inte är en linjär utveckling. Båda dessa åskådningar 
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expertförhållande till kulturarvet som gör dem till ensamma utpekare av bevarandevärda 
miljöer medan från universitets- och forskarhåll en mer konstruktivistisk hållning märks.

För konstruktivisten öppnas möjligheter att förändra och förnya kulturhistoriska miljöer med 
ett beaktande av ett kulturarv som man måste argumentera för. Detta eftersom det inte är 
självklart och det kan inte överlåtas enbart till experten att avgöra.

22 Nationalencyklopedin, konstruktivism, 2011-05-11.
23 Mats Isacsson, ”Brottningar med industriarvsbegreppen” i Otydligt. Otympligt. Otaligt. Red. Annika  
 Alxén, Birgitta Burell, Stockholm 2005 s.53.
24 Annika Alzén, ”Amatörer eller proffs? Frågan om kulturarvets demokratiska villkor” i 
 Otydligt. Otympligt. Otaligt, red. Annika Alzén, Birgitta Burell, Stockholm 2005, s91.
25 Alzén 2005, s91.
26 Alzén 2005, s101.
27 Aronsson 2005, s 28
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Identitetsbegreppet

En rest av en traditionell kulturarvsdiskussion skulle kunna vara synen på att samhället har en 
kollektiv natur som demonstreras i en gemensam identitet. Ett sätt att från kulturpolitiskt håll 
tala om samhällsbyggandet eller nationsskapandet som kulturarvet har haft som uppgift från 
politiskt håll under åren är att referera till platsers identitet.28 Kulturarvet omfattning avgör 
sedan om det rör sig om den nationella eller lokala identiteten. 

Jean-Francois Battail, professor i skandinaviska språk anser att själva identitetsbegreppet 
måste granskas kritiskt. Det förutsätter att en grupp besitter grundläggande egenskaper som 
induvidualiserar och särskiljer den i förhållande till andra grupper, och att dessa egenskaper 
förblir stabila i något eller några hänseenden under skiftande förhållanden.29

Genom att använda begreppet identitet har kultursektorn kunnat komma bort ifrån mindre 
samtida begrepp som folkfostran som främst användes kring sekelskiftet vid 
kulturarvsförvaltningens begynnelse.30 Det är alltså identiteten som är viktig och det är därför 
���	
	������	����
	
���Q������������	��������	�������������	����
��������!��!�	
����
��
människans förhållande till kulturarvet och redogörelse för varför det är viktigt för svenskar 
att se sitt kulturella arv i staden.31  Det kräver dock samma essentialistiska perspektiv som 
innebär att både platsen och människan har en inneboende identitet som väntar på att bli 
��������	
��

Ska kulturarvet bevaras eller brukas och varför?

Svaret på denna fråga bestäms av vilket synsätt man antar. De essentialistiska försvararna 
skulle hävda att  bevarande som är största fokus. Med detta inte sagt att allt kulturarv ska 
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Dessa rör sig mellan ett musealt bevarande där byggnaden ska få 
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varsamhetsbestämmelser enligt PBL krävs. Vilken ambitionsnivå en byggnad kommer att få 
beror bland annat på hur sällsynt, gammal och autentisk den är. 32 Byggnader eller miljöer 
med den lägre ambitionsnivån kan alltså användas till andra syften än de historiska, till 
exempel boende eller för kulturell verksamhet så länge fastighetsägaren följer lagstiftningen i 
PBL. De byggnader eller miljöer som erhåller den högre ambitionsnivån kan förmodligen inte 
få någon ytterligare användning än museal eller annan med mycket liten inverkan på 
byggnaden. Så på ett sätt bestäms kulturarvets bruk eller bevarande av vilken 
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Antar man ett konstruktivistiskt perspektiv öppnas andra möjligheter att tolka kulturarvets 
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teorier kring detta. Olika teoretiker anser att olika element eller fenomen är 
bevarandevärda. Det som är gemensamt med dessa är att de kräver ett motiverande till varför 
de ska bevaras eller brukas då detta inte är något självklart.

28 Beckman 1998, s27.
29 Jean-Francois Battail, ”Svenskheten som kulturarv – Ett nationellt och internationellt forskningsfält” i  
 Kulturarvets Natur, red. Annika Alzén, Johan Hedren, Stockholm 1998, s201.
30 Beckman 1998, s22.
31 Beckman 1998, s24.
32 Unnerbäck 2002, s27
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För vilka och av vem?

Peter Aronsson som är professor i historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet 
konstaterar att kulturarvet främst skapats under upplevt hot av glömska eller förintelse. Men 
för vilka kulturarvet har skapats verkar ha  byggt på vem som  har makten över tolkningen 
av kulturarvet.35 Han frågar sig vem som bygger för vem? Är det nationen, kommunen och 
mänskligheten som berättar för desamma eller är relationen asymetrisk? Är det nationen och 
kommunen som vill berätta en bestämd historia för beslutsfattare eller medborgare?

Ett traditionellt konstaterande är att alla människor ska ha nytta av kulturarvet genom dess 
funktion som öppen historiebok och dess identitetsskapande egenskaper.36 Detta förutsätter 
dock utpekandet av ett sant kulturarv och dess egenskaper. Ett demokratiskt perspektiv skulle 
kunna ställa krav på att vad värderingarna och kriterierna vilar på redovisas och diskuteras så 
ätt människor kan tillåtas påverka kriterierna. 
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mer djupgående förskjutning av synen på relationen mellan samhällsinstutitioner och 
medborgare. Från en dominerande värdemässig institutionalism till en dominerande 
värdemässig individualism37 Alltså att allas berättelser är viktiga. Även de fattigas, 
kvinnornas, invandrarnas och de sjukas historier. Dessa har annars trängts undan i en historisk 
kulturarvstradition.

I teorin ligger fortfarande industriarvens öde i händerna på kulturarvssektorn. Denna består 
bland annat av regionala museum, länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner samt 
riksantikvariembetet. Men i själva verket får denna sektor ofta inte sista ordet i diskussionen 
kring kulturarvsområden. När det har uppstått diskussion kring byggnader och dess relevans 
för kulturmiljön och därmed dess bevarandevärde har fastighetsägaren, kommunstyrelsen och 
byggnadsnämnden oftast haft sista ordet.38 
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kulturarvets kärna och de som har den faktiska bestämmande makten i dessa situationer. 
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kulturarvet. Det är dessa som ofta kallas kulturarvssektorn.

W� Länsstyrelsern har bland annat det praktiska ansvaret för tillämpningen av  
kulturminneslagen, tillsyn av kulturmiljövården i det berörda länet, samt kontroll och  
uppföljning av kulturminneslagen39

W� Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning göras vid planering av bebyggelse, 
�����
��	��������	�
������=��
	������	��
�������
	�
	��>���
���
���������	
%�����	��
��!��
bedöma verksamhetens effekter på bland annat kulturmiljön.40

35 Aronsson 2005, s30
36 Unnerbäck 2002, s13.
37 Beckman 1998, s25.
38 Karin Gustavsson, ”En nationell angelägenhet” i Industrisamhällets Kulturarv – Betänkande av 
 delegationen för industrisamhällets kulturarv, Stockholm 2002, s206.
39 Riksantikvarieämbetet, Lagar och ansvar, hämtad 2011-05-11 från
 http://www.raa.se/cms/extern/samhallsbyggnad/lagar_och_ansvar.html 
40 Riksantikvarieämbetet, Lagar och ansvar, 2011-05-11.
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W� För bestämmelserna i plan- och bygglagen ansvarar kommunerna. Inför större  
förändringar eller ingrepp i kulturmiljön upprättas detaljplaner som beskriver var, hur och 
vad det är tillåtet att bygga. Vid ansökningar som kommunen tar hand om gällande  
bygglov ska de kontrollera att byggnader som är särskilt värdefulla ur bland annat  
kulturhistorisk synpunkt inte förvanskas eller förstörs. Om en fastighetsägare inte lever 
upp till det kravet kan kommunen ingripa.41 
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Skogsvårdslagen, Förordningen om statliga byggnadsminnen samt indirekt i  
Järnvägslagen.42 

W� Kulturlandskapet vårdas och skyddas också genom miljöstödet inom ramen för EU:s  
jordbrukspolitik. Miljöstödet för natur- och kulturmiljöer har till syfte att bevara och  
synliggöra värdefulla lämningar och miljöer som vittnar om den äldre  
markanvändningen.43

W� Varje län har ett länsmuseum. Västmanlands länsmuseum har som uppdrag att ”vara en 
resurs, knyta samman idéer och initiativ samt göra historien synlig i sin rätta miljö.  
Arbetet i hela länet innebär samarbete och samverkan med kommuner,  
hembygdsföreningar, kulturarbetare, lokala entreprenörer och andra aktörer. ”44

41 Riksantikvarieämbetet, Lagar och ansvar, 2011-05-11
42 Riksantikvarieämbetet, Lagar och ansvar, 2011-05-11
43 Riksantikvarieämbetet, Lagar och ansvar, 2011-05-11
44 Västmanlands Läns Museum, Uppdrag, hämtad 2011-05-11 från
 http://www.vastmanlandslansmuseum.se/pages.asp?PageID=172&MenuID=162
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Industriarvsbegreppet

Industriarvet blev en del av det etablerade kulturarvet sent i förhållande till när andra 
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associerats med det hårda arbetet i fabrikerna, armod och elände kan vara en av orsakerna till 
detta. Under en ganska nära samtid var livet under den svenska industrialismen och det slit det 
innebar ingenting den allmänna opinionen ville befatta sig med. Industri och kultur hade 
också länge uppfattats som varandras motsatser då själva sinnebilden för industrin har varit 
förnyelse, framtid och modernitet. 45

Monumentala fabriksbyggnader i rött tegel och nyrenässansstil får ofta utgöra symboler för 
industriarvet. Dessa byggnaders fasader har lite koppling till dess insida. Den invändiga 
planlösningen var oftast utformad för att underlätta för funktionen den skulle innehålla. Denna 
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effektivitet per kvadratmeter golvyta. 46
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traditionella kulturarvsbegreppet funnits.47 I det förhållandet till kulturarv läggs stor vikt vid 
autenticitet. Enligt det traditionella synsättet karaktäriseras kulturarvet av bevarande av något 
som är viktigt för människors minne och som därför bedöms vara viktigt nog för att det ska 
stå kvar för eftervärlden att betrakta. Det karaktäriseras inte av något föränderligt som byggs 
om efter behov.

En annan aspekt på industriarvet är att det främst innefattar arbetarna och den 
samhällsklassens livsmiljö. Det representerar arbetandet i fabriken, urbaniseringen och den 
nya livsmiljön som innebar att människor trängdes i städerna och delade samma livsyta.48 
Den mest svårhanterade diskussionen kring industriarvet kretsar inte kring det materiella arvet 
utan främst kring det immateriella. Den är inriktad på om och hur industriarbetarnas 
berättelser ska bevaras och göras levande. 

Om ett konstruktivistiskt synsätt antas skulle det innebära ett accepterande av att industriarvet 
nu pekas ut som föremål för bevarande beror på att bevarandekriterierna har utökats till att 
även sägas innehålla immateriella värden. Det går alltså att se på kulturarvet som någonting 
som ständigt förändras och omformuleras.49 Under vår tid och framför allt under seklets 
senare decennier har det växt fram en uppfattning om att spår från industrialismen är värda att 
bevara. 

45 Annika Alzén, ”Fabriken – Ett kulturarv?” i Kulturarvets Natur, red. Annika Alzén, Johan Hedrén,  
 Stockholm 1998, s87.
46 Lisa Brunnström, Den rationella fabriken, Umeå 1990, s42.
47 Brunnström 1990, s88.
48 Brunnström 1990, s87.
49 Riksantikvarieämbetet, Modernt Kulturarv, 2011-05-11.
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bygger på bör rimligtvis bygga på en värdegrund som denna värdeskala ska kunna utgå ifrån. 
Frågan är om denna värdegrund kan anses vara gemensam eller endast kunna 
representera expertorganens strävan?

De traditionella kriterier som låg till grund för bedomning av det kulturella arvet hade 
formulerats delvis i opposition till industrisamhället. De har till viss del utformats för att inte 
industrin och dess medföljande förändringar i livsmiljö och samhällsstruktur skulle utradera 
lämningar från bland annat bondesamhällets levnadssätt och historiska miljöer.50 De 
kategorier som då skapades för kulturhistorisk värdering av bebyggelse tog inte hänsyn till 
industriarvets speciella egenskaper och förutsättningar. 

