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Förord

Inbjudan till 1997 års Höstmöte hörsammades av drygt 500 personer. 
Aldrig tidigare har intresset varit så stort. Jag förmodar att det var temat 
för mötet, ”Kulturarvet Staden”, med dess föreläsare som väckte ett så
dant intresse.

Studier av staden, av dess historia och planering, ger oss bättre förut
sättningar att utforma våra städer så att vi upplever dem som fungeran
de hembygder. Ökade kunskaper om våra stadsmiljöer och förståelse för 
sambanden mellan människan och den byggda miljö ger oss bättre möj
ligheter att handskas med vårt kulturarv.

Städerna är ett kulturarv som berikas och brukas av människorna. 
Det kräver insikt att behålla den kulturhistoriska kontinuiteten hos våra 
städer, deras karaktäristiska gator, torg och byggnader. Det behövs ock
så förståelse och kunskap från många av samhällets sektorer för att för
ändra och bygga nytt.

Men städerna är mer än byggnader och verksamheter. Våra svenska 
städer är levande kulturarv - ett arkiv som berättar om politisk och 
ekonomisk historia, om teknisk utveckling, om nöje och sällskapsliv, 
om tankar och ideal under olika tider.

Frågan är då om vi är på rätt väg med stadens kulturarv? Försöker vi 
verkligen behålla stadens själ?

Jag hoppas att denna dokumentation av temadagens program skall 
bidra till nya infallsvinklar på kulturarvet Staden.

Stockholm i februari 1998

Erik Wegræus 
Riksantikvarie



Temadagen
den 3 december 1997

Kulturpolitik för en hållbar stad
Ann-Christin Nykvist

Ann-Christin Nykvist 
är statssekreterare i 
kulturdepartementet. 
Texten är en samman
fattning av hennes an
förande.

Inledning
Kulturarvet staden är rubriken för årets Höstmöte. Det ger mig en mängd 
associationer. Utformningen av den byggda, anlagda och formade mil
jön påverkar alla människor både medvetet och omedvetet. En omsorgs
full gestaltning har stor betydelse för människornas livskvalitet. Den 
byggda miljön är en del av grunden för välfärdssamhället. Den byggda 
miljön ger ramarna för utveckling av näringsliv och ekonomi men ger 
också basen för människorna vardagsliv. Den är bärare av kulturhistoriska 
och konstnärliga värden och utgör en väsentlig del av samhällets identi
tet och kulturarv. Vi vill att den gestaltade miljön ska berika våra liv. 
Den är också något vi lämnar efter oss som avtryck av vår tid.

Demokratiska kulturarvet
I dag är runt 85 procent av Sveriges befolkning bosatt i tätorter. För inte 
alltför länge sedan var förhållandet det omvända. Staden, och inte minst 
förorterna, har under de senaste årtiondena kommit att bli en hembygd 
för allt fler unga människor och inte minst också för människor med sitt 
ursprung utanför Sveriges gränser. När många av oss hör ordet hembygd 
nämnas, associerar vi till det röda huset med de vita knutarna på landet. 
Men för många av dagens unga och de nya svenskarna ger kanske ordet 
hembygd helt andra associationer. Hur uppfattar t.ex. dessa grupper sta
den som kulturarv? Hur hanteras deras kulturarv i dag och hur bör det 
hanteras i framtiden?

Det är några av de viktiga frågor som vi bör fundera kring. Institutio
nerna inom kulturarvsområdet har alla under 1997 arbetat med att ut
veckla perspektiv på den egna verksamheten som har anknytning till 
kulturarvets demokratiska funktioner. En redovisning skall ske den 
1 mars 1998. Genom detta arbete läggs en plattform för att hantera 
breda samhälleliga frågor som har stark anknytning till problem som 
finns i våra storstadsregioner. Jag ser mycket fram emot att få ta del av 
de här rapporterna som förhoppningsvis leder till en bred diskussion om 
hur vi hanterar kulturarvet i framtiden.
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Hållbara utvecklingen
I regeringens skrivelse ”På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle” är 
formuleringen att en stark medvetenhet om kulturarvets betydelse skall 
vara vägledande i samhällsutvecklingen. Att bevara och förmedla kun
skap om kulturvärden i den byggda miljön utgör ett av kulturarvssektorns 
bidrag till arbetet för en hållbar utveckling. Kretsloppsanpassat byggan
de med varsam renovering och återanvändning av äldre material och 
tekniker är ett konkret exempel. Viktig är utgångspunkten att kultur- 
arvssektorn har en lång erfarenhet och god kunskap om hur en resurs
hushållande samhällsutveckling kan byggas på en demokratiskt förank
rad, framsynt hantering av våra kulturella förutsättningar.

Kulturmiljösektorns bidrag till arbetet för en hållbar utveckling sträck
er sig således utöver byggande och stadsmiljöfrågor. Men kanske är det 
ändå så att det finns ett särskilt behov av långsiktighet och tydlighet när 
det gäller just stadsmiljöfrågornas hantering. Detta blir uppenbart inte 
minst om man anlägger ett historiskt perspektiv och betänker hur snabbt 
stadsförändringar har skett och delvis fortfarande sker, liksom på kom
plexiteten i beslutssystemen där förändringarna hanteras och det stora 
antalet aktörer och intressenter som är involverade.

Handlingsprogram för arkitektur och form
Sverige har till skillnad från länder i vår närmaste omgivning inte haft 
någon uttalad arkitektur och formgivningspolitik. Kulturpropositionen 
förra året innebar att en svensk regering för första gången tog ett ordent
ligt initiativ för att lyfta fram den gestaltade 
miljön som ett samlat politikområde. Propo
sitionen ger en politisk plattform för ett hand
lingsprogram för arkitektur och formgivning.

En interdepartemental arbetsgrupp med 
företrädare för 8 departement har arbetat 
med uppgiften att ta fram handlingsprogram
met. Arbetsgruppen kommer inom kort att 
presentera sitt förslag till handlingsprogram 
för arkitektur och formgivning. Förslagen 
kan sorteras in under fem områden inom vil
ka gruppen ansett det viktigast att stimulera 
utvecklingen: Offentligt och förebildligt, Det 
offentliga rummet, Kunskap och kompetens,
Information, Debatt och marknad, Lagstift
ning och andra styrmedel

Förslaget till handlingsplan kommer att 
remissbehandlas och regeringen avser att åter
komma till riksdagen med en proposition se
nare i vår.

