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Förord

Moderna kulturarv är ett angeläget forsknings
område. Den här boken är resultatet av ett projekt 
som samfinansierats av Forskningsrådet Formas, 
Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet.

I boken lyfter författaren fram de idéströmningar 
som påverkat arkitekters och planerares föreställ
ningar om hur städer och byggnader ska utformas. 
Boken bidrar därför på ett intresseväckande sätt till 
förståelsen av tidsanda, visioner och arkitektur i 
termer av ideal och verklighet, internationellt och 
lokalt. Den ger oss därmed också en bättre grund för att 
hantera den moderna bebyggelsen som ett kulturarv.

Boken ingår i Riksantikvarieämbetets fleråriga 
satsning på kunskapsuppbyggnad kring moderna 
kulturarv. Projektet ”Storstadens arkitektur- och 
kulturmiljö” startades 1999 och genomfördes till
sammans med aktörer i storstadslänen Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Projektet var ett uppdrag inom 
regeringens storstadspolitik. Riksantikvarieämbetet

arbetade därefter fram ett program för kulturarvs- 
arbete kring moderna kulturarv och kunde också in
bjuda samtliga länsstyrelser att delta och genomföra 
regionala projekt.

Kunskapsuppbyggnaden i kulturmiljöarbetet på
går ofta i nära samverkan med forskningen.

I Riksantikvarieämbetets FoU-program ingår 
forskning om moderna kulturarv numera som ett av 
programmets tre teman och för utvecklingsarbetet 
kring moderna kulturarv och storstadsarbetet, har 
det varit en självklar och tydlig koppling.

För framförda sakupplysningar och åsikter svarar 
författaren.

Britt Olofsdotter-Jönsson Karin Arvastson
Informationschef FoU-samordnare
Forskningsrådet Formas Riksantikvarieämbetet

Forskningsrådet Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhälls
byggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt 
internationellt forskningssamarbete. Rådet ansvarar också för information om forskning och forskningsresultat.

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag, FoU, syftar till att utveckla kunskapsuppbyggnad och stimulera till forskning 
om kulturarvet och kulturmiljön. FoU-anslaget används för att stödja forskningsprojekt som befinner sig i mötet mellan kultur
politik, kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer samt de vetenskapliga disciplinerna.





Inledning

Den här boken handlar om debatt, arkitektur och 
stadsplanering mellan 1945 och 1975, en period som 
kännetecknas av att många länder i Europa satsade 
på ett omfattande byggande. Kritiken mot de upp
förda miljöerna har bitvis varit häftig och de väcker 
inte sällan frågor hos betraktaren. Förenklat och 
sammanfattande kanske det kan formuleras som att 
många undrar: Varför ser det ut som det gör? Boken 
syftar till att besvara den frågan.

Jag har valt att arbeta med utgångspunkt i dis
kursanalys, vilket ger mig möjlighet att analysera 
arkitektur, debatt och stadsplanering som uttryck 
för sociala, historiska, kulturella och andra samman
hang. Visuella kulturstudier1 definierar i likhet med 
diskursanalys ett angreppssätt, en teori och metod. 
Centralt är att forskaren antar att det finns en upp
sättning regler som styr vad vi uttrycker och hur vi 
uttrycker oss. Vilka är våra ”glasögon” de genom 
vilka vi ser på världen, blir frågan. Texter, handlingar, 
planer och arkitektur kan med ett sådant perspektiv 
antas vittna om de gällande diskurserna, de är ”ut
sagor” om den förståelse och handlingshorisont som 
styr subjekten. Jag formulerar det i boken som att 

Milano, Italien. texter, arkitektur och planer uttrycker eller artikulerar
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en diskurs, tankestruktur, tankefigur, föreställning el
ler idéströmning. Begreppen används synonymt.