Denna äldre värdeskala utgick från ålder, formgivning, historiskt innehåll, sällsynthet, 
ursprunglighet, äkthet och berörde oftast enskilda ting.51 I detta avseende var 
industrimiljöerna för unga, för många och hade förändrats för många gånger för att de skulle 
betraktas som äkta.
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på då expertkunskap i frågan har fungerat som en garanti för att utpekandet av kulturarv ska 
vara regelrätt. Så ser det inte riktigt ut idag. Men fortfarande sopas ofta de fulaste, farligaste 
och mest skadliga industrierna under mattan och ger plats till andra fysiska spår som utpekas 
som mer minnesvärda och bevarandevärda för människor. Detta kan vara miljöer som anses 
ha haft en större betydelse för välfärdssamhället eller som beskriver en tid som varit utan att 
vara för ohyggliga.52

Varför kan det anses viktigt för människor att bli påminda om de arbetsplatser som har lagts 
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idag? Möjligen för att även den vanliga arbetarens, kvinnornas, invandrarnas och de utstötttas 
berättselse ska synas i standslandskapet. Detta har varit den riktning som kulturarvssektorn 
har tagit och de demonstrerar detta genom att på senare tid börjat betona vikten av att bevara 
de miljöer som vittnar om arbetarnas liv och arbetsförhållanden.

Intresset för industriarvets miljöer har upplevt en drastisk uppsving under de senaste 
årtiondena. Detta har gjort att värderingsfrågan har ökat i omfång. Intresset för det 
immateriella arvet som speglar människors berättelser har ökat. Samtidigt har det ekonomiska 
värdet i den fysiska strukturen som står kvar som monument för industrialismen ökat.53

50 Aronsson 2005, s20.
51 Alzén 1998, s88.
52 Kjersti Bosdotter, ”Ett rosigt skimmer och en hänsynslös, brutal verklighet” i Industrisamhällets   
 Kulturarv – Betänkande av delegationen för industrisamhällets kulturarv, Stockholm 2002, s136.
53 Alzén 1998, s99.
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Industriarvets komplexitet

Den största och mest komplexa utmaningen som industriarvet har stått inför är tidsaspekten. 
Det ligger så nära i tiden att det inte förän på 1900 talets senare del har omfamnats av 
kulturarvsbegreppet.54 Människor som arbetade i fabrikerna lever fortfarande och kan vittna 
om den tiden som var och då har inte bevarandet verkat lika viktigt. En stor del av 
industriarvets problem har varit den allmänna opinionens syn på de industriella miljöerna och 
dess funktion i staden. Att stadens fabriksbyggnader omvandlades för att fylla andra 
funktioner och var inte en del av kulturmiljövårdens bevarandetradition.55

Utifrån detta har en värderingsdiskussion kring industriarvet utspelats. De traditionella 
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industriarvet. När bara vedertagna principer för att värdera det som är traditionellt sett på 
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hantera. De värderingsprinciper som har funnits bygger på ett urval och ett regelmässigt 
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Ju komplexare bevarandeobjekten är desto bredare är alltså deras kulturhistoriska egenskaper.
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både materiella och immateriella värden beaktas.57 

Att industriarvet är ett ungt kulturarv som ibland till och med får betraktas som samtida gör 
att människor idag kan relatera direkt till sig själva i detta arv. Det korta historiska 
perspektivet gör industriarvet problematiskt att hantera då det kan bidra till en brist på distans. 
Dessutom är det viktigt att påpeka att industrisamhället inte är dött och förgånget i alla 
avseenden i Sverige. Den viktiga kulturbevarandeaspekten som uppkom i 
kulturarvsdiskussionens begynnelse när bondesamhället var på väg att försvinna var bland 
annat att det yrkeskunnande som bondekulturen representerade helt skulle gå förlorat. 58 Så 
har inte varit fallet med industriarvet utan svårigheten har här snarare varit mängden av 
information och dokumentation som industriarvet fortfarande förmedlar.

54 Alzén 1998, s87.
55 Beckman 2005, s140.
56 Alzén 1998, s88.
57 Isacsson 2005, s53.
58 Beckman 2005, s139.
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Industriarvets estetik

Fabriken

Det är något missvisande att tala om en speciell fabriksarkitektur då fabrikernas formspråk vid 
sekelskiftet till stor del speglar den tidens övriga arkitektur och är inte bara karaktäristiskt för 
just fabrikerna. Dock var det dominerande inslaget i sekelskiftets industrilandskap de 
ingenjörsritade fabrikerna. Enkla och sakliga med monotona tegelfasader.59 Att de just var 
enkla kan idag låta som en överdrift eftersom fabrikslokaler idag ofta är helt i avsaknad av 
detaljer och utsmyckningar men då upplevdes de enkla och fyrkantiga med monoton 
framtoning. 

Dessa byggnader skulle utstråla modernitet, monumentalitet, framsynthet, rationalitet och 
stabilitet. De symboliserade själva bilden av industrin och främst var det var arkitekternas 
formmässiga förebilder som hade påverkan på fabrikens yttre gestaltning. Fabrikernas 
formspråk hade inte så mycket att göra med den verksamhet som pågick i dem utan mer med 
det budskap som företagets arkitekt och företagsledare ville ge uttryck för.60 Vad som ville 
symboliseras var tongivande för hur byggnaderna skulle utformas. 

En del gemensamma egenskaper och attribut hos de fabriker som uppfördes under 
sekelskiftets industrialism kan urskiljas. Fabrikerna har en rektangulär eller kvadratisk 
grundform om inte markförutsättningarna och tomten krävde att byggnaden skulle anpassas 
till denna och i dessa fall hade byggnaden små avvikelser från den strikta formen. Flera 
fabriker hade också en gemensam vertikal struktur. 
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mellanvåningarna för lättare arbeten, kanske montering eller liknande, och takvåningen till 
modellarbeten och kontor. Strukturmässigt skulle planen hållas relativt tomma så trappor och 
hissar placerades utanför själva arbetssalarna för att inte störa produktionen. Men ändå 
!���	
�����
!�	
������������
��
�����	�
������	����
�������	���
�
��	
����	������������
����
���
�
höga fabriksbyggnaderna.61 

59 Brunnström 1990, s42.
60 Brunnström 1990, s33.
61 Brunnström 1990, s29.
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Yttre struktur

Det dominerande fasadmaterialet i dessa industrimiljöer är oputsat hårdbränt rött tegel i 
rohbaustil. Det användes mycket bland annat då det var tacksamt att variera i olika 
förbandstyper och fanns även i gult och grått. Fogarna kunde utföras i många nyanser och 
detta gav arkitekterna stor frihet i fasadkompositionen. Ibland kombinerat med puts och 
naturstensdetaljer. Grundmur och sockel uppfördes i huggen natursten, oftast granit.62 De 
arkitektoniska motiven på sekelskiftets industrifasader hämtades ofta från det historiska 
formförrådet från medeltid och renässans. Från slott, borgar och palats. 

Eftersom industriverksamheten krävde god tillförsel av dagsljus så är de många fönstren 
kännetecknande för sekelskiftesfabrikerna även om blandskonstruktionen av bärande inre 
skelettstomme och massiva tegelytterväggar begränsade användandet av stora fönster.

Inre struktur
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Annars var fabrikernas interiör enkelt utformade med putsade innerväggar och bjälklagen 
täcktes med stenplattor, trägolv eller målades. 
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fabrikerna. Belysningen förbättrades, mycket av det tyngsta kroppsarbetet underlättades och 
arbetsmiljön förbättrades radikalt. Men även om detta förbättrades var ventilationen, främst 
inom den mekaniska verksamhetsindustrin undermålig och i byggnaderna fanns inga avskilda 
rum för arbetarnas lunch. Många lokaler hade dålig ventilation, var dragiga och fuktiga 
arbetsmiljöer samt att buller och rök från maskinerna drabbade arbetarna.  Det fanns heller 
inga personautrymmen, toaletter eller omklädningsrum.63

En effektiv drift av fabrikerna krävde vissa egenskaper av planlösningarna. Fokus var en 
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I alla planlösningar var strävan efter en effektiv funktionsseparering av stor vikt. Kontor och 
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fördelar då produktiviteten i arbetsytan blev större när trapphus osv inte behövde ingå i 
planlösningen. Men enplanshallarna var vanligast vid tyngre tillverkningar och användes 
oftast vid nyetableringar.64 

62 Brunnström 1990, s36.
63 Brunnström 1990, s45.
64 Brunnström 1990, s142.
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Arbetet i fabriken

Q����	�
����	�����������
	�����������������������������@	�
����	�������	������
��
�������
fabrikerna och massproduceringen starkt förknippat med bilden av den svenska 
industrialiseringen. En del av komplexiteten kring industriarvets bevarande ligger i detta. Att 
arbetarna själva har haft en kluven inställning till sin historia. Att de arbetsplatser, bostäder 
och föreningslokaler som vittnade om det slit som satte spår i människornas uppväxt har rivits 
har gjort att de har sluppit bli påminda om den tiden.65

Många har upplevt det som förnedrande att visa upp en usel arbetsmiljö där man med fara 
för sin hälsa har spenderat sitt liv. Det har sagts att den dåliga miljön har upplevts som ett 
uttryck för vilket värde man haft som människa.66 Även kvinnorna arbetade i fabrikerna. De 
hade gjort det hela tiden även med de tyngre arbetssysslorna. Efter andra världskrigets utbrott 
kom kvinnorna att bli mycket viktiga vid fabriksarbetet då männen låg inkallade och de blev 
familjens enda försörjare.67

Industriarvet idag

Som jag har beskrivit tidigare har det skett en förskjutning inom industriarvsarvetet. Fokus 
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byggnader utan man upplever nu en ökad vilja att bevara större miljöer. Kanske kan man kalla 
detta en förskjutning från ett traditionellt mot ett modernt förhållningssätt och kanske är detta 
en effekt av hur det immateriella, människors arbetsvillkor och livsmiljö blivit ett viktigare 
fokus inom kulturmiljövården. Eftesom att de industrihistoriska miljöerna har förändrats 
mycket genom åren och länge fallit offer för kommersialisering och pendlande 
intresse fanns färre intakta kulturmiljöer kvar för bevarande när väl kulturarvsdiskussionen 
kom ikapp.68

Värderingsförändringen kring industriarvet demonstreras genom att byggnader och miljöer 
som förr ansågs fula och kulturhistoriskt lågvärderade har blivit vackra, anrika och anses 
skapa karaktär och identitet för en stad.69 Detta visar alltså att den här värdegrunden som är 
viktig för bedömningsfrågan förändrades då opinionen svängde. Folk i allmänhet blev mer 
intresserade av stadens industriella miljöer i takt med att byggnaderan blev äldre och 
kanske även i takt med att vi under speciellt 1990-talet mer tydligt har lämnat 
industrisamhället bakom oss. 

65 Alzén 1998, s87.
66 Bosdotter 2002, s133
67 Bosdotter 2002, s135.
68 Beckman 2005, s140.
69 Beckman 2005, s140.
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Teoretiska utgångspunkter - diskussion

Resonemanget som förts hittills kring kultur- och industriarvsbegreppet samt dess 
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riksantikvariembetet och boverket samt från andra föreningar som länsmuseum och 
hembygdsföreningar men i många fall har inte denna typ av expertkunskap sista ordet utan 
kulturarvets öde ligger ofta i händerna på kommunalpolitiker och fastighetsägare. Hur ska 
planerare och arkitekter då förhålla sig till kulturarvet? Genom att utgå från traditionella 
principer eller genom en mer öppet kommunikativ planeringsmetod?

De två olika teoretiska förhållningssätt som presenterats här har delat kulturarvsdiskussionen 
i två. Det essentialistiska förhållningssättet tydliggörs här av traditionella bevarandeprinciper 
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skulle tjäna på att bevara.

Men som exemplet med den förändrade synen på industriarvet visar verkar kulturarvets 
hantering till stor del vara bedömningsfråga som är färgad av det samhälle vi lever i. Alltså 
kan man också se kulturarvet ur ett konstruktivistiskt synsätt. Om industriarvet kunde bli ett 
kulturarv från att ha varit en industrimiljö verkar inte kulturarvet bestå av absoluta värden 
utan hela tiden vara i förändring.

Denna förändring uppstår eftersom varje tid fokuser på nya epoker som föremål för 
bevarandeinsatser. Från dåtidens fokus på spår från bondesamhället till samtidens 
accepterande av industriella miljöer som bevarandevärda till framtidens kulturarv. Detta 
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står på om inte godtyckliga grunder så åtminstonde på tillförlit av det beslutande organets 
omdöme kommer att utgöra utgångspunkten i mitt förhållningssätt kring problematiken med 
stadsförnyelse i industriarv.