Arendt Byggmästares gata i Eksjö, 
en av Sveriges bäst bevarade trä
städer. Foto: Nils Ahlberg.

Östersjösamarbetet
När nu Östersjöområdet av flera bedömare spås kunna bli ett av de 
områden i Europa med starkast ekonomisk tillväxt, är därför kultur
miljöfrågorna särskilt angelägna att uppmärksamma. Därför har vi från 
svensk sida tagit initiativet till ett kulturmiljösamarbete inom ramen för 
Östersjösamarbetet. Som ett resultat av kulturministerkonferensen i 
Lübeck tidigare i höst kommer en expertgrupp under nästa år inleda ett 
arbete som syftar till att identifiera hot mot det gemensamma kultur
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arvet i Östersjöområdet och i förlängningen ge förslag på konkreta åt
gärder. Tanken är att arbetet skall resultera i en strategisk plan för hur 
kulturarvsfrågorna kan hanteras. Planen skall diskuteras vid ett förbere
dande kulturministermöte nästa höst och underställas kulturministrar
na för ställningstagande under 1999.

Industrihistoriska arvet
Ett område som regeringen vill lyfta fram särskilt är vårt industrihisto
riska kulturarv. I budgetpropositionen har vi annonserat att ett särskilt 
uppdrag skall läggas för det vidare arbetet med det sektorsövergripande 
perspektiv på industrisamhällets historia som flera myndigheter och 
institutioner aktivt deltagit i under några år. Meningen är att uppdraget 
skall resultera i en plan för hur detta oss så närstående kulturarv kan 
lyftas fram under 1999 och 2000.

Kulturåret 1998
En av de tydligaste effekter som industrialiseringen haft rör urbani
seringsprocessen. 1998 kommer att bli kulturens år i Sverige och Stock
holm kommer i egenskap av Europas kulturhuvudstad att sjuda av kultur
aktiviteter. Bland de särskilda temaområden som lyfts fram intar staden 
en central plats. I konferenser, utställningar, och andra evenemang kom
mer staden och dess kulturarv att speglas. Jag är övertygad om att detta 
kommer att förstärka intresset och engagemanget för stadens kulturarv. 
Det blir en viktig och omfattande uppgift att hålla detta intresse vid liv 
och använda det så att våra städer kan utvecklas med kulturarvet som 
naturlig utgångspunkt. Först då kan vi kanske undvika framtida kultur
mord.
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Staden och hjärnan, om biologi och 
stadsplanering
David H. Ingvar

Kan enformiga bostadsområden ge rent fysiska skador på nervsystemet? 
Ja, den slutsatsen kan man dra av David H. Ingvars anförande. Han 
menar att en varierande bostadsmiljö med mänskliga proportioner är 
viktig för att vårt medvetande ska kunna utvecklas på ett bra sätt.

På vilket sätt påverkas hjärnan av vår yttre livsmiljö?
David H. Ingvar beskrev hur vårt medvetande kan delas in i tre delar: 
perfektum, presens och futurum. I perfektum samlas t. ex. kultur och 
minnen, i presens finns det informationsflöde som vi utsätts för i nuet 
och i futurum finns våra planer för framtiden.

Även om man hela tiden befinner sig i nuet så finns både dåtid och 
framtid samtidigt i ens medvetande. För att kunna bilda sig en uppfatt
ning om framtiden måste man använda det som finns i perfektum. Om 
den delen av medvetandet är skadat får det alltså följder för ens förmåga 
att skapa visioner om framtiden.

Synsinnet är mycket viktigt för medvetandet. Hjärnan behöver ett 
brus av viktiga och oviktiga signaler och många av dessa signaler för
medlas just genom synintryck. Får vi för få signaler går medvetandet 
”sönder” av brist på stimulans.

Samverkan med andra individer är också nödvändig för att med
vetandet ska må bra. Nervcellerna far nämligen illa av isolering, och 
även om forskningen främst har koncentrerat sig på djur, kan resultaten 
mycket väl överföras på människor. Isolering kan i värsta fall leda till 
depression och kriminalitet.

David H. Ingvar var 
tidigare professor i kli
nisk neurofysiologi 
vid Lunds universitet 
och lärare vid Han
delshögskolan i Stock
holm. Han har även 
deltagit i debatten om 
de biologiska förut
sättningarna för sam
hällsbygget.

Likriktad miljö ger obotliga skador
En likriktning av miljön sätter spår i beteendet som aldrig kan rättas till. 
Resultatet kan bli rädsla, livsångest och aggressivitet.

Den biologiska slutsatsen av detta resonemang blir alltså att vissa 
stadsmiljöer predestinerar till låg medvetandegrad och brist på visioner. 
David H. Ingvar illustrerade med en bild av en ovanligt rätvinklig och 
grå förortsmiljö med långt mellan husen och stora tomma ytor däremel
lan. Här råder det uppenbarligen brist både på variation i synintrycken 
och mänsklig kontakt.

Som kontrast visade han en bild från det gamla Lund, med låga äldre 
hus, skiftande färgsättning och ringlande gator. Den miljön ger en säker
het i perfektum som är en tillgång för individen, och genom att husen 
ligger tätt uppstår också möjligheter till mänskliga kontakter. Detsam
ma gäller för den lilla bergsbyn i Italien och den norska trästaden. Ett 
modernt exempel är Staffanstorp som är byggt med en medveten strävan 
efter omväxling och en mänsklig skala.
- Det är ett faktum att vårt medvetande är uppbyggt av ett perfektum 
som ger oss möjlighet att bilda oss en uppfattning om framtiden. Jag 
tänker med sorg på alla gamla stadsmiljöer som redan har förstörts. Vi 
hade kunnat undvika en mängd socialpsykologiskt elände och ett kul
turmord, avslutade David H. Ingvar.
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Går skadorna att mäta?
En frågestund följde på David H. Ingvars anförande. Går det att kvanti- 
fiera skadorna på nervsystemet av att bo i ett enformigt bostadsområde? 
Är det skalan på husen eller deras detaljrikedom som har den största 
betydelsen?
- Nej, man kan inte mäta olyckan av miljonprogrammet, men vi kan se 
effekterna på många håll, svarade David H. Ingvar. Alla problem 
beror förstås inte på bristerna i stadsarkitekturen. Förmodligen är 
detaljrikedomen viktigare än husens storlek, men blir de för stora kän
ner sig människorna små.
- Det viktiga är att börja plädera för dessa ting. Inför biologiska 
kunskaper i arkitektutbildningen. Det går ju att förbättra tråkiga mil
jöer och göra dem mer varierade. Ge framtidens arkitekter en estetisk 
utbildning. Miljonprogrammet skulle kunna bli väldigt fint om vi bara 
tänker till.