Hur vi talar, och vad vi talar om, är centralt i en 
diskursanalys. Orden är inte neutrala och en gång för 
alla definierade, inte heller de aspekter på tillvaron 
som vi vid ett givet ögonblick anser vara av betydelse. 
Vår syn på världen omskapas hela tiden och i det lig
ger en maktaspekt; hur ser relationen ut mellan de 
diskurser som för tillfället skriver dagordningen? Det 
handlar om att analysera hur makten och vetandet 
blir vardagliggjorda, hur diskurser inom ett fält blir 
det som uppfattas som normalt under en period.2 
Makt är något som utövas, skapar relationer och pro
ducerar vetande, den kommer inte, som filosofen och 
idéhistorikern Michel Foucault uttryckt det, uppifrån 
eller utifrån. Den finns överallt. Makt handlar om 
relationer och diskursen är ett regelverk inom vilket 
makt och motstånd produceras. Bland forskare som 
utvecklat Foucaults tankar finns de som formulerar 
det som att den regelbundet tas upp till omvärdering, 
att den förändras över tid och, att det finns konkur
rerande diskurser.3

Jag avser, med utgångspunkt i ett diskursanaly- 
tiskt och poststrukturalistiskt perspektiv, analysera de 
”regler” eller strukturer, som skapade möjligheterna, 
och tillika begränsningarna, för handlingar och ytt
randen inom området arkitektur och stadsplanering. 
Jag gör en kritisk läsning och söker de relationer som 
är meningsskapande. Olika typer av uttryck: kultu
rella, visuella, texter och sociala handlingar tolkas 
som artikulationer av en diskurs. Forskningsproces
sen använder jag för att dekonstruera, läsa de dolda 
budskapen; de som togs (och ännu ofta tas) för givna. 
Jag utgår från att olika diskurser ger subjektet olika 
positioner att tala från, det vill säga att individerna 
har möjlighet att positionera sig och bidra till diskur
sen. Den artikuleras i konkreta handlingar som med
verkar till förskjutningar. Strukturen inverkar alltså 
på aktörerna som inverkar på strukturerna.

Inom diskursteori används begreppet ”flytande 
signifikant”4 om det som inte har en entydig defini
tion och som olika diskurser konkurrerar om att fylla

innehållsligt. Hur välfärdsamhället skulle artikuleras 
i byggd miljö är en sådan konfliktlinje. Den form av 
generellt tillämpbar modernism som hade utvecklats 
under 1920- och 193o-talen var feltänkt, hävdade 
många efter andra världskriget. Den skapade anony
ma miljöer som vanliga människor inte kunde identi
fiera sig med. Modernismen måste därför modifieras 
med hänsyn till sociala, lokala, regionala och histo
riska aspekter. Det fanns också arkitektur och stads
planering som hade ett annat formspråk än det mo
dernistiska. Frågan är vilka verklighetsuppfattningar 
som stod på spel, liksom vilka diskurser som hade 
problemformuleringsinitiativet.

Centralt för studien är den oomstridda och domi
nerande diskursen att arkitektur och fysisk planering 
skulle bidra till utvecklingen av välfärdssamhället, det 
för vilket ”vanliga människor” och deras behov bil
dade utgångspunkt. Detta var en diskurs som hade 
transporterats mellan olika diskursordningar.5 Med 
det menar jag att arkitekter och andra inom det här 
området importerade en tankefigur som hade utveck
lats inom det politiska fältet, och gav ny artikulering 
åt den.6 Det gör den byggda miljön till en spännande 
ingång till ett idag högaktuellt forskningsområde där 
välfärdssamhället och dess framväxt analyseras.

Den etablerade berättelsen om efterkrigstidens 
byggda miljöer har inte skrivits av en nollställd be
traktare utan har frammanats i ett politiskt och kultu
rellt sammanhang. En avsikt med boken är att visa att 
det finns olika berättelser, andra ordningar eller möj
liga sätt att förstå utvecklingen. Syftet med studien 
är att skapa en annan, mer komplex ordning och en 
djupare förståelse av utvecklingen inom arkitekturens 
fält än den som idag föreligger.