Konstaterandet att det kulturhustoriska värde som tillskrivs miljöer är ett resultat av en 
social och kulturell konstruktion i en viss tid och av en särskild aktör är ett obundet och rörligt 
förhållande till hanteringen av industriarvet. När det nu detta möjliga förhållningssätt har 
uppenbarats består frågan kring kulturarvets hantering snarare av vilka andra möjliga sätt det 
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kulturarvet ur en planeringssynpunkt och är detta som jag vidare kommer att undersöka i 
denna uppsats.
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3. 
Forskningsöversikt
Hur kan då arkitekter och planerare hantera industriarvet? Jag kommer vidare att redogöra för 
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översikt behandlar delar av det urbanteoretiska fältet som berör stadens historiska spår. För att 
den ska bli överskådlig har jag valt att presentera de olika teoretikerna i följd och därefter gå 
vidare i en diskussion kring dessa för att slutligen göra en sammanställning av de 
designprinciper som har framkommit.

Christian Norberg-Schultz - The phenomenon of place

En norsk arkitekturteoretiker som inte direkt fokuserar på historiska platser men som ändå är 
intressant i sammanhanget är Christian Norberg-Schultz. I hans ”The phenomenon of place” 
diskuterar han platsens betydelse, dess karaktär, dess fenomenologi och varför vi upplever 
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den ände i vilken stadsplanering startar. Christian Norberg-Schultz talar om detta med 
begrepp som ”genius loci” som betyder platsens själ och platsens fenomenologi.

Platsens fenomenologi

Platsens fenomenologi var ett direkt svar på en upplevd kris i designproffessionen. 
Begreppet växte fram som ett sätt att utöva en kommunikativ designmetod som var mer 
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karaktäristiska för modernismens stadsplanering.70

Christian Norberg-Schultz anser att vårt vardagsliv består av konkreta fenomen. Dessa är 
bland annat människor, djur och stenar, men även hus och städer. De kan också vara mer 
abstrakta fenomen som känslor. Detta är innehållet i vår existens.71 Samling av vissa fenomen 
kan skapa en miljö för andra fenomen. Termen för detta är plats.

För att undvika att trassla in mig i det oändligt stora teoretiska ämnet om tingens 
fenomenologi väljer jag att bara kort redogöra för Norberg-Schultzs begreppsdiskussion kring 
platsens fenomenologi. Han anser att en plats är en helhet som är uppbyggd av konkreta saker 
med materiell substans, form, textur och färg. Tillsammans bestämmer dessa en karaktär. 
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och byggda platser. Dess gränser är golv, väggar och tak. På samma sätt är landskapets grän-
ser strukturellt liknande. Mark, horisont och himmel. 

70 Christian Norberg-Schultz, ”The phenomenon of place” i The urban design reader, red. Michael Larice,  
 Elizabeth Macdonald, Routledge 2007, s126.
71 Norberg-Schultz 2007, s126.
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Denna enkla strukturella likheten är av grundläggande vikt för relationen mellan naturliga och 
människobyggda platser.72

I en kulturarvsdiskussion anser jag att diskussionen kring platsskapande är av största vikt. Vad 
är det som har skapat en plats och skulle vissa saker kunna tas bort utan att platsen förstörs? 
Eftersom Norberg-Schultz också hävdar att arkitekturens och byggnadernas existensiella syfte 
är att få en yta att bli en plats73�����������!������	����������
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bevarandefrågan. Om en byggnad medverkar till att få en yta att bli en plats, är detta ett motiv 
för bevarande? Och vem kan avgöra det?

Platsskapande

Dessa olika fenomen kan samlas och kallas en plats. Norberg-Schultz menar att 
grundläggande egenskaper hos platser som människor skapat är koncentration och slutenhet. 
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Christian Norberg-Schultz anser därför att en plats är ett kvalitativt fenomen och att vi inte 
kan reducera någon av dess egenskaper, exempelvis detta förhållande mellan inuti och utanför 
utan att förlora platsens konkreta natur.75
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retoriken går ut på att bevara platsens identitet och en syn på att vissa historiska miljöer 
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kritik till modernismens förkastande av det gamla, dess universella natur och dess icke 
��
�����!���
���
���~�	�

Platsens karaktär

I “The Phenomenon of Place” beskrivs arkitektur som gränsen mellan inuti och utanför.76 Det 
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av adjektiv. Det kan vara en lugn, trygg, stilla eller förvirrande plats. När Norberg-Schultz 
diskuterar platsers karaktär menar han detta som ett ett relativt generellt och konkret koncept. 
Å ena sidan utmärker platsens karaktär en generell överrensstämmande atmosfär och å andra 
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En besökare i en stad blir ofta intresserad av dess upplevda karaktär. Lika väl som att ett 
landskap kan ha olika karaktär och vara platt, kuperat, lummigt och kargt menar 
Norberg-Schultz att platser har en bestämd inneboende karaktär som skapas av vissa
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72 Norberg-Schultz 2007, s127.
73 Norberg-Schultz 2007, s132.
74 Norberg-Schultz 2007, s130.
75 Norberg-Schultz 2007, s130.
76 Norberg-Schultz 2007, s131.
77 Norberg-Schultz 2007, s130.
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Platsens karaktär bestäms bland annat av materialet och platsens sammansättning. Vid 
stadsförnyelse bör planerare och arkitekter därför först fråga sig:

Hur är marken vi går på?
Hur är himlen över våra huvuden?
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Därefter kan diskussionen kring stadsförnyelse gå vidare om det anses eftersträvansvärt att 
bevara ett områdes karaktär. Resonemanget som Norberg-Schultz för om en karaktär som 
generell och konkret och att en arkitekt eller planerare kan upptäcka den genom att undersöka 
dessa frågor kan uppfattas som ett essentialistiskt perspektiv. Alltså att just platsens karaktär 
inte uppfattas olika beroende på vem betraktaren är. Detta till skillnad från ett 
konstruktivistiskt där platsens karaktär skulle vara kulturellt eller socialt konstruerad.
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att ett områdes karaktär kan komprimeras till karaktäristiska motiv. Det kan vara typiska 
dörrar, fönster eller tak. Sådana motiv kan bli element som kan transportera en karaktär från 
en plats till en annan.78�>����	�
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målet är en varsam tillbyggnad eller ombyggnad i en historisk miljö. Ett annat element som 
bestämmer ett områdes karaktär är gränser. Hur en gräns är bestäms av dess formella 
artikulation som är relaterad till sättet den är byggd på. Då måste arkitekter och planerare titta 
på det sättet den vilar på marken lika väl som det sätt på vilket den reser sig mot skyn. Även 
gränsbegreppet återkommer senare i detta kapitel. 

I historisk miljö

Christian Norberg-Schultz står för ett, till viss del, öppet förhållningssätt till tidens gång och 
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tillstånd. Alla platser förändras, ibland snabbare och ibland över lång tid. Detta betyder inte 
att platsens själ, genius loci, nödvändigtvis måste förändras eller försvinna.79 Konstaterandet 
att platsens själ är någonting som på ett givet sätt tillhör platsen och att Norberg-Schultz inte 
väljer att undersöka om olika människor kan uppfatta olika karaktär stödjer däremot 
antagandet om ett essentialistiskt förhållningssätt. Däremot inte direkt ett som stödjer det 
traditionella synsättet eftersom han inte hakar upp sig på givna bevarandekriterier.

Att jag anser att förhållningssättet bara är öppet till en viss del beror på att vikten av 
bevarandet av platsens karaktär ständigt är närvarande. Han verkar utgå från att bevarandet av 
platsens karaktär är det eftersträvansvärda i stadsförnyelseprocesser på historiska platser. 
Däremot anses i “The Phenomenon of Place” att en plats som bara är utformad för en enda 
användning snart skulle bli värdelös.80  För att skydda och bevara en plats själ, dess genius 
loci, bör platsens essens eller karaktär konkretiseras och användas i nya historiska kontexter. 
En plats innefattar alltså egenskaper med olika grad av föränderlighet. Vad som i en stad kan 
upplevas som en given och spontan helhet kan till slut uppenbara sig som en strukturerad 
värld som görs genomskinlig genom analys av egenskaper och områdets karaktär.81

78 Norberg-Schultz 2007, s131.
79 Norberg-Schultz 2007, s132. 
80 Norberg-Schultz 2007, s132.
81 Norberg-Schultz 2007, s132.
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Detta tolkar jag som att genom att ta reda på vilka materiella egenskaper som ger en plats 
dess karaktär och transporera dessa till nutid bör en plats kunna omvandlas utan att förlora 
sin karaktär. En plats karaktär kan vara uppbyggd på fysiska element som speciellt utformade 
parkbänkar, fönster eller material och om dessa element skulle försvinna skulle platsens 
karaktär förändras.

Le Corbusier - A Contemporary City

Ett avsnitt i denna uppsats kommer oundvikligen hantera arkitekten, konstnären och 
författaren Charles-Edouard Jeanneret, mer känd som Le Corbusier. Detta då han är den som 
������
�����	������	
	�������������������
���
	�������
������	�������!����	�
��
����
��
historiska spår i staden. 
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fundamentala principer ska kunna användas överallt på alla platser. Le Corbusier beskriver 
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platser och hans publikationer om det han kallar de nya principerna inom stadsplanering riktas 
hård kritik mot den traditionella stadsstrukturen som är för nostalgisk och gyttrig. Den passar 
inte människans målmedvetna väg framåt.83

Le Corbusier använder ständigt begreppen nu och då som två helt skilda företeelser. Dåtidens 
gator och nutidens gator, dåtidens städer och nutidens städer. Det nya är eftersträvansvärt och 
fullkomligt medan det gamla bör rivas och lämna plats för ett nytt fullkomligt planeringsideal 
som symboliserar framtiden.

Han förtydligar detta i sin ”The city of to-morrow and It’s planning” och speciellt i delen ”A 
contemporary city” och beskriver där hur det planförslag han ställde ut i november 1922 på 
Salon d’ Autonome i Paris var tufft och fullständigt kompromisslöst.84 

Det som karaktäriserar Le Corbusiers verk är förutom hans strävande efter fundamentala, 
absoluta planeringsprinciper också hänsynslösheten vid byggnation i städerna. Då det har 
föreslagits att skyskrapor skulle byggas i en ring kring Paris säger Le Corbusier att de skulle 
behöva byggas mitt inne i de gamla städernas centrum.85

En av dessa fundamentala planeringsprinciper är de gröna lungorna. Han menar att dagens 
städer kan bara växa i densitet på bekostnad av de öppna platser som är stadens lungor. Han 
vill att planerare ska öka de öppna platserna och minska stadens bebyggda områden. Därför 
måste en stads centrum vara strukturerat vertikalt.86 Detta ska utföras genom de skyskrapor 
som går att se i hans planer. 

82 Le Corbusier, ”A Contemporary City” i The urban design reader, red. Michael Larice, Elizabeth 
 Macdonald, Routledge 2007, s69.
83 Le Corbusier 2007, s67.
84 Le Corbusier 2007, s68.
85 Le Corbusier 2007, s74.
86 Le Corbusier 2007, s70.



28

Vid den tiden blev hans planer hårt kritiserade men de kombinerade idéerna om ideala 
stadsförnyelsegrepp, skyskrapor i park och rationella gradseparerade transportsysten högg tag 
i planerares och arkitekters sinne som möjliga lösningar på upplevda problem och 
ineffektiva lösningar i existerande städer.87

Det går inte att bortse ifrån att denna typ av arkitektoniska struktur har använts på många 
ställen i Sverige och gick bra ihop med det massproducerande av byggnadskroppar som är 
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Vid en stadsförnyelseprocess i Kopparlunden enligt Le Corbusiers teori skulle mycket liten 
hänsyn tas till platsens ursprungliga form utan få ge plats till parker, X-formade skyskrapor 
och transportlösningar som understryker människans rörelsemönster framåt. Industrialismens 
och fabriksmiljöernas stadsplan i Kopparlunden består av som högst fyravåningshus och få 
grönytor. Därför skulle området göras om från grunden. 

Richard Sennet - The Conscience of the Eye
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avstamp i vad han kallar LeCorbusiers destruktiva vision av historiska platser och massaker 
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����88 Han anser att Le Corbusiers förhållningssätt till histo-
riska avtryck i staden som gamla byggnaders fasader och nötta kantstenar symboliserar hans 
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Enligt Sennet är det lätt att människor blir nostalgiska när de tänker på byggnaders historia 
och att detta gör att vi fastnar i en historisk form. Just nostalgin är ett omstritt begrepp och ses 
som motsatsen till nuet som Le Corbusier lyfter fram som det viktigaste i stadsplanering.