Rosta i Örebro är ett internationellt uppmärksammat exempel på modernt svensk 
stadsbyggande. Stjärnhuset är en nyskapad hustyp från slutet av 1940-talet.
Foto: Jan Norrman.
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Staden som det onda - landet som det 
goda, eller tvärtom
Sverker Soriin

Kulturarvsbegreppet måste fördjupas, menar Sverker Soriin. Vi måste 
sätta vårt kulturarv i ett större sammanhang och se sambanden mellan 
kultur och natur, mellan Sverige och Europa, mellan stad och land. Som 
exempel tog han Los Angeles - en stad som präglas starkt av sina ekolo
giska förutsättningar.

Under 1900-talet kan man urskilja två tydliga synsätt i Sverige. A ena 
sidan ett svärmeri för det urbana, där man ser landsbygden som efter
bliven. Författaren och journalisten Ludvig ”Lubbe” Nordström var en 
av representanterna för en sådan syn. Enligt honom var det gamla dömt 
till undergång och för att hävda nationens intressen i den internationella 
konkurrensen måste man vara beredd på ett offer. Han ville t. ex. riva 
Gamla stan och bygga funkishus istället.

Enligt det andra synsättet är landsbygden ondskans, dvs stadens, 
motgift. Dessa förkunnare av myllans evangelium, som Sverker Soriin 
uttryckte det, finns inom ett vitt spektrum av radikalism och reaktion.

Men även om stad och land kan urskiljas som två poler så ligger det 
ofta ett gemensamt rationellt synsätt bakom. Människor betraktas som 
”folkmaterial”, som brickor i ett större spel som går ut på att skapa det 
nya samhället. Den stora skillnaden ligger i synen på kulturarvet. De 
som försvarade landsbygden strävade efter att bevara medan de som 
försvarade staden och det urbana ville riva ner det gamla.

Sambandet mellan land och stad
När vi i dag artikulerar staden som kulturarv bör vi inte följa den gamla 
linjen att skapa reservat, betonade Sverker Soriin. Förändring pågår över
allt och vi måste både kunna bruka och bevara kulturarvet. För att få 
perspektiv på frågan om staden som kulturarv bör vi lämna vårt eget 
land och istället studera de stora städer där många av jordens människor 
bor: Calcutta, Novosibirsk och Addis Abeba.

Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och det är hög tid 
att börja tala om sambandet mellan land och stad. Städer är beroende av 
sin omgivning. Bränsle, mat och vatten transporteras in i staden och 
avfall transporteras ut. Förr var det den närmaste omgivningen som för
sörjde staden men i dag har stadens förhållande till sitt omland föränd
rats. Vid en studie i Mörbylånga på Öland visade det sig att nästan allt 
som gick att köpa i handelsboden kom från andra länder än Sverige.

Om vi ser stadens byggnader isolerat får de en begränsad historia. 
I Lowell, Massachusetts, innebar bevarandet av stadens kärna att den 
blev ett museum. Detsamma hände i Norrköping. Den typen av historie
skrivning behöver vi komplettera.

Sverker Soriin är pro
fessor i miljöhistoria 
vid Umeå universitet 
och ledamot i Riksan
tikvarieämbetets sty
relse. Han leder bland 
annat ett forsknings
projekt om universite
tens betydelse för 
regional utveckling 
och ett bokprojekt om 
nationalism.

Se på staden i ett större perspektiv
Sverker Soriin tog Los Angeles som exempel på hur vi kan se på en stad 
i ett större sammanhang.
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Los Angeles är en stad dar man inte har brytt sig om de ekologiska 
förutsättningarna i planeringen. Staden ligger på en förkastningsspricka 
och området härjas omväxlande av regnstormar och långa torrperioder. 
Människans sätt att leva förvärrar dessutom de naturliga förutsättning
arna. Genom att asfaltera marken försämrar man dräneringen, vilket 
leder till värre översvämningar. Biltrafiken och det geografiska läget ger 
inversion osv. Det ekologiska lidandet är ojämlikt fördelat. De fattiga 
drabbas hårdare, bland annat eftersom de har sämre hus, som är mindre 
jordbävningssäkra.

Under 1900-talet har staden på få år upplevt hemsökelser som regn
stormar, bränder, gängkrig och jordbävningar. Men är detta tillfälliga 
störningar eller finns det ett mönster?

De anglo-amerikanska grupper som dominerade i Los Angeles när 
det byggdes betraktade de ekologiska problemen som något som gick 
att lösa med ingenjörskonst, t. ex. bevattningsteknik. Det är ett tänke
sätt som förutsätter en natur i balans. Idéerna växte fram i Europa och 
östra USA, landskap med helt andra förutsättningar.

Men dessa idéer, som föddes i ett reformistiskt landskap, passar inte 
i det eruptiva, revolutionära landskap där Los Angeles ligger. Här kan 
en flod öka sitt flöde 3 000 gånger på ett enda dygn. Under den senaste 
100-årsperioden har staden haft ovanligt stabila förhållanden men så 
kan man inte förvänta sig att det ska bli i fortsättningen. Frågan är hur 
staden ska kunna överleva om förhållandena förändras?

Stadshistorikern Mike Davis menar att Los Angeles är en produkt av 
rädsla där människan i sin planering struntar i de varningssignaler som 
hörs. Det kulturarv som Los Angeles är uppbyggt av handlar lika myck
et om natur som om kultur, lika mycket om u-land som om IT-land. Hur 
ser en sådan stads bevarandepolitik ut? frågar sig Sverker Soriin.