Ett kännetecken för den etablerade berättelsen om 
arkitekturutvecklingen är dess fokusering på enskild
heter. Byggnaderna som radas upp i litteratur om ef
terkrigstiden har inte sällan ikonstatus och finns med 
i så gott som alla översikts verk. Ofta symboliserar 
de något nytt, en vändpunkt. En fråga för analysen 
är hur det kommer sig att just de kanoniska arki
tekterna/objekten/yttrandena fick, och än idag får,
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uppmärksamhet. Syftet är att genomskåda de i sam
manhanget relevanta värdesystemen, de som var, och 
är, styrande för den etablerade historiografin, alltså 
våra föreställningar om det förflutna. Jag ifrågasätter 
inte att objekten omnämns; däremot att de berövats 
sitt kulturella, sociala och historiska sammanhang. 
Jag vill veta varför de allt sedan de tillkom, oavsett 
om vi talar om hus, planer eller texter, har uppfattats 
som centrala. Jag vill förstå och kunna förklara i vil
ka sammanhang objekten har ”skapats”; i betydelsen 
förstå relationerna till kulturella, sociala, historiska 
och andra sammanhang.

Jag inser att den position från vilken jag betrak
tar historien implicerar en viss tolkningshorisont. 
Som forskare tillhör jag ett fält och det inverkar på 
mina perspektiv och min framställning. Någon neu
tral utsiktspunkt finns dessvärre inte. Hur forskaren 
ska förhålla sig till sin egen forskningshorisont är 
en viktig fråga, liksom den om det överhuvudtaget 
går att göra anspråk på historisk kunskap. Det se
nare har debatterats av bland andra poststrukturalis- 
tiskt orienterade teoretiker som hävdar att det inte 
går att formulera sanningar eller objektiv kunskap. 
Insikten om subjektets, tidens och rummets bety
delse för forskningen har fått betydelse för vår syn 
på kunskapsproduktionen; sanningen är en diskursiv 
konstruktion. De insikter som poststrukturalismen 
fört med sig har uttryckts som att vi inte har någon 
kunskap alls eftersom vi aldrig kan vara säkra. Detta 
benämns ibland av filosofer som kunskapsteoretisk 
fundamentalism eller fundamentism.71 populär form 
brukar detta uttryckas som att sanningen är relativ. 
Du har din sanning och jag har min. Jag kommer i 
forskningsöversikten att visa på hur tidigare forsk
ning om framför allt 1960-talets byggande illustrerar 
poststrukturalisternas tes att tid och rum inverkar på 
studiernas förutsättningar; både de dolda, de som styr 
oss utan att vi är medvetna om det, och de som vi tar 
för givna och uppfattar som allmängiltiga.

Hur kan man då som forskare hantera det pro
blem som poststrukturalisterna har pekat på? Ett svar 
är att forskning inte bör syfta till att klarlägga en ob

jektiv verklighet, däremot att analysera hur verklig
heten har skapats.8 Detta är, som framkommit, syftet 
med en diskursanalys. Mot det kan någon invända 
att även när vi analyserar hur verkligheten har ska
pats kan vi omöjligt befinna oss i en neutral position. 
Därför måste forskaren redovisa den egna forsknings
horisonten, det sammanhang i vilket studien har till
kommit. Jag kommer här att försöka ringa in min 
forskningshorisont, både det professionella samman
hanget och det personliga.

Studien har tillkommit i en tid då ”förorterna” 
används för att illustrera hur illa det kan gå när fel
aktiga planeringsprinciper och en oriktig bostadspo
litik får styra. Principerna om grannskapsplanering, 
funktions- och trafikseparering framhålls idag som 
speciellt misslyckade eftersom de förhindrar nyföreta
gande, handel och ekonomisk utveckling samt skapar 
isolering. Den fysiska strukturen bär alltså skulden 
till fattigdom och ekonomisk segregation. Genom att 
se relationen mellan sådana yttranden och den nyli
berala diskurs som söker lösningar på samhällspro
blem i privat företagsamhet får kritiken en annan 
mening än den som först ges vid handen. En politisk 
diskurs har transporterats in i det fält som handlar 
om arkitektur och stadsplanering. I enlighet med den 
måste platser planeras och byggas med utgångspunkt 
i företagens behov. De offentligt finansierade byggda 
miljöerna artikulerar, föreställer sig sannolikt flera, en 
annan politisk diskurs där den intervenerande staten 
ställer ekonomiska realiteter i skuggan av visioner om 
jämlikhet och trygghet.9

En annan gren av dagens förortskritik är den som 
tar sin utgångspunkt i ”de andra”, ”invandrarna”. 
Där de bor härskar våld och kriminalitet om vi får tro 
mediernas rapportering.10 Ytterligare en är föreställ
ningen att kreativitet är förknippad med vissa urbana 
miljöer och vardagsliv med andra. Enligt den bor den 
kreative i innerstaden, utanför bor ”loosers”.11