En annan teoretisk hållning som får kritik från Sennet är den nostalgiska som representeras av 
Camillo Sitte. Camillo Sitte var en urbanist vars nostalgiska vurm gav uttryck i längtan efter 
trånga medeltidsgränder proppfulla med djur, människor, frukt, kryddor och kött.89 Detta 
gatuliv som medeltiden representerar ser av många anledningar inte likadant ut idag. 
Handelsplatser har ersatts med shoppinggallerior medan de marknader som då och då dyker 
upp inte längre är lika viktiga mötesplatser för stadsborna utan fungerar ofta som 
turistattraktion.

Dessa två förhållningssätt är varandras motsastser. Den modernistiska staden ställs mot den 
medeltida.”Riv allt” ställs mot ”Bevara allt”. Det är i mitten av dessa motpoler som Sennets 
föreslår ett alternativt förhållningssätt till historiska spår i stadsmiljöer. Han kallar det ”narra-
tive space”. Jag kommer hädanefter att översätta det till berättande plats.

”Spaces can become full of time when they permit certain properties of narratives to operate 
in everyday life”.90

87 Le Corbusier 2007, s66.
88 Richard Sennet The conscience of the eye, New York 1990, s170.
89 Sennet 1990, s176.
90 Sennet 1990, s190.
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att lyfta fram vissa karaktärer och egenskaper och liknar detta vid hur planeraren bör arbeta 
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detta är rätt sätt att hantera staden eftersom riktiga platser sällan liknar de som beskrivs i 
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Genom att skapa platser och rum på samma sätt som författaren skapar karaktärer och 
händelser i sin bok ska alltså planeraren i staden kunna knyta samman händelser som har ägt 
rum under olika tidsepoker.91 Detta innebär en mellanväg mellan att riva och bevara stadens 
historiska spår. En mellanväg där det essentiella är att kunna uppleva det man kan förstå av 
platsens dåtida användning lika väl som sitt nuvarande bruk.
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kunna ses som en form av dålig konst där allting är förståeligt och ingenting är upp till 
betraktaren att avgöra. 92Som en berättelse som inte utelämnar någonting till fantasin. Likt en 
berättelse kan göra läsaren ointresserad genom att berätta för mycket kan ocskå 
planerare göra människor ointresserade av en plats genom att utforma platser med så 
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Möjligheten att någonting oväntat ska hända blir minimala när allting är planerat och 
tillrättalagt och det är detta som Sennet kritiserar.

I Kopparlunden skulle alltså människor tycka att det vore mindre intressant om en av 
verkstadslokalerna idag används som verkstad än om den används som kontor för ett 
datorföretag. Om lokalen förblir någorlunda oförändrad skulle både dess början i 
industrialismen och dess slut i informationssamhället kunna urskiljas. När människor vistas i 
denna lokal skulle den kunna hjälpa dem att förstå berättelsen bättre än de skulle ha gjort om 
byggnaden fortfarande avändes som verkstad. Eller inte används alls.
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berätta saker menar Sennet att blandstaden som är ett av dagens stadsbyggnadsideal är en 
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även här i jämförelsen mellan planeraren och romanförfattaren. Författaren till skillnad från 
planeraren vet att det är omöjligt att starta med en komplett historia utan en tydlig början.94 

Eftersom blandstaden är ett planeringsideal som uppförs i en helhet direkt med skolor, 
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synpunkt. Detta är alltså inte eftersträvansvärt i någon stadsförnyelse och då inte heller i den 
som ska försöka hantera kulturarv.
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vissa egenskaper som tillhör den berättande platsen.

91 Sennet 1990, s190.
92 Sennet 1990, s192.
93 Sennet 1990, s195.
94 Sennet 1990, s196.
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Rum

Ett rum som är avgränsat så starkt att gränserna fungerar som murar kommer inte att fungera, 
enligt Sennet. Livet på denna plats dör så fort designern har lagt ner pennan. Sennet menar att 
rummet först kan få karaktär när det inte används på det sätt det var tänkt från början.

Detta skulle kunna vara något att ta fasta på vid bevarandediskussion. Att byggnaders 
förändrade funktion skulle kunna göra dem intressanta för människor. För att platser i staden 
ska kunna innehålla en berättelse anser Sennet att planeraren måste använda sig av svaga 
gränser snarare än starka murar. 95

Enligt detta skulle en detaljplan som strikt reglerar användning för en plats vara förödande.

Byggnader

Alla arkitekter som vill skapa byggnader som ska kunna innehålla historia bör utforma denna 
för att kunna innehålla många olika funktioner och som är enkel nog att kunna byggas om och 
omvandlas allt eftersom tidens krav förändras. Tegelväggar är bra på detta sätt. Det är enkelt 
att bygga om och bygga till. Väggar av spegelglas är det inte.96 Många av industriarvets 
byggnader stämmer väl överrens med denna beskrivning av byggnader. De är ofta av enkel 
struktur och i tegel. Detta är kanske en av anledningarna att många av dessa har med gott 
resultat förvandlats till kulturbyggnader, kårhus och skolor.

Typ och modell

”Maskinens princip” är ett begrepp som används av Sennet och andra teoretiker. Maskinens 
�	��!����	����	��������!����������������������
����	�����	������
���
�����
�����
��	��!�����
��
�������������>���������������������
���!����	���	��
����	�
����������������������������
����
����������������������
��	
��������������������	���	��
���������
����=������
	
����	�
död och tråkig. De olika elementen benämns här som typ and modell. 

]����������	
��
��	�
�������[��������
�	���	��������!���!������������	���	����
skillnaden mellan typ och modell som stadsbyggnadsprinciper.97 Genom att göra skillnad 
mellan dessa två begrepp ville han få de arkitekter som bara  arbetar med traditionella former 
genom att bara repetera klassiska motiv utan att förändra dem att kunna balansera sina 
repetitioner med stadsbyggnadsprincipen om oväntade element och upptäckter i staden.
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denne förmodligen skulle få fram karaktäristiska hustyper, fasaden vid gatunivå eller kanske 
trädvariationen längs gatan. Detta är områdets kärnform. Områdets typ. Denna form 
kommer att förändras när den repeteras men alltid ge en känsla av kontinuitet och människan 
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staden som måste repeteras som det är. Områdets typ kommer att utgöra en regel för modellen 
att följa.

95 Sennet 1990, s196.
96 Sennet 1990, s196.
97 Sennet 1990, s218.
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Detta ger ett sätt att kunna analysera historiska miljöer i termer av typ och modell. Eftersom 
sökandet efter områdets typ och modell alltid kommer att vara en bedömningsfråga kommer 
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element viktigare för områdets karaktär.  

Kopparlundens typ som skulle kunna repeteras i ständig förändring är maskinhallarnas och 
verkstädernas stora fönster med många spröjsar. Dess modell är teglet. Genom att göra nya 
fasader av tegel har man repeterat någonting genom att behålla dess form. Fönstren skulle 
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Att hålla sig till samma fönster skulle kunna ge området en kontinuitet men ändå tillåta förän-
dring.

Stadsförnyelse i industriarv

Sennet är alltså positiv till stadsförnyelse i industriarv.  Han menar att en konstant och bekant 
������
	����
���!������	����������������	
���|�������������������
�������������|���������
måste hända med området, annars blir det ointressant. 

Sennet tvekar dock  kring vad som är det bästa stadsbyggnadsidealet. Att planera i kontext 
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motsättningar mellan dessa. Att planera i kontext liknar livet på gatan genom dess ständiga 
balanserande och kompromissande. 

Att hålla sig till en viss lutning på taken eller vissa entrépartier bara för att de har använts 
historiskt. Det är en varsam och human princip men knappast omtumlande. Därför går 
Sennets teori vidare i någonting som kan kallas den dekonstruerade staden. En stad där 
människan kan bli förvånad och där staden kan överraska med oväntade element som inte hör 
till kontexten samtidigt som den varsamt planerar för människan.98  Denna sammansmältning 
av stadsbyggnadsprinciper ska göra en plats intressant.

Tegel och andra material som tillåter påbyggnad, ombyggnad och förändring bör, enligt 
Sennet, användas vid stadsförnyelse.99 De byggnader som bör bevaras är de som används till 
någonting annat eller iallafall har möjlighet att användas till någonting annat än vad det först 
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skulle stå tomma och bevaras för bevarandets skull. Byggnader bör alltså inte uppföras så att 
rum stängs och blir reserverade för en användning som alltid har funnits där. Dessutom bör 
inte detaljplaner utformas för strikt då detta också skulle reglera användningen av platsen för 
mycket.

Dessutom skulle planeraren inte vara främmande för att införa saker på platsen som helt 
bryter mot dess historiska egenskaper. Detta för att väcka en känsla av förvåning och 
osäkerhet som ska få människan att bli mer intresserad av platsen.

98 Sennet 1990, s222.
99 Sennet 1990, s216.
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Gordon Cullen - The Concise Townscape

Gordon Cullen är utbildad arkitekt med konstnärlig inriktning och har även fungerat som 
rådgivare inom stadsplaneringsfrågor.

Utgångspunkten för Cullens teori är att människans förhållande till staden liknar barnets 
förhållande till sin familj. Liknelsen gäller att det sammanhang där man växer upp är där man 
lär sig regler och koder för hur man ska leva. Hur människan uppfattar staden beror på vem 
den är men Cullen anser att vissa saker är genomgående för att kunna förstå staden och dess 
sammanhang.

W� Jag är här. Jag är i det här rummet. Det är nu. Medvetenhet om plats.
W� >����	���	��>��������
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W� Jag förstår beteende. Vi vandrar i ett nät av perspektiv som öppnas framför oss och stängs 
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W� Jag organiserar. Jag kan manipulera platser och humör genom att veta deras beteendeför 

att skapa hem för människan.

Gordon Cullen delar upp platsens värld i olika delar. Den fysiska världen av längd, bredd och 
höjd, tidsdimensionen och den tredje delen är den upplevda atmosfären eller karaktären.100
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vill göra med platsen. Planeraren ska behärska stadsbyggnadskonsten vars viktigaste uppgift 
är att ge sammanhang till platser som är fulla av rum, bilar och hus.

Detta sammanhang ska göra så att inte staden verkar tråkig eller själlös. Cullen uttrycker detta 
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att en stad är byggd men saknar själ och därför har den misslyckats101 Det är experterna, alltså 
arkitekterna och planerarna som ska kunna ha kunskap nog att avgöra vilken karaktär en plats 
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När Cullen beskriver att planerare och arkitekter bör acceptera att många städer bär historiska 
avtryck i form av färger, textur, skala, stil, karaktär, personlighet och unikhet även om de helst 
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att påminna sig själv om att denna bok utkom 1971 då Sverige och andra europeiska länder 
upplevde en rivningsvåg där många historiska miljöer försvann till fördel för stora slätstrukna 
komplex.

Genom att stå emot den tidens planeringsdoktrin som innebar att skapa symmetri, balans och 
perfektion och istället acceptera ett virrvarr av arkitekturepoker och mixade stilar, material 
och skalor ska planeraren kunna hjälpa staden att uppnå sitt syfte och bli fylld av själ.103

I dagens Sverige har en diskussion kring blandstaden varit akturell under senare tid. I 
blandstaden är idealet att blanda olika funktioner som bostäder, service och kommersiell 
verksamhet.

100 Gordon Cullen, The Concise Townscape, Oxford 1961, s195.
101 Cullen 1961, s8.
102 Cullen 1961, s11.
103 Cullen 1961, s11.
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Cullen godtar däremot de traditionella kategorier som staden och landskapet delas upp i. 
Dessa är exempelvis landskapet, storstaden, staden, parken, industrin, odlingsbar natur och 
vild sådan. Han begriper att samma indelning inte alltid kommer att fungera likadant men vad 
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närvarande. Detta för att inte staden ska bli ”grötig”.104

Alltså ska planerare låta en traditionell uppdelning av kategorier vara och inte försöka blanda 
för många funktioner på samma plats då detta kan ge denna grötighet. Cullen anser att de 
stadskärnor som för för att de har blivit för tätt bebyggda för att bilar ska kunna ha tillgång till 
dem är grötiga.
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av dem går att härleda till en mer traditionell syn på stadsutformning. Det är bland annat 
detaljrikedom, krökta gator och nivåskillnader.105 Detta är inte element som hör till 
modernismens stadsplanering utan snarare den medeltida stadens. 