Fördjupa kulturarvsbegreppet
Det går att underhålla en växande stadsbefolkning, men dagens städer 
är dåligt planerade. Det behövs en annan typ av folk, det förflutnas folk, 
som kan tänka på framtidens värderingar och gestalta staden som kul
turarv och som en del av ett större arv, ett naturarv. Våra minnen, våra 
älskade hus och torg skulle bli ännu mer älskade om vi kunde spåra de 
djupa samband staden har med sin omvärld och vårt förflutna. Frilägg 
dessa skikt i stadens arv och fördjupa begreppet kulturarv. Upphäv de 
två polerna stad och land. Det är vår uppgift att förstå och förklara dem, 
avslutade Sverker Soriin.
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Visionen från 50- och 60-talen. Vad ville 
man, vad finns kvar och vad kan man göra 
åt det?
Bengt O. H. Johansson

Bengt O. H. Johansson har haft Kulturdepartementets uppdrag att för
söka hitta en förklaring till rivningsvågen på 60- och 70-talen för att 
försöka undvika en upprepning. Vilka var aktörerna och hur såg den 
tidsanda ut som gjorde detta möjligt?

I arbetet med rapporten Den stora stadsomvandlingen - Erfarenheter 
från ett kulturmord koncentrerade sig Bengt O. H. Johansson på vad 
som hände med stadskärnorna och de hus som byggdes före 1901. Med 
hjälp av statistik från åren 1960-1970 över rivning av lägenheter i fler
familjshus, har han genomfört en kartläggning över hela landet. Åren 
1949-1952 revs 800 lägenheter i flerfamiljshus i hela landet men vid 
slutet av 60-talet hade siffrorna stigit dramatiskt till 10 000 lägenheter 
per år.

Bengt O. H. Johansson 
är adjungerad profes
sor i kulturvård vid 
Göteborgs universitet. 
Han är tjänstledig från 
Riksantikvarieämbetet 
för att arbeta på kul
turdepartementet med 
det nationella arki
tektur- och designpro
grammet.

Ödesåret 1952
År 1952 var ett kritiskt år. Då startade stadssaneringar i Stockholm, 
Örebro och Gävle. Andra städer följde gradvis efter.

Fram till 1970 revs ungefär en fjärdedel av de äldre lägenheterna i 
Stockholms kärna, hälften av lägenheterna i Arvika och så mycket som 
tre fjärdedelar av lägenheterna i Katrineholm. Sammantaget försvann 
nära hälften av bostadshusen i städernas kärnor på tio år.

Tidsandan spelade viktig roll
Först på 70-talet började debatten komma igång, när man insåg vilken 
social förlust rivningarna hade lett till. Vart tog egentligen alla de män
niskor och verksamheter vägen som tidigare hade funnits i de rivna 
husen?

Louis Campanello, saneringsledare i Gävle, ritade in på en karta vart 
alla hushåll som drabbades av rivningarna i Gävle hade flyttat. Den 
visar tydligt att de spritts i en cirkel runt utkanterna av staden. Ingen 
hamnade bredvid någon av sina forna grannar. De flesta kunde inte flyt
ta tillbaka till de nya husen eftersom lägenheterna var för dyra.

Tidsandan var en viktig orsak till att detta kunde fortgå under tyst
nad. Moderniseringsprocessen präglade Västerlandet och i särskilt hög 
grad Sverige vid den här tiden. Nutiden sågs som en övergångsfas, det 
var framtiden som betydde något. Det var en vacker tanke med förödan
de konsekvenser.

Den rådande synen inom kulturmiljövården på 50- och 60-talen var 
att skydda enstaka byggnader. Det saknades en helhetssyn. Ett drastiskt 
exempel är taget från stadsantikvariens yttrande inför rivningarna i kvar
teret Loen i centrala Stockholm, där Kulturdepartementet nu ligger. Allt 
han fann värt att bevara i sin skrivelse till fastighetskontoret var ett dörr
handtag av mässing på Karduansmakargatan 9.
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Domusvarubuset i Gävle 
från början av 1970-talet 
motsvarar två och ett 
halvt kvarter i 1800-talets 
stadsstruktur. Det halva 
kvarteret togs från den ti
digare torgytan. Varuhus- 
byggnadens två övre plan 
används för bilparkering. 
Foto: Nils Ahlberg.

Bilismen som stadens blodomlopp
Dåtidens arkitekter representerade framtiden. Fastighetsmarknaden var 
en stor aktör i samhället och handel och bilism var viktiga motorer i 
samhällsutvecklingen. På 50- och 60-talen fick svensken ökat konsum- 
tionsutrymme vilket ledde till ett språng i investeringarna, med koncen
tration på innerstäderna. Kommunalpolitikerna strävade efter att varje 
stad skulle ha minst två varuhus i centrum, ett kooperativt och ett 
privat.

Bengt O. H. Johansson har hittat vissa metaforer som han menar 
binder tanken vid den här tiden. Den vanligaste är bilden av staden som 
en organism, där blodomloppet är bilismen som förser stadens hjärta 
med friskt blod. Följden blir att affärerna ska ligga i centrum och runt 
affärscentrum ska det finnas parkeringshus som kan nås via ett antal 
matargator.

Men 1973 gick luften ur moderniseringsprojektet. Med oljekrisen kom 
ifrågasättandet på bred front och en annan uppfattning om staden och 
det offentliga rummet växte fram. Det började med demonstrationstågen 
och kulminerar i dagens restaurang- och kaféliv. Parallellt kom interna
tionella politiska deklarationer. Det europeiska byggnadsvårdsåret ägde 
rum. Det nya var att ombyggnad ska ske med varsamhet.

Ny moderniseringsvåg på väg?
Men kulturfernissan är fortfarande ganska tunn. Under byggboomen på 
80-talet skulle varje svensk stad med självaktning bygga sitt eget hög
hus. Dagens arkitekturtidskrifter skriver på nytt om 60-talsutopier och 
det är troligt att en ny moderniseringsvåg kommer. Hittills har vi kunnat 
se att byggandet når en höjdpunkt vart 20 år.
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Attitydundersökningar som gjorts bland ungdomar av Institutet för 
framtidsstudier visar att hela 13 procent av de unga männen vill att alla 
gamla hus ska rivas och bara 40 procent kan tänka sig att bo i en äldre 
miljö.