Jag har strävat efter att inte låta dessa föreställ
ningar färga av sig på studien. Lika viktigt tycker jag 
det är att inte försköna eller försvara, varken poli
tiska lösningar eller byggda miljöer. Mina personliga
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I pressen sprids postkoloniala föreställningar om ”de andra”, som bor i förorterna från i960- och 1970-talen. 
Kista torg, Norra Järva i Stockholm.

erfarenheter kan eventuellt göra mig obenägen att se 
avigsidor: Som uppvuxen i en av Stockholms så kal
lade förorter, i ett flerfamiljshus från 1960-talet, har 
jag lekt i skogsdungarna och dansat på ungdomsgår
dens diskotek och det inverkar naturligtvis på mina 
perspektiv. Å ena sidan är jag mindre utlämnad till 
andras beskrivningar av, eller fantasier om, hur ”livet 
mellan husen” kan te sig, än den som saknar mina 
erfarenheter. Å andra sidan finns risken att jag har 
en känslomässig relation till miljöerna och att denna

hindrar mig från att vara kritisk. Självfallet måste jag 
vara uppmärksam på eventuella tendenser i den rikt
ningen. Genom att diskutera olika möjliga tolkningar, 
redovisa teoretiska utgångspunkter och källor har jag 
efter bästa förmåga skapat en ram som syftar till att 
ge studien den tillförlitlighet som krävs.

Vid sidan av att de kända verken - ikonerna - ana
lyseras, ingår i studien också objekt som sällan eller 
aldrig omnämns i litteratur om perioden. Jag är dock 
ingalunda ensam om att återgå på ett bredare mate-
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rial än det som ikonerna erbjuder. Allt sedan 1970- 
talet har positionerna förflyttats inom ämnet, ”från 
monument till miljö” som det brukar formuleras. I 
enlighet med det implicerar ämnet arkitekturhistoria 
idag i princip alla typer av byggda miljöer. Breddning 
har dock inte förmått rubba den etablerade historio
grafin.12 I fokus för studien står, förutom de kända 
objekten, arkitektur och planer ämnade för den äldre 
stadens periferi: bostäder, centrumanläggningar, kon
tor, kyrkor och skolor; alltså vad som skulle kunna 
kallas vardagens arkitektur. Dess status är dock skif
tande. Kyrkor är av tradition arkitekturens prestige
projekt medan flerfamiljshusen enligt samma synsätt 
återfinns i den andra änden av skalan. Enfamiljshus, 
skolor, centrumanläggningar, kontors- stads- och 
sjukhus kan statusmässigt vara allt däremellan. Den
na skala har inte varit styrande för urvalet.

Med avseende på den internationella utvecklingen 
har jag i hög grad använt litteratur för att analyse
ra utvecklingen. När jag tecknar den svenska följer 
jag tidskriften Byggmästaren/Arkitektur (namnbyte 
skedde 1959) men gör också nedslag i det byggande 
som realiserades och diskuterar detta i relation till de
batt, annan arkitektur och planering, internationellt 
och nationellt. Statliga offentliga utredningar, forsk
ning från perioden - och om den - är andra källor 
för studien.

Med avseende på den internationella utvecklingen 
har böcker och debattinlägg vilka regelbundet om
nämns som centrala för sakområdet och perioden an
vänts.13 Lewis Mumfords The Culture of Cities (1938), 
Ciams manifest “den funktionella staden” (JL Sert 
194 z) Patrick Abercrombies County of London Plan 
(1943) respective Greater London Plan 1944, Jane 
Jacobs The Death and Life of Great American Cities 
(1961), Kevin Lynchs The Image of the City (1961) 
Serge Chermayeffs och Christoffer Alexanders Com
munity and Privacy (1963) Christoffer Alexanders A 
City is not a Tree (1965) Aldo Rossis L’architecttura 
della citta (1966) respektive Robert Venturis Com
plexity and Contradiction in Architecture (1966).