Cullens vurm för den stadssstruktur som verkar ihoppusslad av olika element som liknar
medeltidsstadens gör att en nostalgisk längtan långt ifrån LeCorbusiers avståndstagande från 
stadens historiska spår eller Sennets funktionsbaserade teori går att upptäcka.
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och rumsliga fenomen ska kunna passa in i varje stad och kunna tillföra lika mycket till varje 
plats. Dessa fenomen som enligt Cullen kan vara nivåskillnader, överraskningsmoment och 
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skapa detta ideala stadslandskap.

Historiska platser

Enligt Cullen ska det vid första anblick på en stadsplan synas vilka omständigheter som har 
gjort att staden utformades på det sätt den gjorde.106 Den tidsepok vars stadsbyggnadsprincip 
har format planen ska vara genomskinlig. 

Detta skulle innebära att en plan som är ett typexempel på industrialismens samhällsplanering 
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denna epok som den som formade det området. 
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nivåskillnader.107 Denna karaktär överrensstämmer väl med de andra moment och fenomen i 
staden som han tar upp. 

104 Cullen 1961, s57.
105 Cullen 1961, s13.
106 Cullen 1961, s111.
107 Cullen 1961, s111.



34

I denna situation krävs inte direkt någonting av planeraren och arkitekten förutom att hålla ett 
vakande öga på stadsförnyelse i området för att försäkra sig om att den nuvarande 
bebyggelsekaraktären inte förstörs.108 Planerarens viktigaste uppgift blir därför att bevara den 
historiska karaktären i området då detta är vad som har gett platsen dess identitet. I Cullens 
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karaktär värd att bevara i ett område. Han antar att alla vet vilken karaktär som är typisk för 
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närmare.

Stadsförnyelse kan bestå av byggnader som överrensstämmer med det visuella sammanhanget 
som de uppförs i. Exempelvis kan närliggande hus utformas för att accentuera de historiska 
husen.109 Däremot förs inget resonemang kring vilka konsekvenser detta kan få för en plats. 
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till att en plats blir dysfunktionell för all framtid?
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behovet av parkeringsplatser någon annan stans än där man kan se dem från hamnen. 
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att de får maximalt visuellt sammanhang. Alltså genom byggnader som förstärker områdets 
karaktär.110 Stor vikt läggs vid att kunna urskilja den kraft som har format området. I fallet 
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passager in till bakgatorna. 

“The planners object must be to provide excitementall along the front without destroying its 
architectural continuity.”111
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till olika rivaliserande problem som kan uppkomma i staden.112 Men detta balanserande och 
kompromissande kan också göra att städerna upplevs formlösa och även om Cullen inte vill 
diktera villkor för stadsutformning vill han gärna manipulera dem inom vissa ramar. Det 
innebär att planerarens roll vid en historisk miljö är att upptäcka och tolka de mest 
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uppnå en begriplig form. 

Detta sätt att arbeta med den karaktär på staden som innebär ett starkt fokus på bevarande 
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förutsättningarna på platsen i form av kustlinje eller nivåskillnader.113 Cullen värnar om denna 
typ av miljö och hur denna bör bevaras och accentueras. Att den ska bevaras är självklart.

108 Cullen 1961, s115
109 Cullen 1961, s114.
110 Cullen 1961, s114.
111 Cullen 1961, s116.
112 Cullen 1961, s7.
113 Cullen 1961, s115.
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Stadsförnyelse i industriarv

För att tillämpa detta på ett område präglat av industriella byggnader och strukturer försöker 
jag ta fasta på de riktlinjer Cullen målar upp kring att planeraren inte ska förstöra den 
arkitektoniska kontinuiteten som har växt fram i ett historiskt sammanhang. 

Många av industrialismens stadsbyggnadsprinciper överrensstämmer inte alls väl med det 
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fortsätta byggas på och att den historiska kontexten ska bevaras.

Planering i historisk miljö kan alltså ske genom att följa naturliga och historiska linjer för att 
tydliggöra för invånare och betraktare vad som formade staden. I ett industriarv skulle detta 
innebära att nybyggnation skulle uppföras i samma typ av struktur, präglad av 
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strikta kvartersstrukturen skulle bevaras. De resliga byggnaderna i tegel skulle agera modell 
för ny bebyggelse för att bevara karaktären. Möjligen skulle vissa byggnader kunna uppföras i 
syfte att accentuera tidigare bebyggelsekaraktär. Till exempel med vita släta fasader.114 

Materialet som skulle argumenteras för är liknande typ av tegel. Det röda teglet i amerikan-
skt förband som redan idag många fabriksbyggnader från den svenska industrialismen kring 
sekelskiftet består av. Detta eftersom att det då redan är det dominerande fasadmaterialet på 
platsen och skulle på ett självklart sätt knyta an till områdets historia men också eftersom 
Cullen anser att tegelstrukturen ger en effekt av monumentalitet genom det ihärdiga 
repeterandet av en liten beståndsdel.115 Eftersom dessa fabrikslokaler skulle historiskt sätt 
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karaktär och identitet. 
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antal teknikföretag på platsen och dessa överväger all annan användning i området så är det 
denna typ av verksamheter som bör etableras där. Bostäder bör inte uppföras då 
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och där och bli medveten om den plats hon vistas på.116

Dolores Hayden - Place memory and urban preservation

En Amerikansk professor, arkitekt, urbanteoretiker och författare med tydlig syn på 
hanteringen av historiska platser i staden är Dolores Hayden. Hon utgår från att bevarande är 
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bevarande kan användas för att konstruera kulturarv för kommersiella syften.117

Olika teoretiker tillskriver platsen olika egeskaper. Här anses att platsen har ett minne. Genom 
att gå vidare från platsens själ som Christian Norberg-Schultzs till dess minne som Dolores 
Hayden är intresserad av utforskas ytterligare en dimension av platsskapandet.

114 Cullen 1961, s114.
115 Cullen 1961, s117.
116 Cullen 1961, s59.
117 Dolores Hayden, ”Place Memory and Urban Preservation” i The Urban Design Reader, red. Michael  
 Larice, Elizabeth Macdonald, Routledge 2007, s199.
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Att använda begreppet platsens minne verkar vara att eftersträva ett sätt att förklara
människans förmåga att få kontakt med både den byggda och den naturliga miljö som 
tillsammmans bildar det kulturella landskapet. 

Platsens minne beskrivs av Hayden i korthet som historiska platsers nyckel till att hjälpa 
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uppgift för den byggda miljön och därigenom även ett uppdrag för planerare och arkiteker. 
q���
���	��!����
�����
���	��
��	��	������	
�����������
�����	�������	��	������
	�����������
kunna vara intresserade av att få reda på dessa historier.118

Detta är måhända ett traditionellt förhållningssätt till bevarandefrågor. Att anse att människor 
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statligt håll uppmuntrade. Hon menar att inte bara platser med monumental arkitektur kan 
väcka dessa gemensamma minnen utan även skolor, fackförbundslokaler och bostäder kan 
göra det.119 Detta är också den väg som de statliga rekomendationerna kring bevarande har 
tagit. På så sätt verkar det som att dessa synsätt följer varandra relativt väl.

Hayden förespråkar dock en förändring i bestämmandet från expertstyrt till en mer 
kommunikativ planering. Hon artikulerar hur samhällsmedborgarna och professionella 
designers kan använda sociala historier i urbana offentliga landskap för att vårda och ta vara 
på detta allmänna gemensamma minne och skapa platser som har betydelse för de lokala 
invånarna.120 

Hayden accepterar och belyser att arbetarnas, kvinnornas, invandrargrupperna och de 
fattigas historia kräver breda källmaterial som inkluderar muntligt berättande. Detta eftersom 
hon anser att invånare oftare än professorer är de bästa beslutsfattarna vid frågor som gäller 
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En annan kommentar Hayden gör angående en traditionell bevarandesyn är att hon vänder sig 
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dras arkitektoniska värde eller som associeras med välkända händelser eller kända personer. 
Hon vill istället avtäcka de dolda och glömda urbana historier om olika människor, speciellt 
de som har blivit marginaliserade som kvinnorna, invandrarna och de 
lägre inkomstgrupperna122

I detta kan industriarvet upplevas som komplext då det till stor del är ett spår av arbetarna och 
de människor som levde i denna nya samhällstruktur. Men det verkar som att industriarvet 
ändå ofta försöker legitimeras på traditionellt sätt genom att belysa industriledningarnas 
frontpersoner som viktiga för samhällsskapandet.

118 Hayden 2007, s196.
119 Hayden 2007, s196.
120 Hayden 2007, s194.
121 Hayden 2007, s197.
122 Hayden 2007, s194. 
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Angående att använda kulturarv för kommersiella syftem verkar inte Haydens hållning vara 
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platser och museum samt historiskt orienterade temaparker och temastäder. Möjligen 
använder hon dock detta konstaterande mer som ett bevismaterial på att människors historia är 
intressant och spelar roll.123

Däremot ser Hayden problem med att arkitekturhistoria manipuleras för kommersiella syften 
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bevarandegrupper riktat sina insatser mot att rädda historiska byggnader som står som symbol 
för nationell stolthet och patriotism i en nation av immigranter. Alternativt som exempel på 
excellent stil i arkitektur.124 Detta liknar givetvis den traditionella svenska bevarandesynen.

Hayden är alltså i det stora hela positiv till bevarande av historiska miljöers karaktär. Men 
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kompletteras av en stark gemensam process som innefattar medborgarna.

För arkitekter och planerare betyder detta att vara villig att arbeta för medborgarna på ett 
stegvist och kommunikativt sätt hellre än att försöka kontrollera stadsplaner och strategier 
från ett ”top down” perspektiv.

Ett nytt perspektiv som Hayden tillför är möjligheten att använda offentlig konst för att väcka 
och förstärka det gemensamma minnet. (199) Konsten skulle kunna användas som samlare av 
detta allmänna minne och på detta sätt handskas med platsens identitet.125

Skulle detta kunna vara relevant vid stadsförnyelse i industriarv. Kan detta gemensamma 
minne vårdas genom att låta konstnär med lokalanknytning göra konstverk?

123 Hayden 2007, s195.
124 Hayden 2007, s197.
125 Hayden 2007, s199.
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Diskussion och slutsats

Dessa urban- och arkitekturteoretiker har här fått representera ett urval av olika 
förhållningssätt inom forskningsfältet. Jag har genom en analys av dessa kommit fram till ett 
antal olika sätt att hantera den konkreta problematiken vid stadsförnyelse i industriarv.

Jag skulle vilja börja denna diskussion med att återkoppla till den tidigare redogörelsen av 
teoretiska utgångspunkter för kulturarvet. Där antar jag med stöd av ett antal samtida forskare 
ett konstruktivistiskt perspektiv, alltså att människor konstruerar sitt eget kulturarv. Enligt 
denna hållning skulle ett alternativt sätt, likt det som presenteras nedan kunna vara ett rimligt 
sätt att hantera kulturarvet på.

Eftersom att jag anser att Le Corbusiers sätt att hantera historiska platser i staden kan anses 
vara  en icke-hantering och målet med denna uppsats är att hitta ett möjligt förhållningssätt till 
att faktiskt hantera industriarvet vid stadsförnyelse kommer jag inte att gå vidare med några 
av Le Corbusiers fundamentala planeringsprinciper. Jag kommer snarare att se dem som en 
reaktion på stadens slum och ohygieniska stadsmiljöer. Dessutom som en ståndpunkt i 
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principer i en ideal plan.

Bevarandefrågan

I det material jag har studerat går att utläsa olika grundläggande riktningar i synen på 
bevarande. En av dem representerar Cullen och Hayden genom att utgå från att bevarande är 
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som bör bevaras inför eftervärlden.

Det andra synsättet, som representeras av Sennet och Norberg-Schultz, är mer övervägande 
och explorativt genom att de försöker utreda vilka element som karaktäriserar en plats och 
bevara dessa. Det är alltså platsens karaktär och inte själva byggnaden eller miljöerna som är 
av stor vikt att bevara.

De anser att byggnader vars struktur tillåter en annan användning än den ursprungliga och på 
så vis kan höra hemma i en samtida stad är bevarandevärda. Om byggnader ska kunna 
användas till annat än vad som var dess ursprungliga syfte kan en viss ombyggnad krävas. 
Maskinhallar behöver bättre ventilation, offentliga byggnader behöver handikappsanpassas 
och de tekniska systemen kan behöva ses över. Detta förhållningssätt kräver därför att till viss 
del bortse ifrån de traditionella bevarandekriterier.