Vi tror att det är värt att bevara kulturarvet och att det är ett bra sätt 
att hushålla med resurser. Hastig förnyelse innebär stora sociala risker. 
Därför måste vi försöka förstå vad det är som händer. Vi måste begära 
ett bättre statistiskt underlag i framtiden där vi kan spåra både ålder och 
typ av byggnad som rivs. Det gäller också att ge ökad stimulans till 
fastighetsägare och att se till att fastighetsägare kan få subventioner även 
för små åtgärder, så att dessa inte samlas ihop till stora renoveringskam- 
panjer.

Vi önskar oss inte reservat med alla godsaker på ett ställe. Men det 
behövs en ökad listning av miljöer som bör bevaras och vi måste hålla 
på rätten till inflytande på närmiljön. I dag har enskilda inte rätt att 
överklaga byggnadsnämndens beslut med motivet att kulturmiljön är 
värd att bevara. PBL-utredningen har föreslagit att ett sådant förbud ska 
formellt lagfästas. Vi behöver en bevarandesyn som inkluderar all be
byggelse.

Just nu pågår ett nytt stort projekt där målet är att bygga om Sverige 
till ett hållbart samhälle. De statliga subventionerna kan ge negativa 
effekter på kulturmiljön. Dessvärre saknas en politisk debatt som säger 
hur omvandlingen till ett ekologiskt hållbart byggande ska gå till. Bengt
O. H. Johansson gav rådet att inte än en gång falla för frestelsen att hitta 
de stora idéerna och de stora metaforerna.

God kvalitet i miljonprogrammet?
Efter anförandet följde en frågestund. Moderatorn Peder Falk referera
de till en artikel av Thomas Hall i Dagens Nyheter där denne skriver att 
det svenska miljonprogrammet är bra sett ur ett internationellt perspek
tiv.

De flesta av våra 60-talsområden är bättre byggda än motsvarighete
rna i t. ex. Paris och London. Men våra 60-talsområden kommer också 
att utsättas för det som vi kan kalla bygga-om-Sverige, bland annat för 
att man genomför energibesparande åtgärder. Vi måste lära oss att se 
vår samtid också. Det är bortkastade pengar att gå in och bygga om 60- 
talsområden som redan är av god kvalitet.

David H. Ingvar undrade om det finns ekonomiska sammanhang att 
studera. Är det så att rika städer river mer än fattiga?
-Ja, det är oerhört tydligt, svarade Bengt O. H. Johansson. Fattigdomen 
är ofta den bästa antikvarien, men det finns undantag. Rika städer som 
Köpenhamn och Paris har valt att bevara sina äldre hus. I Danmark 
finns det visserligen också många exempel på stadssaneringar, men Kö
penhamn hann inte med. De lade sitt affärscentrum runt Hovedbangår- 
den och bevarade sin medeltida stadskärna.

En av åhörarna fick sista ordet: Det bästa sättet att bygga om Sverige 
på ett ekologiskt sätt är att inte göra det, utan bara renovera och möjli
gen förtäta staden här och där.
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Torgmöte - Vad ska vi ha torgen till?

I en debatt om de svenska torgen under rubriken Torgmöte medverkade 
Claes Britton, journalist med intresse för staden, Maria Isling Sundell, 
landskapsarkitekt Malmö stad, Monika Minnh agen-Alv sten, länsmusei
chef i Kristianstad och Thomas Hellström, regionchef för Stockholms 
köpmannaförbund. Dagens moderator, författaren och skådespelaren, 
Peder Falk ledde debatten.

Claes Britton inledde med att tala om torgen i Stockholm.
- Torgen är arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga katastrofer! De 
har förändrats från öppna platser till semipermamenta kåkstäder. På 
vintern ser det ut som ett stängt tivoli. Den här utvecklingen har accele
rerat sedan 80-talet. Målet har varit att göra torgen mer kontinentala, 
vilket översatt till svenska verkar vara detsamma som att dricka öl 
utomhus. Det har blivit lättare att få tillstånd för uteserveringar sedan 
vattenfestivalstänkandet slog igenom i Stockholm.
- Det är konstigt att man har fått lov att ställa upp alla dessa hus på 
offentliga platser utan annat än tillfälliga byggnadstillstånd. I stället för 
att tillåta dessa hus som ofta är pastischer på äldre bebyggelse borde 
man ställa höga krav på arkitekturen.

Det är dags att börja styra utvecklingen och utarbeta en strategi. Til
låt gärna uteserveringar, men ha en tanke bakom. Först måste vi ställa 
oss frågan: Vad ska vi ha torgen till? Torget är ett offentligt stadsrum 
och öppenhet är själva torgets idé.

Maria Isling menade att gatukontoret har ett stort ansvar att se till 
att torgen inte blir belamrade. I Malmö har man bestämt sig för att 
”rensa upp i djungeln”. Tidigare var både Lilla Torg och Gustav Adolfs 
Torg fulla av friggebodar. Nu har man bland annat förbjudit alla uteser
veringar att använda vita plastmöbler för att visa vilken nivå man vill att 
de ska hålla sig till.

I Malmö finns ett tätt samarbete mellan gatukontoret, de estetiskt 
ansvariga, markupplåtelseenheten och byggnadsnämnderna. De riktlin
jer som sätts upp måste efterlevas och man har anställt en särskild vakt 
som ska kontrollera att så sker.

Monika Minnhagen berättade om Stora Torg i Kristianstad. För att 
kunna göra något åt torgen måste man veta hur människor upplever 
dem, menade hon.
- Upplevelsen av torget beror på vem man är. Stora Torg existerar t.ex. 
inte för yngre tonåringar, de är aldrig där. Museerna har stor kunskap 
om torgen och kan göra etnologiska undersökningar. Det kan väcka in
tresse, inte minst hos unga.