Disposition

Den som så önskar kan gå direkt till avsnittet om den 
internationella utvecklingen. Resten av inledningen 
är en diskussion kring använda begrepp följt av ett 
avsnitt i vilket uppgifter om material och urval ingår. 
Därefter diskuteras forskningsläget och i anslutning 
till det formulerar jag några frågor som litteraturen 
väckt och som jag vill analysera vidare. Dispositionen 
ser ut som följer:

• Avsnittet om internationella tendenser inleds 
med en redogörelse för modernismens utveckling un
der 19ZO- och 1930-talen. Därefter följer ett längre 
avsnitt om efterkrigstiden. Det är en redogörelse för 
och analys av internationell debatt, arkitektur och 
stadsplanering med särskilt fokus på Europa. Mate
rialet är huvudsakligen tematiskt ordnat, det vill säga 
jag har i stor utsträckning velat strukturera det utgå
ende från den teoretiska ansatsen.

• Därefter följer ett avsnitt om den svenska ut
vecklingen som analyseras på ett liknande sätt. Det 
hade varit möjligt att integrera det internationella och 
det svenska materialet i boken men av olika skäl har 
jag valt att göra två separata delar. Tidsaxeln är inte 
avsnittets ryggrad vilket för en del läsare måhända 
känns ovant. Istället behandlas objekten och debatten 
i de sammanhang som jag bedömer ger dem mening.

• Boken avslutas med en kort beskrivning av de 
diskurser som jag funnit var centrala för sakområdet 
perioden 1945-1975.

INLEDNING - 17



Nyurbanism, Järla sjö, Nacka.

l8 - INLEDNING



Avgränsning

Varför just perioden 1945 till 1975 frågar sig kanske 
någon. Olika avgränsningar kan naturligtvis motive
ras på olika sätt. Jag har valt att göra relativt ingåen
de referat av mellankrigstiden, för att sedan fördjupa 
studien från cirka 1945; den ungefärliga tidpunkt 
då välfärdssamhället och de olika modifieringarna 
av den internationella modernismen börjar ta form i 
Europa. Under i960- och 1970-talen ifrågasattes den 
arkitektroll som hade etablerats inom ramen för mo
dernismen och välfärdssamhällets utbyggnad på bred 
front, liksom de byggda miljöerna. Arkitektur är form, 
inte ideologi, hävdade Colin Rowe 1975, vilket också 
var det europiska ”byggnadsvårdsåret”. Manfredo 
Tafuri konstaterade året efter, med utgångspunkt i 
marxistisk kritik, att kapitalismen omöjliggjorde allt 
annat än en kommersiell arkitektur. Arkitektur som 
kultur eller ideologi var en utopi.14

Form kom på modet, ofta klassicism. I Europa 
blev Ricardo Bofill, Quinlan Terry och Leon Krier 
under 1970- och 1980-talen kända representanter för 
den utvecklingen.15 Avgränsningen 1975 betyder inte 
att alla arkitekter under detta år övergick till att ana
lysera klassicismen eller att kåren hade saknat intresse 
för formfrågor perioden innan. Utvecklingen var sna
rare successiv och disparat. Men i synnerhet 1980-ta- 
lets arkitektur, de nyliberala strömningarna, intresset 
för formfrågor i allmänhet och klassicism i synnerhet, 
uttrycker en annan verklighetsuppfattning, en annan 
diskursordning än den som dominerade decennierna 
efter andra världskriget.

Med uppkomsten av new urbanism i USA under 
1990-talet (i Sverige ”nyurbanism”) kom många ar
kitekter och debattörer att plädera för en arkitektur 
och stadsplanering som implicerade sociala visioner. 
Det vill säga att skapa kontakt, integrera olika funk
tioner, utforma socialt balanserade samhällen, upp
häva ekonomisk och social segregation, understödja 
ekonomisk utveckling och så vidare. Det är visioner 
som på flera sätt sammanfaller med dem som många 
arkitekter hyste decennierna efter andra världskriget,

även om utgångspunkterna är annorlunda. Idag för
utsätts marknaden lösa många av de problem som 
tidigare arkitekter och politiker ansåg borde lösas 
inom ramen för en intervenerande stat.16 Idén om ar
kitekten som primärt designer eller formskapare är 
tillika stark idag, en tolkning av yrkesrollen som mel
lan 1945 och 1975 var starkt ifrågasatt.

