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182 Smärre meddelanden 

I Architectura von Vestungen finns ett kapitel med rubriken »Wie die heim-
lichen aussfäll von den Vestungen zu Wasser mit Schiffen und Brucken oben die 
Gräben georclnet werden sollen». Där beskrives bland annat hur man tillverkar 
flatbottnade båtar, som vid behov kan läggas upp och ned pä smä vagnar och 
transporteras till önskad plats för sjösättning. Sådana båtar placeras, skriver 
Speckle, vid ett planerat utfall »hinder dem Hiigel der Bollwerck», och därifrån 
styr man ut i vallgraven. Den stora bassängen i Vita munken var för detta 
ändamål idealisk. Därinne kunde man förvara och utrusta båtar osedd av och i 
fullständigt skydd för fienden. 

Märta Hiihncl 

Zusammenfassung 
Die verborgene Quelle in der Festung Varberg 
Die Verf. wendet sich gegen A. Sandklefs Auffassung (vgl. Fornvännen 1966/1), 
dass die Festung Varberg aus Mangel an guten Brunnen auf Wasserzufuhr von 
aussen angewiesen gewesen sei. Unter der Regierungszeit Christian IV. (1596-
1648) löste man das Frischwasserproblem indem man die Festungswerke um eine 
natiirliche Quelle herum ausbaute. Um das Wasser vom Burgtelsen aus erreichen 
zu können, bautc man einen ca. 10 M hoben und 4,5 M breiten kaltgemauerten 
Brunnenzy Under. 

Das von S. erwähnte ziegelgewölbte Wasserreservoir deutet die Verf. als Bassin, 
in welchem Boote verwahrt und von dem aus durch einen wassergefiillten Gäng 
Ausfälle in den Wallgraben gemacht werden könnten. 

Vbersetzt von Willy Schwabacher 

Om våra trasiga städer 
Länge har innerstaden-stenstaden varit ett nonchalerat problem i svensk stads
planering och kulturminnesvård. Allehanda provisorier och nödlösningar har 
tillgripits i city medan nybebyggelse skett utanför och oberoende av den be
svärliga kärnan. Hembygdsvårdarna intog ofta eu negativ inställning till staden 
och dess problem; museimännen förhöll sig passiva eller ägnade den urbana 
miljön en ganska förströdd uppmärksamhet, som i stort sett inskränkte sig till 
s. k. snabbinventeringar av medeltida stadskärnor, inventeringsinstrumenl som 
visserligen halt ett vetenskapligt värde men som lätt hamnar i byggnadsnämn
demas dammiga arkiv, dömda till glömska, 

Idag uppträder kulturminnesvården med större energi och pä mänga häll pågår 
stadsinventeringar, som inte bara avser att vara en dokumentering ai del gamla 
utan ocksä vill vara ett handlingsprogram lör bevarandet av värdefull miljö. — 
Nu är det ju emellertid sä att, om vi undantar vissa unika miljöer i landei 
(Gamla stan, Visby, Kalmar, Ystad), sä är det föga av den äldre stadsbebyggelsen, 
0111 man tänker pä tle enskilda husen, som inför en kritisk kulturhistorisk och 
teknisk granskning är värt att bevara. Problemet har nyligen berörts av Göran 
Lindahl i ett par artiklar om stadskärnans omvandling i Arkitektur (1965, nr 
5 o. 10). Lindahl hävdar att stadskärnans problem inte iir en fräga om att bevara 
gamla bus eftersom »den tekniska standarden i svensk stadsbebyggelse från 1700-
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och 1800-talen normalt är mycket läg. Massor av träbebyggelse kan omöjligt be
varas, den var trän början smäckjobb fiir fattigt folks behov och är fiir länge 
sedan totalt förslummad». Nej, problemet är — menar Lindahl med all rätt — 
inte främst antikvariskt eller arkitektoniskt utan trafiktekniskt: med en vettig 
trafikplanering kan city styras till en helhet och en funktionsduglighet, som nu 
spolieras genom trafikleder, parkeringselände och varuhus. »Kan det egentligen 
bli trasigare, trassligare och fulare än sä här» blir hans retoriska slutreflexion. 
Tyvärr nej; spåren i Gävle, Södertälje och på Norrmalm förskräcker. 

Nyligen har Lindahl tagit upp frågan om stadskärnan ur en annan aspekt i 
ett par uppsatser (Värmland förr och nu 1965, Nationen och Hembygden IX) 
elär han behandlat den svenska 1800-talsstaden och dess enkla, traditionella och 
funktionella rutnätsplan. Utgångspunkten har varit Karlstad, som firat 100-års-
jubileum av branden 1865. Efter katastrofen återuppstod staden snabbt ur askan 
och byggdes dä i enlighet med de ideal som Edelsvärd formulerat i tidens hygie-
nistiska anda: prydlighet, renlighet, luftväxling och säkerhet. Lindahl visar hur 
man hos oss och i Finland långt fram pä 1800-talet konserverat ett planideal 
med traditioner frän 1600-talets rutnät och rätvinklighet — Lindhagens radikala 
Norrmalmsplan undantagen. 

Det finns i dessa vara rätlinjiga, rediga, enhetliga 1800-talsstäcler en värdighet, 
skönhet, funktionalism och stadsmässighet som vår tids oreglerade exploatering 
och oförutsedda trafikexpansion spolierat. Lindahl ger en dramatisk och drastisk 
skildring av hur 1800-talets Karlstad pä ett decennium bytt ansikte — eller sna
rare förlorat det. 

De fyra här omnämnda artiklarna — om stadskärnan i allmänhet och om Karl
stad i synnerhet — formar sig till en härd kritik av städernas trafikplanering 
men är samtidigt ett försök till program för citys bevarande som mänsklig miljö. 
Lösningen är enligt Lindahl att göra en verkligt planmässigt genomförd åtskill
nad mellan det nya centrum med sin eflektiva trafikapparat, sina varuhus etc. 
och den gamla kärnan, bevarad i sin traditionella stadsmässighet. En sådan 
planmässig separering förberecles i Visby men kan väl knappast vara en generell 
lösning för fastlanclsstätlerna annat än i specialfall som Vimmerby, diir Riks
antikvarieämbetet i sin nya bevaringsplan föreslagit ett liknande arrangemang. 
Lindahl tycks knappast vara medveten om — han diskuterar i varje fall icke — 
risken för att den gamla stadkärnan, isolerad frän handelscentrum, blir ett 
reservat utan urbant liv. Problemet är akut i t. ex. Linköping, elär man genom 
att på ett i och för sig framsynt sätt förlagt varuhus och handelscentrum utan
för den gamla domkyrkostadens kärna, och omedelbart fått en zonförskjutning 
med förslumning av bebyggelsen kring Stora torg som följd. 

Lindahls artiklar är värda att begrunda. Han har en glad och polemisk stil 
och han fungerar allmänt som ett salt i svensk miljödebatt. Både antikvarier och 
arkitekter kan väl bli irriterade (iver de slag han utdelat under stridens hetta. 
Men kulturminnesvärdama bör särskilt begrunda kritiken av den schablonmässiga 
trafikplaneringen som sker i stadsmiljöerna, med genomfartsleder, parkeringsfic
kor, och invecklade specialarrangemang till förfång fiir mänsklig miljö, harmo
nisk stadsbild och kanske ocksä till förfång fiir ett och annat byggnadsminne. 

Sven E. Norren 