Thomas Hellström tror behovet av torget som mötesplats är ännu 
större i IT-åldern. Han håller med om att det är viktigt att torg är vack
ra. Tidigare har vi slarvat med materialen och använt ful betong i stället 
för natursten. Staden bör ställa krav på hur torgen ska se ut. Det bör 
ställas hårda krav på permanenta lösningar, men man bör inte vara rädd 
för fula saker, bara de är tillfälliga. Torget ska kunna användas till olika 
saker vid olika tider på dygnet och året. Dessutom måste torgen skötas 
om. Det finns ett stort intresse för gestaltning men ett litet för underhåll, 
tyvärr.
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Stora Torget i Uppsala med 
Gamla rådhuset och det nyare 
Åhlénshuset. Torgytan fylls av 
busshållplatser.
Foto: Jörgen Runeby.
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Från atlantångaren till den globala byn
Johan Rådberg

Johan Rådberg är do
cent i stadsbyggnad 
vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. I sin nya 
bok ”Drömmen om 
atlantångaren” menar 
han att det är hög tid 
att göra upp med idé
arvet från futurismen 
och att det i själva ver
ket var den konstnär
liga visionen som led
de fel.

Ska det gamla bevaras eller rivas? Uppfattningarna har skiftat bland 
arkitekterna under 1900-talets lopp. Inspirerade av futurismens bud
skap om den nya maskinkulturen ville trettiotalets arkitekter riva den 
traditionella staden och bygga en modernistisk stad. I dag rivs moder
nisternas byggnader och man ritar nya hus i gamla stilar. Vad ska vi 
bevara och med vilka motiv? Vilken roll ska dagens arkitekter spela - 
och antikvarierna?

Den röda tråden i Johan Rådbergs anförande var arkitektens syn på 
staden som en spegel av tidsandan. Han inledde med att visa en bild från 
Norrmalm 1933 - innan den stora saneringen började - och vid sidan en 
bild av samma område i dag. I dag vill många med Bengt O. H. Johans
sons uttryck tala om rivningarna som ett ”kulturmord”. Men det kunde 
ha gått ännu värre.

I den internationella stadsplanetävlingen för Norrmalm 1933 lämna
de Le Corbusier in ett förslag där man rev - inte bara nedre Norrmalm - 
utan så gott som hela innerstaden. I stället föreslog han ett par gigantis
ka höghus i meanderslingor med plats för 400 000 invånare. I Alvar 
Aaltos förslag skulle också stora delar rivas och ersättas med höghus i 
20-30 våningar.

Jag vill med de här exemplen inte kasta skugga över arkitekterna 
utan bara visa hur stor betydelse tidsandan faktiskt hade. Alvar Aalto 
känner vi som en stor humanist; ändå kunde ha rita ett sådant förslag i 
övertygelsen om att det var rätt.

Stockholm som ”ville radieuse”. 
Le Corbusiers lätt igenkännliga 
förslag till Norrmalmstävlingen 
1933 innebar att två gigantiska 
bostadskomplex för 170 000 res
pektive 110 000 invånare skulle 
ersätta hela den nuvarande kvar
tersbebyggelsen på malmarna.
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Att den traditionella kvartersstaden tillhörde ett passerat historiskt 
stadium, att den därför på sikt måste ersättas av nya, tidsenliga former, 
det ansåg arkitekterna vara ett vetenskapligt faktum. Det stod utan dis
kussion. Vad kunde antikvarierna anföra till stadens och bevarandets 
försvar? Inte mycket. Man förskansade sig bakom vetenskapliga argu
ment. De mest särpräglade och värdefulla husen skulle bevaras. Det var 
själva dokumentationsvärdet som motiverade bevarandet.

Dessvärre präglas fortfarande såväl arkitekter som antikvarier av de 
skyttegravspositioner som intogs på trettiotalet. Det är hög tid att om
pröva dem och hitta fram till mer konstruktiva, samverkande positioner.

Futurismen och den nya staden
Tidsandan i början av 1900-talet präglades av de nya tekniska uppfin
ningarna: järnvägar, ångbåten, bilen och naturligtvis flygplanet. Inom 
konsten grundade den italienske poeten och målaren Marinetti futuris
men: en riktning som hyllade hastigheten, dynamiken, storstaden, ma
skinerna. Man dödförklarade den traditionella konsten: den enda levan
de konsten var den som speglade den nya tiden - maskinepoken. Akade
mierna, museerna och biblioteken stod för en förlegad kultursyn, de borde 
rivas. Futuristerna älskade dynamiska storstäder som New York; futu
risten Sant’ Elia skisserade framtiden stad La Cittä Nuova en stad med 
futuristiska skyskrapor. ”Staden skall vara som en gigantisk maskin”, 
förklarade han.

Man såg också framför sig att den nya maskinepoken skulle skapa en 
ny människotyp: en mer effektiv, rationell, mer tävlingsinriktad. En 
maskinmänniska.

Den som fullbordade futuristernas dröm om en ny stad för maskin
epoken var Le Corbusier, som lade fram en rad gigantiska stadsprojekt 
under 20-talets lopp. I Plan Voisin (1925) föreslog han att stora delar av 
Paris centrum skulle rivas och ersättas med 60-vånings skyskrapor 
(Louvren och Nötre Dame skulle sparas). Le Corbusier var arvtagare till 
futurismens idéer. Själv undvek han emellertid begreppet futurism - i 
stället talade han om modern arkitektur och modernism.

Den andra ledande funktionalisten på 20-talet var tysken Walter 
Gropius (Bauhaus-skolans berömde grundare). Lian utvecklade en proto
typ för höga skivhus i 10-12 våningar, en dittills okänd hustyp som skul
le komma att dominera i 60-talets storskaliga förorter i hela Europa.

Men vi vet alla hur det gick. Någonting gick fel när skivhusområdena 
förverkligades i stor skala. Under 80-talet har man tvingats riva - spränga 
- flera av de mest storskaliga höghusgrupperna: i London, Glasgow och 
Lyon. I Sverige fick vi ett eget exempel med de lutande tornen i Boden.

Riva, bevara - eller?
Bevarandefrågan har hamnat i ett nytt ljus, eftersom den traditionella 
kvartersstaden visat sig ovanligt livskraftig, medan de mest storskaliga 
modernistiska områdena blivit mest problemdrabbade. I Bergsjön i 
Göteborg har man monterat ned femvåningshus och byggt om dem till 
radhus. Hur skall man se på detta? Kan man riva höghus, eller skall man 
bevara dem som dokument över sin tid?