Jag gör inte anspråk på att ha fångat in allt som 
kan sägas om perioden, däremot tror jag mig kunna 
påstå att de aspekter som berörs hade betydelse för 
sakområdet.

Sverige - unikt eller tidstypiskt?
En föreställning som ofta kommer till utryck i litte
ratur om arkitektur och stadsplanering är att Sverige 
och det svenska skiljer ut sig från resten av Europa. 
Det finns till exempel ett antagande om att just Sverige 
hade ett storskaligt och offentligt finansierat bostads
byggande decennierna efter andra världskriget, i syn
nerhet under perioden 1965-1974. Det har sagts att 
”miljonprogrammet” är ”oöverträffat i världen”.17 
Räknat i antal producerade lägenheter per invånare 
och år hade Sverige en mycket hög produktionstakt18, 
men Sverige är ett förhållandevis glesbefolkat land 
vilket gör att även om produktionen var omfattande 
per invånare så var den ändå blygsam i jämförelse 
med andra länders om man ser till antalet lägenhe
ter. För att ta ett enda exempel: 1970, då Sveriges 
produktion var den högsta någonsin, producerades 
knappt no 000 lägenheter. I Storbritannien var mot
svarande siffra samma år cirka 360 000, i Västtysk
land drygt 445 000.1 de nämnda länderna färdigställ
des alltså grovt räknat tre respektive fyra gånger fler 
lägenheter än i Sverige. Detta mönster gäller generellt 
hela perioden 1948-1975 oavsett vilka år som jäm
förs.19 Det betyder inte att den svenska utvecklingen 
var ointressant i ett internationellt perspektiv, men 
utgångspunkten för historieskrivningen bör innefatta 
en medvetenhet om att utvecklingen var liknande i 
många länder.
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Med den stora satsningen på ett offentligt finan
sierat och storskaligt byggandet i Europa hävdes bo
stadsbristen i denna del av världen. Kritiken mot de 
producerade bostadsmiljöerna blev dock bitvis häftig, 
och den var som mest intensiv ungefär samtidigt som 
många av de stora bostadsbyggnadsprogrammen av
slutades under 1970-talets första hälft.20 Denna be
skrivning gäller även Sverige. Vi var med andra ord i 
takt med det övriga Europa.

Diskussion om några begrepp

Folkhem eller välfärdsstat?
Den period som boken behandlar brukar i Sverige 
ibland benämnas som ”folkhemmet”. Det var då en 
”svensk folkhemspolitik” fördes, vilket manifestera
des i ”folkhemmets byggande”. Begreppen används 
om svensk välfärdspolitik (i vilken bostadsbyggande 
ingick)21 under 1930- 1940- och 1950-talen. Sedan 
några år tillbaka har en vidgning av begreppet folk
hem skett så att det numera inte sällan också omfattar 
i960- och 1970-talen.22 Här används det inte - av fle
ra skäl. Ett är att det är svårdefinierat.23 Ett annat är 
att det underförstått kommunicerar att välfärdssam
hället är en typiskt svensk företeelse, vilket är en fel
syn. Snarare var, som det har uttryckts, social security 
”fältropet för dagen” efter andra världskriget. Enligt 
Per Nyström som var statssekreterare vid regerings
kansliet åren efter kriget, måste den svenska riksda
gens relativt sett stora enighet kring de kostsamma re
former som föreslogs av Gustav Möller 1945-1950, 
förstås i ljuset av den internationella utvecklingen. 
Inte minst danska sociala reformer under 1930-talet 
fick internationell publicitet. De inverkade, enligt Ny
ström, på den brittiska planen för sociala reformer 
under 1940-talet, den så kallade Beveridgeplanen. 
Även denna blev internationellt uppmärksammad. 
Det danska exemplet ska också ha varit förebildligt 
när Sverige under 1940-talet och framåt successivt 
lämnade fattigvårdsliknande insatser till förmån för

sociala försäkringssystem, vilket man hade gjort i 
Danmark med början 1933.24

Det var med andra ord inte Sverige som gick i brä
schen under 1930- 1940- och 1950-talen, utan snara
re Danmark och kanske också Storbritannien. Under 
1970-talet, däremot, uppfattade många andra länder 
de skandinaviska länderna (inklusive Sverige) som fö
rebilder med avseende på ”kvinnovänliga” välfärdsre- 
former. Under 1970-talet blev det möjligt för kvinnor 
i Skandinavien att kombinera arbete och familj (vilket 
också gällde kvinnor i Frankrike och öststaterna kan 
tilläggas). Vilka reformer de olika välfärdsstaterna 
har satsat på kan betraktas som ett resultat av makt
relationer, kulturell och social kontext.25