Det är likt denna teoretiska ståndpunkt som många industrimiljöer redan hanteras i 
dagsläget. Från kommunalt håll verkar det som av större värde att omvandla dessa miljöer till 
levande kulturcentrum eller annan verksamhet än att bevara dem för museal 
funktion. Detta till skillnad från de miljöer från bondesamhället som idag ofta står 
oförändrade som rena besöksmål eller utgör museum.
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För att inte skapa tomma platser utan användning i staden utan åstadkomma levande 
stadsmiljöer kommer jag att, med stöd av Norberg-Schultzs och Sennet, vidare i denna 
uppsats att argumentera för att byggnader vars struktur tillåter annan funktion än den 
historiska är användbara och bör utgöra stommen för bevarandet i en stadsförnyelseprocess.

Jag anser även att karaktärsperspektivet är intressant. Att som Norberg-Schultz argumenterar 
��	������
����
	
���	������	�
������
��
��������������
�������
��	��������
�����������	
��!��
förstärka dessa egenskaper kan platsens karaktär alltså behållas utan att arkitekter och 
planerare behöver rita miljöer som inte känns moderna utan tillhörande en förgången tid.

Nya byggnaders utformning
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Norberg-Schultzs kallar essenser av en karaktär till stor del liknar det Sennet kallar ett 
områdes typ. Genom att försöka utläsa karaktäristiska egenskaper i ett område och 
applicera dem på ny bebyggelse ska en typ av enhetlig karaktär kunna skapas även om 
nybyggnationen skiljer sig i andra väsentliga delar av dess struktur. Dessa egenskaper kan 
bestå av speciella fönster som används genomgående, en viss takt i vilken träd repeteras längs 
gatan eller en speciell struktur av gatsten.
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byggnader. Detta beskriver Norberg-Schultzs som att transportera en karaktär från en plats 
från en annan. Det som däremot skiljer dessa två begrepp åt är vad dess författare faktiskt 
menar med karaktär. Där Norberg-Schultz verkar anta ett mer essentialistiskt synsätt och 
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betraktaren att bestämma en plats berättelse. Den kan därmed se ut på olika sätt beroende av 
vem det är som betraktar. Och det är inte karaktären i sig som är det viktiga. Det är att den 
stödjer en berättelse om platsen. Att betraktaren själv ska kunna uppleva då och nu genom 
klassiska detaljer på moderna strukturer.

Jag kommer vidare att argumentera för att dessa karaktäristiska egenskaper som fönster, 
trädrepetition eller liknande ska användas på platsen för att som Sennet argumenterar för, 
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ändå behålla en viss arkitektonisk kontinuitet. Detta för att göra platsen intressant att vistas 
på.

Att planera i kontext

Där Sennet tvekar mellan den humana planeringsprincipen som innebär att planera i historisk 
kontext genom att repetera klassiska moment har Cullen ett mycket tydligt erkännande av 
vikten av att planera i kontext. För honom är detta överordnat alla andra planeringssätt i 
diskussionen kring bevarande av platsens karaktär. 

Platsens identitet är ett begrepp som ofta används inom kommunal planering. Om detta är av 
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egen identitet eller för att marknadsföra den egna staden och skapa kulturarv för kommersiella 
syften låter jag vara osagt.
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ändå inte går förlorad vid stadsförnyelse, och att de kan se berättelsen om platsens då och 
nu, så behövs kanske inte den strikta planeringen i historisk kontext som Cullen förespråkar. 
Syftet med varsamheten kring platsens identitet kan då nås trots att en mer modern eller 
samtida stadsstruktur tillåts.

Byggnaders funktion

Vid planering av stadsförnyelse i industriarv anser jag med stöd av Sennet och 
Norberg-Schultzs resonemang kring användningen av historska byggnader att en 
utgångspunkt för en planerare vore att göra en inventering utvändigt och dessutom invändigt i 
de byggnader som området består av. Därefter bör planerare ställa sig frågan; Vilka 
byggnader kan få alternativa funktioner?

Dessa byggnader kommer att kunna bidra till att göra den historiska miljön till en levande 
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resonemang, är vad som gör byggnaders funktion intressant. Om de kan användas till 
någonting avsevärt annorlunda än dess ursprungliga användning är de intressanta.

En industrilokal som inhyser kulturverksamhet är ett bra exempel på detta. Lokalerna bör 
dock inte renoveras till den grad att dess ursprungliga användning inte längre kan förstås. Att 
människor kan läsa berättelsen om platsens början och dess slut är det viktiga.

Jag menar att Cullen står för ett konstnärligt synsett och ett antagande om att kulturarvet är 
estetiskt värdefullt som i dagens diskussion går väl ihop med statliga rekomendationer kring 
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varför planering i kontext är det naturliga valet för alla planerare och arkitekter utan han 
förlitar sig på att människor har en gemensam estetisk grundinställning till historiska miljöer 
som vackra inslag i staden.

Nybyggnation
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resonemang vidare att stödja Sennets teorier kring typ/modell samt Norberg-Schultz 
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vilket formspråk som karaktäriserar och se om de kan utläsa någon typ av detaljer som 
återkommer genomgående och som skulle kunna fungera som transport av platsens berättelse 
eller karaktär.

Dessutom kommer jag vidare att argumentera för möjligheten att kunna införa objekt som inte 
är sammstämmiga med områdets historiska struktur. Också detta för att göra området 
intressant och spännande att vistas i. I detta stödjer jag mig på Sennets åsikt om att en 
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Material

Då det enda konkreta som framgått kring material vid stadsförnyelse i industriarv har varit 
Sennets åsikt att tegel och andra material som tillåter påbyggnad, ombyggnad och förändring 
bör användas vid stadsförnyelse. Dessa material anser han vara levande på så sätt att de 
tillåter förändring och ombyggnad och detta är väsentligt i stadsbyggnad. Därför skulle tegel 
vara ett förstahandsval vid stadsförnyelse i industriarv.

Dessutom är Cullens resonemang ett tydligt ställningstagande till att planera i kontext. Ur 
detta kommer jag att anta att även han skulle ställa sig positiv till att fortsätta använda det 
ursprungliga materialet som fanns på platsen.

Sammanställning av planeringsprinciper för stadsförnyelse i industriarv

För att enklare kunna överblicka arbetet med fallstudien sammanställs nedan de principer och 
riktlinjer som jag anser mig ha stöd för i litteraturen. Då industriarvet är ett till stort del 
immateriellt arv och dessa teoretiker mestadels har hanterat fysiska miljöers struktur kommer 
detta att dominera denna sammanställning. Eftersom vissa teoretiska ståndpunkter har varit 
motsägelsefulla är detta givetvis ett resultat av mitt eget urval som jag baserar på 
argumentationen i diskussionsavsnittet ovan. Jag vill dessutom hänvisa till min argumentation 
kring det konstruktivistiska förhållningssättet till utpekandet av kulturarv och därigenom mitt 
ställningstagande att kulturarv är präglat både av den tid vi lever i och den agerande aktören.
 
Vid sammanställningen av de principer som framkommit för att se vilka som kan 
användas som riktlinjer vid stadsförnyelse har dessa punkter framkommit:

W� Planerare bör rikta uppmärksamheten från de monumentala byggnaderna av kända  
arkitekter och vända blicken mot de miljöer där människor har vistats i sin naturliga miljö. 
Exempelvis bostäder, fackliga samlingsrum och sjukstugor. 

W� >����
�����!���
����
�=�	�������	���	�����������
	
���	���	���������	
���>���
��
���
	
� 
speciella fönster, trädrepetition eller dörrfärg. 

W� Forma nybyggnation fritt utan att medvetet få anpassa den till kringliggande bebyggelsens 
��
��	������	��	�������������������	
�����
�����
����!���
����
�=�	��[��
	����	��	
	�
��	������������!���
��
	
���	� 

W� '����	
����
������
	
������
��	�������������
�����������������
���������
�������������
att området ska vara en levande stadsdel som människor vill vistas i. 

W� Använda dessa byggnader till något som avsevärt skiljer sig från dess historiska  
användning. Detta kommer göra dem intressanta och de kommer kunna berätta historien 
om platsen för de som vistas i dem. 
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åldras och byter skepnad med tiden.
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4. 
Fallstudie
I detta kapitel kommer de designprinciper som framkom i föregående kapitel testas på ett 
existerande område. Jag undersöker därigenom hur resultatet av en stadsförnyelseprocess 
skulle kunna se ut om planerare och arkitekter utgår från dessa principer vad gäller struktur, 
arkitektur och material. Inledningsvis består kapitlet av en beskrivning Kopparlunden och 
��������!���
������
��	��!�������	���
���	���������
	��>�	����	�����
���������	��!���	�
����
platsen. 

En bakgrund till industrialismen i Västerås

Västerås är ett exempel på en historiskt sett funktionell svensk industri- utvecklings- trans-
port- och ledande regionstad. Men staden har inte alltid sett ut på det sättet. Från att ha växt 
mycket lite från medeltiden till senare delen av 1800-talet byggdes järnvägen år 1878 och 
förutsättningarna förändrades drastiskt.126  Kort därefter nådde industrialismen Sverige och 
Västerås. De industriella miljöerna i Västerås, som denna fallstudie kommer att hantera, 
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1800-talets andra hälft inleddes omvandlingen av Västerås men det mest karaktäristiska för 
stadens utveckling skedde under 1900-talet och var dess rörelse från en ganska stillsam land-
sortsstad till ett livfullt och effektivt handels- och industricentrum.127 Västerås blev då en av 
Sveriges främsta industristäder. 

Kopparlunden - Marken

Kring sekelskiftet köpte ASEA (nuvarande ABB) en 80 hektar stor lantegendom nära 
centrala Västerås, strax brevid den de redan använde. Området hette då Emaus Gård. 
Företaget köpte marken för att bygga arbetarbostäder på men samma år hade några av 
styrelseledamöterna i ASEA tagit initiativet till ett nytt bolag för tillverkning av 
koppar och mässingsprodukter. Detta var Nordiska Metallaktiebolaget, som senare blev 
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halva Emaus gård, som senare kom att heta Kullgärdet, medan Asea behöll resten av marken 
och uppförde monteringsfärdiga kataloghus för sina arbetare att bo i. Även på Svenska 
Metallverkens tomt byggdes liknande arbetarbostäder. Dessa bostadsområden förvandlades 
dock stegvis till industriområden när verksamheten krävde mer mark.128 

126 Leif Karlsson, ”Industristaden Västerås tillblivelse” i Industristaden Västerås, red. Carl-Magnus Gagge,  
 Ann Österberg, Västerås 2006, s15.
127 Bengt Mattson, ”En industribyggare i ett industribyggande Västerås” i Industristaden Västerås, red. 
 Carl-Magnus Gagge, Ann Österberg, Västerås 2006, s35.
128 Västerås Historia - Från kloster till industri, hämtad 2011-05-11 från http://www.vasterashistoria.se/sv/
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Industrierna

Svenska Metallverken bildades för att förädla metaller. I första hand koppar. Produkterna tråd, 
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dessa produkter som krävdes till Aseas produktion, tillverkades också ammunition.129

Från Stockholmsutställningen 1897, som just hade avslutats, köpte det nya bolaget en av de 
stora utställningshallarna för 50.10 kr. Arkitekt till den var Ferdinand Boberg. Den 
återuppfördes på Kullgärdet i Västerås och kom att inrymma nästan hela 
tillverkningsprocessen.130�&����	���	��������
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1900-talet och med de två stora industrierna ASEA och Svenska metallverken i samma stad 
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Bostäderna

Vid områdets norra del byggdes bostäder för arbetare. 16 hus i trä med fyra lägenheter om ett 
rum och kök i bottenvåningen på varje hus och fyra enkelrum med spis en trappa upp. Dessa 
kom att kallas mönsterbostäder och var uppskattade. 

En kran med rinnande vatten ovanför en avloppstratt inomhus var välfärd i slutet av 
1800-talet. Rabatter och fruktträd som hörde till varje hus planterades av företaget. Att bygga 
bostäder blev en återkommande uppgift och en utmaning för företagen. Både norr och väster 
om industribyggnaderna uppfördes arbetarhus och tillslut hade Svenska metallverken 238 
lägenheter för arbetarna i och kring Kopparlundsområdet.132 Allteftersom 
produktionsanläggningarna krävde ökat utrymme revs bostadshusen.133  

Byggnaderna

Industribyggnaderna var till stor del omsorgsfullt arkitekoniskt formsatta. Efter att 
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byggnaderna blev lediga. 