Johan Rådberg fortsatte med några Stockholmsexempel på nyritade 
byggnader där man tagit upp traditionella motiv: ett nybygge vid 
Oxtorgsgatan av Sune Malmqvist, Södra stationsområdet som bygger 
på den traditionella kvartersstaden. Har arkitekterna gjort upp med prin
cipen att arkitekturen måste spegla sin tid? Kanske är dessa traditionella
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hus (pastischer om man så vill) den rätta spegeln av vår tid, en tid som 
längtar efter trygghet och historisk kontinuitet?

Det mest provokativa exemplet på detta år kanske projektet Pound- 
bury i Dorchester i Södra England, ritat av Leon Krier, rådgivare till den 
brittiske tornföljaren Prins Charles. Krier har ritat en plan för en kom
plett förindustriell engelsk småstad, med trånga gator och traditionella 
hus.

Poundbury retade gallfeber på de modernistiska arkitekterna i Eng
land. Det anklagades för att vara en nostalgisk vykortsidyll, ett Disney
land!

Striden emllan traditionalister och modernister har stått som intensi
vast i Berlin - Europas största byggplats efter återföreningen. I dag 
domineras arkitekturtidskrifterna av en extrem variant av modernism, 
med namn som Rem Koolhaas, Hans Kollhoff och Bernard Tschumi. 
Med ett gemensamt namn kan deras inriktning kallas dekonstruktivism; 
man har tigit upp futurismens fallna mantel. De hävdar (liksom futu- 
risterna) att arkitekturen skall spegla sin tid, och att vår tids arkitektur 
därför måste vara splittrad, fragmentiserad, sammanhangslös, flytande. 
Vår tid präglas ju av motsättningar, upplösning, uppbrott och kaos.

Dekonstruktivisternas stadsprojekt är svårbegripliga, det går inte läng
re att urskilja vad som är hus, kvarter, gator eller platser. Allt kolliderar 
i stora strukturer och komplicerade system. Man har bland annat häm
tat sin inspiration från den brittiska avantgardistiska 60-tals gruppen 
Archigram. Archigram skisserade redan på 60-talet the Computer City - 
ett slags stadssystem, som inspirerats av det elektroniska innanmätet i 
radioapparater eller datorer.

Historien är nyckeln till självförståelse
Är detta en framkomlig väg för stadsbyggandet? Johan Rådbergs svar är 
nej. Visserligen kan man säga att vi lever i en dataålder, men därför 
behöver ju inte våra städer se ut som det kaotiska innanmätet i en dator. 
Det är lika banalt misstag som futuristernas idéer om att framtidsstäder- 
na skall se ut som maskiner. Datorerna är våra arbetsredskap.

Det andra misstaget är att man inte dragit lärdomar av modernism
ens försök att bygga maskinstäder - atlantångare. Miljöerna blev för
ödande - estetiken spred kyla och tomhet. Vi har i vår tid producerat 
alldeles för få vackra minnesvärda arkitektoniska platser och byggnader 
om man jämför med vår epoks rikedom och produktionsförmåga. Vi 
lider av ett kulturellt underskott.

Nyckelfrågan är vårt förhållande till historien. Futuristerna vill 
hugga av alla band med historien, de modernistiska arkitekterna full
följde deras tanke. Modernisternas misstag var att de trodde man kunde 
skapa en fullständigt ny arkitektur, vetenskapligt objektiv, sann, för all
tid giltig.

Men historien är nyckeln till vår självförståelse. Vi måste hela tiden 
skapa och återskapa vår historia genom att återupptäcka, återanvända, 
utveckla, förändra den historiska formrepertoaren. I detta viktiga arbete 
måste arkitekter och antikvarier samarbeta på ett nytt, öppet och kon
struktivt sätt. Vi måste lämna de gamla låsta positionerna. Arkitekterna 
måste ge upp anspråken på att de ensamma kan tolka tidsandan i bygg
nader. Antikvarierna måste överge anspråken på att avgöra vilken be
byggelse som - på vetenskapliga grunder - skall bevaras.
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Seminariedagen den 4 december

Seminarieprogrammet
Den 4 december 1997 hölls tolv seminarier ledda av företrädare för Riks
antikvarieämbetet. Kontakta dem gärna för mer information om semi
narierna.

1. Stadens torg. Idéseminarium inför aktiviteterna på Kulturhusens Dag 
1998. Maria Dackevall Wolf.

2. Kan vi certifiera kompetenser inom byggnadsvården ? Certifiering 
av kompetenser inom byggnadsvården. Sakkunnig kontroll enligt 
Plan- och bygglagen (PBL). Hans Sandström och Kersti Berggren.

3. Kulturmiljöövervakning. Presentation av förslag till ett nytt system 
för långsiktig utvärdering av kulturmiljö i ett helhetsperspektiv. 
Per-Magnus Nilsson och Monica Mossberg.

4. Omvandling av stadsmiljöer. Hur påverkas staden när industribygg
nader och försvarskomplex inte längre används för sina ursprung
liga ändamål? Lena Simonsson.

5. Gymnasieelever, en outnyttjad resurs i kommunens planering.
Carin Bergström.

6. Nationella miljömål - en idédiskussion. Hur formulera kulturmiljö
mål så att platsens kulturvärden ges ökad tyngd i planering och 
beslutsfattande?
Karin Schibbye och Ann Mari Westerlind.

7. Kulturmiljövårdens roll i arkitekturpolitiken. Regeringens handlings
program för arkitektur 5c formgivning - hur påverkar det arbetet 
inom kulturmiljövården?
Lena Simonsson och Kersti Berggren.

8. Klart att pröva bebyggelseregistret! Presentation av registret och vad 
som krävs för att kunna använda det.
Per Gullberg och Karin Sterner.

9. Engagera allmänheten i stadsmiljön. Att stimulera de boendes 
intresse för stadsstudier. Presentation av nya böcker.
Marianne Lundberg.

10. Konserveringsideologier. En diskussion om ansvars-, etik- och eko
nomifrågor. Lars-Uno Johansson och Cecilia Engellau-Gullander.

11. Bidragen till kulturmiljövården. Introduktion till nyheter i BEA- 
systemet. Kjell Andersson.

12. Beställardialog och upphandling. Hanteringen av beslut om ingrepp 
i fast fornlämning med anledning av ändringar i Kulturminneslagen 
(KML). Per-Magnus Nilsson och Ulf Bertilsson.
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Riksantikvarieämbetets stad-aktiviteter 
under 1998

Kulturhusens Dag
Under Kulturhusens Dag kan allmänheten gratis besöka kulturmiljöer 
runt om i landet som annars inte är tillgängliga. Dessa miljöer, som kan 
vara byggnader eller platser berättar om vår kulturhistoria och vårt 
gemensamma kulturarv. Varje år väljs ett nytt nationellt tema och däri
genom öppnas nya miljöer och intresse väcks för olika typer av kultur
miljöer. Parker och trädgårdar, industri- och hantverkshus och hus för 
nöjen och samling är några exempel på miljöer som visats i Sverige.

Kulturhusens dag arrangeras under en eller två dagar i september 
månad i 43 europeiska länder. Europarådet är sedan 1988 är europeisk 
samordnare för ”the European Heritage Days” d.v.s. Kulturhusens Dag. 
Sverige har deltagit sedan starten med Riksantikvarieämbetet som huvud
arrangör. Kulturhusens dag 1997 samlade totalt 18,5 miljoner besökare 
runt om i Europa. I Sverige hade de 310, för dagen öppnade, försvars
byggnaderna 55 000 besökare.

Sveriges tema 1998: Torgen och husen kring torgen
Torget har genom alla tider haft en central funktion i en stad eller i ett 
samhälle. Det har fungerat som marknadsplats, omstigningsplats eller 
mötesplats men även som representationsplats med påkostade fasader, 
ofta av stort arkitektoniskt värde. Runt eller i närheten av torgen ligger 
kyrkor, rådhus, bankhus och andra för samhället vitala byggnader.

Eftersom ett torg i sig inte kan ”öppna” fysiskt förutsätter årets tema 
i ännu högre grad än tidigare att personer finns på plats som kan beskri
va eller visuellt återge torgens funktion och de händelser som ägt rum 
där genom tiderna och på så vis mentalt öppna dörrarna till torgens 
historia för besökarna. Vi hoppas även på att många intressanta och 
normalt stängda hus runt torgen är öppna för besök vid årets Kulturhus
ens Dag, den 12-13 september 1998.

För att detta riksomfattande arrangemang ska kunna genomföras 
samarbetar Riksantikvarieämbetet med lokala arrangörer. Därför bju
der vi in myndigheter, förbund, föreningar, företag, fastighetsägare och 
privatpersoner med anknytning till årets tema att samarbeta med oss för 
att genomföra detta evenemang som lockar tiotusentals människor över 
hela Sverige.

Intresserad?
Kontakta Maria Dackevall Wolf, projektledare, på tel. 08-783 91 38, 
e-post mdw@raa.se eller skriv ett vykort med ditt namn och adress till 
Riksantikvarieämbetet så skickar vi mer information.
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Projektet Stadens kulturarv 1998
Under kulturhuvudstadsåret 1998 uppmärksammar Riksantikvarie
ämbetet staden som historiskt dokument, som livsmiljö och som sevärd
het. Vi hoppas kunna inspirera till aktiviteter i de svenska städerna och 
till reflektion och debatt om stadsmiljön och kulturarvet. Vill du veta 
mer titta pä vår hemsida www.raa.se/staden98.

Ett axplock aktiviteter som Riksantikvarieämbetet arrangerar
eller är medarrangör i under 1998

4-5/3 Den öppna staden. En konferens om kulturarvet i staden, den 
mångkulturella staden och framtidsstaden. Lidköping

25/4 Sveriges Fotomaraton 1998 - tema stadens kulturarv, i ca 25 
städer och med en riksfinal i Göteborg.

1/5 -30-9 Birka Mötesplats 1998. En utställning om Birka som hant- 
verksstad. Birka.

10/6 Sista dagen för bidrag till Svenska folkets egen K-märkning. 
Förslagen visas på Länsmuseet Gävleborg i september.

11-12/9 Staden - hur vill vi ha den? Frågor kring olika krafter som 
påverkar stadens kulturarv. Seminarium i Gävle.

14-15/9 Historic Towns - a Heritage for the Future. Internationell 
specialistkonferens. Stockholm.

3-27/9 Kulturhuvudstadshus - en utställning om vård, förvaltning, 
värdering och bevarandeplanering. Även seminarier och stads
vandringar. Stockholm.

5/9-4/10 Mårten Sjöbeck - Fotografier av ett svunnet kulturlandskap. 
Stockholm.

Oktober Schools Adopt Monuments - utställning av skolklasser från 
EU-länderna som ”adopterat” minnesmärken och kultur
miljöer. Stockholm.

Hela året Hur såg staden ut 1998? Stadens kulturarv dokumenteras via 
fotografiet. En handfull städer dokumenteras utifrån äldre 
fotomaterial.

Stadenpublikationer från Riksantikvarieämbetet under 1998
Skriften Staden - hur vill vi ha den? om staden ur olika perspektiv. 
Boken Stadens mönster där Nils Ahlberg redogör för hur stadskartor ger 
en fördjupad bild av stadens historia. Nyhetsmagasinet Tidevarv följer 
temat staden under hela året. Tidskriften Kulturmiljövård har ett tema
nummer om Stockholm.

Kanske värt att k-märka? 
Foto: Jörgen Runeby.
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Sedan trettio år är Riksantikvarieämbetets Höstmöte det stora årliga 
evenemanget för yrkesverksamma inom kulturmiljövården. Temadagen 
och seminariedagen samlar över 500 deltagare och bjuder varje år på 
ett nytt tema. Några exempel från senare år: Kulturarv - för vem?, 
Kultur och turism och Kulturarvets framtid. Under Höstmötesdagarna 
vill vi ge deltagarna nya infallsvinklar och inte minst möjlighet att 
träffas och diskutera aktualiteter.

Temadagen är en dag fylld av spännande föreläsningar, reflektion och 
många goda skratt. Som talare medverkar främst företrädare för andra 
samhällssektorer. Dagen avslutas med en festlig middag. Under den 
efterföljande seminariedagen fördjupas temadagens innehåll och det 
kompletteras med andra aktuella ämnen. Konserveringsideologier, 
Kulturmiljövårdens roll i arkitekturpolitiken och Omvandling av 
stadsmiljöer var några av seminarieämnena 1997.

Riksantikvarieämbetet
INFORMATIONSAVDELNINGEN 

Box 5405,114 84 Stockholm, Tel 08-783 90 00