De industri, lager och magasinbyggnader som uppfördes i Kopparlunden är exempel på hus 
som har gått att omforma från den industriella användningen av byggnaderna som kontor och 
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idag modern produktions- och IT-verksamhet, samlingssalar och utställningshallar.134

129 Lars-Olov Rudh, ”Metallverken” i Industristaden Västerås, red. Carl-Magnus Gagge, Ann Österberg,  
 Västerås 2006, s99.
130 Rudh 2006, s86.
131 Västerås Historia - Från kloster till industri, Industristaden, hämtad 2011-05-11 från 
 http://www.vasterashistoria.se/sv/Tour/2361/Industripromenaden
132 Rudh 2006, s90.
133 Rudh 2006, s100.
134 Karlsson 2006, s.15.
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Kopparlunden idag

Överlevnad beror av förmågan till anpassning. Det forna Kullgärdet heter nu Kopparlunden. 

Outokumpu Copper köpte såsmåningom upp Svenska Metallverken och då såldes en del av 
byggnaderna till Västerås Stad. Då blev också byggnadernas kulturella värde tydligt. Bakom 
�����
	������	���������
;��������������	��
�����	��������	���������������!�%����	%�
��	��������!�����!�������[������	��
	���	=
�������	��������=�������	��!�������!���	
�
������135

Väletablerade tjänsteföretag och optimistiskt nyföretagande samsas med ung kultur och 
kreativ utveckling av skilda slag. Kopparlunden består idag av stora, tidstypiska 
industribyggnader i tegel som till stor del har fått annan mer samtida funktion och kraftig 
renovering invändigt. 

De tomma ytor utomhus som tidigare var viktiga för avlastning av produktionsmaterial och 
transport är nu mestadels parkeringsytor. Mycket lite nybyggnation har skett i området på 
många år men ombyggnation och ny inredning sker ständigt.

135 Rudh 2006, s99.

E 18

Östra
ringvägen

Järnväg

Kopparlunden 
kännetecknas av  
gigantiska byggnads-
volymer. De små centrala 
gatorna öppnar upp sig i 
stora tomma ytor.
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Stansargränd

Byggdes 1914 till pressverk och mekanisk verkstad och från 1953 underhållsverkstad. Ritad 
och byggd av Tekniska Byggnadsbyrån Mattson & Andersson, Västerås.136

136 Lars-Olov Rudh, Från Kullgärdet till Kopparlunden, Västerås 2005, s19.
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Linslagargränd

Byggnaden till höger i bild var byggd för tråddrageri 1898. Arkitekt och byggmästare var 
Oskar Herrström, Stockholm. Senare har här bland annat tillverkats hylskopp till patroner, 
myntämnen och diverse metallmanufaktur.

Längst fram på höger sida är vaktmästarbostaden 
från 1900. Arkitekt och byggmästare var Oskar 
Herrström, Stockholm. Senare utbyggd till 
laboratorium och kontor för Västeråsverken.
Byggnaden längst bort är Nordiska Metall ABs första kontor. Byggnaden uppfördes 1899 i 
Rohbau-stil. 
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byggdes under 1940-talet.137

137 Rudh 2005, s19.
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Svenska Metallverkens verkstadsbyggnad

Återuppförd 1898-1899 från att ha varit en av industrihallarna på Stockholmsutställningen 
1897. Arkitekt till den var Ferdinand Boberg. Byggmästare i Västerås: Oskar Herrström, 
Stockholm. Stålstommen är tillverkad vid Motala Verkstad och monterad av Bergsunds 
Mekaniska, Stockholm. 1937 förlängdes byggnaden med 40 meter norrut, byggmästare då var 
Byggnadsaktiebolaget Paul Andersson138

Detta var Metallverkens paradverkstad. I den stora 
industrihallen, 140 x 46 m rymdes nästan hela 
Metallverkens produktion under företagets första 
årtionde. 

Under första världskriget ökade produktionen 
mycket och nya och betydligt enklare verkstäder 
uppfördes då i snabb takt. Hela området var i princip 
färdigbyggt i början på 1920-talet. Det innebär att
samtidigt som det pågick intensiv industriproduktion 
var området också en stor byggarbetsplats.139

138 Rudh 2005, s19.
139 Västerås Historia - Från kloster till industri, Valsverket, hämtad 2011-05-11 från 
 http://www.vasterashistoria.se/sv/Tour/2422/Valsverket
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Portvaktsstugan

Tillhörande en större byggnad som uppfördes 1913 av Tekniska  Byggnadsbyrån Mattson & 
Andersson, Västerås. Det lilla huset på bilden var portvaktsstuga och bostad vid norra porten. 

1935 anställdes en sjukvårdare som också var portvakt och hade ständig jour till år 1954. Han 
hade mottagning i portvaktsstugan där han också bodde med sin familj till oktober 1938.140 

140 Rudh 2005, s19.
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Ammunitionsverkstad

Byggdes år 1920 till mekanisk verkstad och för tillverkning av ammunition. Arkitekt och 
byggmästarevar Oskar Herrström, Stockholm. Senare har byggnaden inrymt marketeneri, 
förråd och kontor.141 I dag ligger här ett bageri på hörnet.

141 Rudh 2005, s19.
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Glödgargränd

Del av byggnad som uppfördes 1900 till pressverk och tråddrageri. Senare rörverk, 
reparationsverkstad och förråd.142

142 Rudh 2005, s19.
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Kopparlundsvägen

Bilden ovan visar norra infarten till Kopparlunden och är en av områdets huvudaxlar.
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Sintervägen

Byggdes 1899-1946. Här tillverkades generatorer till vattenkraftverk. Generatorerna blev med 
tiden större. Detta märktes på verkstaden som växte både på längden, höjden och bredden. 
Därav den långa byggtiden. Sista etappen byggdes 1946 och var fjärde delen i ett 
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som var ett nytt industriområde norr om Västerås.143

Då såldes en del av huset till Västerås Stad som förvandlade generatorverkstaden till 
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biograf, teater och restaurang. Byggmästare då var Byggpaul AB.144

143 Västerås Historia - Från kloster till industri, Emausverkstaden/Culturen, hämtad 2011-05-11 från
 http://www.vasterashistoria.se/sv/Tour/2420/EmausverkstadenCulturen
144 Rudh 2005, s19.
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Fönster på den stora maskinhallen på Sintervägen.

Arkitektur

Byggnaderna i Kopparlunden är nästan uteslutande uppförda i rött tegel i så kallad Rohbau-
stil. Fasaderna är förhållandevis odetaljerade med viss variation av tegelstrukturen närmast 
fönstren. Dessa fönster är detaljerat utförda i mörkgrön plåt. Dessa orginalfönster används 
genomgående i området med ett närmast maskinellt upprepande på många platser. Ett 
exempel på detta syns i bilden på Stansargränd.
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kunna användas för att uppnå en slags arkitektonisk kontinuitet även om byggnadens skala, 
material eller stil skiljer sig avsevärt från Kopparlundens röda tegelbyggnader.

Även markbeläggningen inom området är utmärkande för Kopparlunden. Den större 
markstenen ligger centralt på de större vägytorna samt på det som idag fungerar som 
parkeringsplatser. Den mindre markstenen ligger närmast byggnaderna och accentuerar på så 
sätt fabrikernas entréer. Mellan dessa två markstensstrukturer ligger ett band avvikande sten 
som ramar in de två markbeläggningarna och bidrar till ytterligare en detaljeringsgrad.
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fungerar som arkitektoniska krav vid nybyggnad.

Med krav att dessa karaktäristiska egenskaper används skulle byggnader i Kopparlunden 
kunna uppföras på ett mycket varierat sätt. Antingen i tegelmaterial eller i slät vit puts.
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Markbeläggning vid förrådslokalerna på Glödgargränd.

Struktur

Utefter de designprinciper som uppkommit skulle området präglas av en annan användning än 
en industriell. Detta för att göra Kopparlunden intressant att vistas i. Därför skulle de lokaler 
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tål stor omvandling och de har också till stor del blivit förändrade på detta sätt. Dessa är bland 
annat Ammunitionsverkstaden och den stora maskinhallen på Sintervägen. Valsverket har ny 
användning men dess funktion skiljer sig inte helt från dess historiska. 

Därför bör denna byggnad göras om och användas till exempelvis bostad, kulturverksamhet, 
social verksamhet eller liknande. Maskinhallen på sintervägen används på detta sätt redan i 
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kommersiell verksamhet skulle dessa kunna vara bostäder. Detta skulle göra 
Kopparlunden intressant. Men än mer intressant vore den om några av de gamla fabrikerna 
användes som bostadshus. 

Material

Industriarvet i Kopparlunden består nästan uteslutande av rött tegel i amerikanskt förband. 
Dessa tegelbyggnader har sedan de uppfördes varit utsatta för renovering och ombyggnad. 
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kunnat underlätta vid denna ombyggnad.
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Designprinciper vid stadsförnyelse i Kopparlunden

Vad bör bevaras?

De monumentala byggnaderna som man slås av när man  kommer in i Kopparlunden, Svenska 
Metallverkens verkstadsbyggnad och maskinhallen på Sintervägen är inte i största fokus för 
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har levt att vara i fokus. Vaktmästarbostaden och Portvaktsstugan med sina historier om de 
som arbetade där bedömer jag är de byggnader inom området som visar detta. 

Däremot har dessa maskinhallar ett annat bevarandemotiv. De är stora och enkla i sin struktur 
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Svenska Metallverkens verkstadsbyggnad bevaras. Dessa byggnaders funktion kommer att 
bestå av kultur-, kommersiell-, och restaurangverksamhet och som kontor. Svenska 
Metallverkens huvudkontors byggnad används som bostäder med innergård.

Nya byggnader

Nybyggnation uppförs på de stora parkeringsytorna för att på så sätt införa kontrasterande 
element i stadsplanen. De nya byggnaderna består bostadshus med 
varierande takhöjd. Två av byggnaderna är sex våningar och syns över det annars ganska 
monotona taklandskapet. Detta för att bryta av det horisontella med vertikala element för att 
skapa spänning.

Utformningen är fri och upp till arkitekten men två krav. Det första är att de karaktäristiska 
fönstren ska användas på all nybyggnation. Det andra är att den traditionella
markbeläggningen bevaras. Denna används på alla nya platser som skapas och inga nya 
platser som uppstår asftalteras.

Material

Nybyggnation uppförs i rött tegel i Amerikanskt förband. Två byggnader vid infarten till 
Sintervägen utgör kontrast mot detta och uppförs i vit puts.
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5. 
Skisser
Struktur

Nybyggnationen i Kopparlunden består av två bostadshus som skapar innergårdar. 

Två byggnader i vit puts uppförs vid infarten till Sintervägen. Dessa skapar också en mer 
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gårdsrum. Nybyggnation kan uppföras i olika struktur och arkitektur.



57

Bevarande

Svenska Metallverkens gamla huvudkontor med ny funktion som bostadshus.

De gamla verkstads- och underhållslokalerna på Stansargränd har fått ny funktion som 
restaurang, bar och café.
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Arkitektur 

Vid all nybyggnad används de karaktäristiska gröna metallfönstren. Samt variationen i 
markbeläggning. Därefter är den arkitektoniska utformningen fri.

Tre hus som är vertikalt orienterade och därför bryter mot den nuvarande horisontella 
strukturen. Dessa uppförs i tegel.
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Material

Vid nybyggnation mestadels tegel. 

Vita byggnader i puts uppförs som kontrasterande element.
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6. 
Analys

Bevarande
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stadsförnyelse med hänsyn till de krav som ställs i nuet. För att svara på detta har jag 
argumenterat för ett förhållningssätt till historiska miljöer och därefter undersökt teoretiska 
designprinciper. Därmed har jag visat problemets komplexitet samt undersökt hur denna 
komplexitet kan hanteras.

Vid frågan om hur kulturarvet ska hanteras bör man först ta ställning till frågan om 
bevarande är eftersträvansvärt eller ej. För vissa expertorgan är detta en självklarhet, men det 
kan också vara en komplex fråga som kräver ett motiverat ställningstagande och en 
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perspektiv och ett konstruktivitstiskt.

Det är denna fråga diskussionen om industriarvet vilar på. Le Corbusiers hållning i frågan är 
tydlig och motiverad. Ingenting ska bevaras för att historien håller människan tillbaka. 
Kritikstormen mot denna åsikt ger en hint om att bevarandefrågan inte är så enkel och att 
människor ofta har känslomässig anknytning till platser vilket i sin tur försvårar dess 
hantering. Ett mer komplext ställningstagande skulle i dagsläget kunna vara att vissa miljöer 
i staden är värda ett bevara av olika anledningar och att det är dessa anledningar som utgör 
��������������	��
�������	����
	
�����	��

Om anledningen är att människorna i staden ska bli påminda om sin historia kan vissa minnen 
bevaras, exempelvis arbetarnas livsmiljö. Är anledningen istället att bevara vad som 
representerar god arkitektonisk form och typisk struktur kommer detta resultera i ett annat 
urval för bevarande.

Det sätt att hantera historiska miljöer som Sennet och Norberg-Schultz har representerat i 
denna uppsats är nyanserat och resonerande. Om det som skapar platsens karaktär går att 
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karaktär kommer inte att gå förlorad om nybyggnation skulle tillföras i området. Ej heller om 
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betydelse försvinna. Det skulle däremot göra platsen mer intressant. De skiljer sig däremot i 
synen på att en plats skulle ha en äkta karaktär oberoende på vem som betraktar den. Sennet 
är mer öppen för ett konstruktivistiskt förhållningssätt och anser att platsen i sig ska kunna 
berätta olika saker för olika berättare. Det gäller för planeraren att skapa rätt miljöer för att 
dessa berättelser ska kunna existera.
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regeringsdirektiv och de designprinciper som jag har redogjort för. Men frågan är om inte 
resultatet när det gäller industriarvet i själva verket liknar varandra ganska mycket? 

Riksantikvarieämbetet anser till exempel att många av industriarvets fysiska minnen har låga 
ambitionsnivåer för bevarande och därför kan dessa ges annan användning och regleras inte så 
hårt. Detta har resulterat i att de har fått ökat ekonomiskt värde och ofta används som 
kulturbyggnader och kontor. Vilket i sin tur kan ha ökat dess kulturella värde. Sennet och 
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viktigt att de kan få alternativ användning. I industriarvets fall blir resultatet detsamma. 
Byggnaderna byggs om, byggs till och får ny funktion.

En slutsats kan vara att hanteringen av kulturarvet alltid kommer att bygga på 
värdeomdömen om det inte sker en större strukturell förändring som inte innebär ett top-down 
perspektiv på bestämmande utan en struktur där att gräsrotsrörelsen eller föreningarna får 
mer plats. Att människorna, som faktiskt bär på de berättelser som kulturarvet demonstrerar, 
uppmärksammas mer.

Arkitektur
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karaktär, eller kanske snarare, platsens arkitektoniska kontinuitet. Genom att analysera 
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Kopparlunden behöver det inte byggas fyrkantiga tegelbyggnader. De kan vara vita i puts med 
avvikande form men om dessa karaktäristiska element används och repeteras kommer dessa 
moderna byggnader kunna göra platsen intressant utan att dess berättelse går förlorad.

Detta anser jag har kunnat demonstreras väl i Kopparlunden då det gick att urskilja
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en grundligare platsanalys.

Struktur

I mina skisser har inga av husen i Kopparlunden att rivas då jag inte har ansett mig hitta stöd 
för det i hos några urban- och arkitekturteoretiker utom Le Corbusier.

Det var inte min avsikt men de riktliner och principer som har framkommit har präglas av 
en sorts varsamhetstänk där planering i kontext bara är tråkigt om det inte tillåter några 
utsvävningar.  I detta har jag fått stöd av Sennets teori om att en alltför bekant plats kan bli 
tråkig och därför anser jag att en möjlig väg att hantera strukturella förändringar är genom att 
ta vara på de arkitekturprinciper som framhållits men att byggnadernas struktur i plan 
annars får uppföras med stor frihet. Detta för att göra en plats spännande. Jag har försökt 
illustrera hur denna typ av spänning skulle kunna skapas genom att till viss del arbeta vertikalt 
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våningar. 
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Men att avvikande byggnader uppförs med karaktäristiska detaljer förutsätter i själva verket 
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betydelse. Mycket fokus har också lagts på byggnadernas funktion och att denna bör vara en 
helt annan än den ursprungliga. Detta är också en princip som har varit enkel att applicera på 
industriarvet eftersom att det är så det ofta ser ut idagsläget. Utan större motsättningar från 
allmänheten. Hade denna riktlinje förts fram gällande 1400-tals kyrkor hade kanske 
situationen sett annorlunda ut.

Men visst har dessa designprinciper ett i vissa delar drastiskt resultat även i Kopparlunden. 
Att det gamla huvudkontoret skulle kunna få bevarandevärde genom sitt funktionsbyte till 
bostäder är ett exempel på detta. Om det hade fortsatt att vara kontor skulle det inte ha varit 
intressant för området och lika gärna skulle kunna försvinna.

Material

Tegel beskrivs som ett levande material och det är lätt att ha åsikten att detta bör användas 
vid stadsförnyelse i industriarv. Men användes tegel blir det viktigt att byggnaderna avviker i 
struktur. Annars kan miljön upplevas som förutsägbar och tråkig. Det är heller inte ett krav att 
alla byggnader ska uppföras i tegel. Några undantag i exempelvis vit puts är rekomenderat.
Detta förhållningssätt till material har passat väl in vid planering i industriarv som ofta består 
av tegelbyggnader. Jag vet inte om jag hade kunnat svara på denna frågeställning med samma 
säkerhet om jag hade hanterat ett kulturarv bestående av betongbyggnader.
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Avslutande diskussion
Möjligen visade redan uppsatsens inledande kapitel där ett konstruktivistiskt synsätt 
argumenteras för samt diskussionen kring platsens fenomenologi att denna uppsats inte 
kommer leverera några precisa svar. Genom att utforma generella svar har man indirekt 
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istället utmynnat i riktlinjer. Dessa riktningsgivande principer kan kanske vara till hjälp för att 
utforska hur den arkitektoniska hantering av industriarv kan ske vid en stadsförnyelseprocess.

När jag påbörjade den här uppsatsen hade jag en relativt god bild och en åsikt kring 
hanteringen av industriella miljöer. Jag var av uppfattningen att historiska miljöer är viktiga 
inslag i en stad för att öka trivsel och för att människorna ska kunna se var de kommer ifrån. 
Min åsikt var alltså mycket lik den från statligt håll rekomenderade bevarandepraktiken. Ju 
längre arbetet fortgick och genom samtal med min handledare började det gå upp för mig att 
kulturarvsfrågorna utgör en komplex diskussion. 

Jag hävdar nu att allt bevarande av historiska miljöer är ett urval. Ett urval som med stor 
sannolikhet aldrig kommer att bli fullständigt representativt för den tid vars minnen man vill 
spara. Jag har därför i denna uppsats argumenterat för att varje tid skapar sitt eget kulturarv 
och att bevarande behöver redogöras för och inte överlåtas till expertorgan med intresse i att 
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Jag förespråkar, efter denna uppsats färdigställande, inte att industriarvet bör stå som museum 
över en tid då Sverige var i industrialism. Jag anser att kulturarvet i stort bör kunna brukas. 
Det bör få nya funktioner, blandas med samtida arkitektur och användas i 
stadsförnyelseprocesser. Med ett mått av varsamhet men inte en oro över att stadens 
berättelser kommer att försvinna om bebyggelsen blandas med samtida bebyggelsemönster 
och en modern arkitektur.



64

Referenser

[��
������	
��	��	��
��
�
�������=�������������
��
��
������

CAD-kartan har lantmäteriet i Västerås varit behjälpliga med.

Tryckta källor:

Alzén, Annika, “Amatörer eller proffs? Frågan om kulturarvets demokratiska villkor” i 
Otydligt. Otympligt. Otaligt, red. Alzén, Annika, Burell, Birgitta, s90-107, Stockholm, 
Carlsson Bokförlag, 2005

Alzén, Annika “Fabriken - Ett kulturarv” i Kulturarvets Natur, red. Alzén, Annika, Hedrén, 
Johan (red), 85-103. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1998.

Aronsson, Peter, “Kulturarvets berättelser – industriarvets mening” Otydligt. Otympligt. 
Otaligt, red. Alzén, Annika, Burell, Birgitta, s17-43, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2005

Battail, Jean-Francois. “Svenskheten som kulturarv- Ett nationellt och internationellt 
forskningsfält” i Kulturarvets Natur, red. Alzén, Annika, Hedrén, Johan, s195-228, 
Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1998.

Beckman, Svante. “Vad vill staten med kulturarvet?” i Kulturarvets Natur, red. Alzén, Annika, 
Hedrén, Johan, s13-49. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1998.

Beckman, Svante. “Industriarvet – En utmaning för kulturmiljövården” i Otydligt. Otympligt. 
Otaligt, red. Alzén, Annika, Burell, Birgitta,135-156, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2005

Brunnström, Lisa. Den rationella fabriken, Umeå, DOKUMA 1990.

Dahlgren, Stellan och Florén, Anders, �������	
�����
���������
�����
����
�����	�����	����
historieforskningen, Lund, Studentlitteratur AB 1996

Denscombe, Martyn. Forskningshandboken, 2:3, Lund, Studentlitteratur AB 2009.

Gustavsson, “Karin. En nationell angelägenhet” i Industrisamhällets Kulturarv – Betänkande 
av delegationen för industrisamhällets kulturarv, s205-215, Stockholm, Edita Nordstedts 
tryckeri AB 2002.

Hayden, Dolores, “Place Memory and Urban Preservation” i The Urban Design Reader, red. 
Larice, Michael, Macdonald, Elizabeth, s194-204, Upplaga 3. Routledge, Oxon 2007.

Isacsson, Mats, “Brottningar med industriarvsbegreppen” Otydligt. Otympligt. Otaligt, red. 
Alzén, Annika, Burell, Birgitta, s44-54, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2005

Karlsson, Leif, “Industristaden Västerås tillblivelse” i Industristaden Västerås, Gagge, 
Carl-Magnus, Österberg, Ann, s15-25 Västerås, Turbin AB 2006



65

Le Corbusier, “A Contemporary City” i The Urban Design Reader, red. Larice, Michael, 
Macdonald, Elizabeth, s66-77, Upplaga 3. Routledge, Oxon 2007.

Mattson, Bengt J, “En industribyggare i ett industribyggande Västerås” i Industristaden 
Västerås, Gagge, Carl-Magnus, Österberg, Ann, s35-47 Västerås, Turbin AB 2006

Norberg-Schultz, Christian, “The phenomenon of place” i The Urban Design Reader, red. 
Larice, Michael, Macdonald, Elizabeth, s125-138, Upplaga 3, Routledge, Oxon 2007

Rudh, Lars-Olov, “Metallverken” i Industristaden Västerås, red. Gagge, Carl-Magnus, Öster-
berg, Ann, s83-103 Västerås, Turbin AB 2006.

Rudh, Lars-Olov, Från Kullgärdet till Kopparlunden, Västerås 2005

Sennet, Richard, The Conscience of the Eye, The Design and Social Life of Cities, New York, 
W.W Norton & Company, Inc. 1990

Unnerbäck, Axel, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Stockholm, 
Riksantikvarieämbetets förlag 2002.



66

Elektroniska källor:

Nationalencyklopedin [Elektroniskt uppslagsverk] sökord: industrialism, hämtad 2011-05-11 
från http://www.ne.se/industrialism

Nationalencyklopedin [Elektroniskt uppslagsverk] sökord: fenomenologi, hämtad 2011-05-11 
från http://www.ne.se/fenomenologi

Nationalencyklopedin [Elektroniskt uppslagsverk] sökord: konstruktivism, hämtad 
2011-05-11 från http://www.ne.se/konstruktivism/1175649

Nationalencyklopedin [Elektroniskt uppslagsverk] sökord: essentialism, hämtad 2011-05-11 
från http://www.ne.se/essentialism

Riksantikvarieämbetet, Lagar och ansvar, hämtad 2011-05-11 från 
www.raa.se/cms/extern/samhallsbyggnad/lagar_och_ansvar.html

Riksantikvarieämbetet, Modernt Kulturarv, hämtad 2011-05-11 från
www.raa.se/cms/extern/kulturarv/modernt_kulturarv.html

Riksantikvarieämbetet, Byggnader, hämtad 2011-05-11 från 
raa.se/cms/extern/kulturarv/byggnader.html

Västmanlands Läns Museum, Uppdrag, hämtad 2011-05-11 från
http://www.vastmanlandslansmuseum.se/pages.asp?PageID=172&MenuID=162

Västerås Historia – Från Kloster till Industri. Kopparlunden, hämtad 2011-05-11 från 
www.vasterashistoria.se/sv/Tour/2425/Kopparlunden

Västerås Historia – Från kloster till industri. Industristaden, hämtad 2011-05-11 från
www.vasterashistoria.se/Tour/2361/Industripromenaden

Västerås Historia – Från kloster till industri. Valsverket, hämtad 2011-05-11 från
www.vasterashistoria.se/sv/Tour/2422/Valsverket

Västerås Historia – Från kloster till industri. Emausverkstaden/Culturen, hämtad 2011-05-11 
från www.vasterashistoria.se/sv/Tour/2420/EmausverkstadenCulturen