Välfärdsstaten är alltså inte specifikt svensk och 
heller inte specifikt socialdemokratisk. Det finns olika 
modeller, olika välfärdspolitiska inriktningar. Ett sätt 
att skilja dessa från varandra är att gruppera dem 
med utgångspunkt i några betydelsefulla aspekter. 
”Den liberala välfärdsstaten” ger ett riktat stöd till 
vissa särskilt utsatta grupper men förlitar sig i hög 
grad på marknadslösningar. USA är ett typexempel. 
I ”den socialdemokratiska välfärdsstaten” finns en 
generell välfärdspolitik som riktar sig till alla oavsett 
inkomst.26 Med avseende på den offentligt finansie
rade bostadssektorn kan nämnas att i Sverige rikta
des bostadspolitiken efter andra världskriget mot 
hela folket, medan andra länder använde inkomst
prövning som en förutsättning för bostadsstöd. ”Den 
konservativa välfärdstaten”, slutligen, reglerar och 
intervenerar, men förlitar sig i hög grad på existeran
de institutioner, inte minst familjen. Västtyskland är 
ett typexempel på detta. Ytterligare en rad modeller 
skulle kunna adderas till listan, till exempel ”Medel
havsområdets modell”, ”den japanska modellen” och 
”den östeuropeiska”.27

Arkitekturteori eller diskurs?
Med ”arkitekturteori” brukar avses teorier som ar
kitekter använder sig av i sitt arbete.28 Inte sällan 
har de diskurser som jag tar upp tidigare benämnts 
som teorier. Jag menar att begreppet arkitekturteori
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är svårmotiverat eftersom det sällan handlar om sys
tematiserade eller förklarande kunskaper. Norma
tiv teori, det vill säga ideologi, är däremot vanligt 
förekommande inom sakområdet, liksom diskurser 
transporterade mellan olika diskursordningar eller 
sakområden. Diskurser om jämställdhet eller om 
hur relationen mellan subjektet och världen är kon
struerad, är exempel på det.

Brutalism eller strukturalism?
Brutalism och strukturalism är två så kallade ”teo
rier” som ofta återkommer i litteratur om efterkrigs
tidens arkitektur. Inte sällan används de som syno
nymer. Några definitioner av begreppen är svåra att 
finna och de som använder dem diskuterar sällan eller 
aldrig möjliga tolkningar av dem, till exempel hur de 
har använts tidigare. Jag kommer i boken att prova 
tanken om inte brutalism och strukturalism utgör två 
olika diskurser. Nedan redogör jag för hur begreppen 
har använts tidigare.

Benämningen brutalism spreds av arkitekturkri
tikern Reyner Banham i boken The New Brutalism 
(1966). Hans inflytande illustreras av att begreppet 
fortfarande används. Banham skiljer på neo-bruta- 
lism och new brutalism. Det förra, menar Banham, 
betecknar en stil i likhet med nygotik eller nyklassi
cism. Det senare representerar en etik snarare än en 
estetik. Enligt Banham härrör begreppet neo-bruta- 
lism ur Hans Asplunds omdöme om Villa Göth av 
Lennart Holm och Bengt Edman. Begreppet brutalism 
spreds från Sverige till Storbritannien, men fick en 
annan betydelse. Att förleden ”new” sattes framför 
”brutalism”, menar Banham, kan tolkas som en ironi 
riktad mot new humanism, eller new empiricism som 
hade en dominerande ställning vid samma tid, det vill 
säga tidigt 1950-tal. Banham nämner tre byggnader 
som han finner centrala för den tidiga fasen av bruta
lism. En av dessa är Le Corbusiers Unite d’Habitation 
i Marseille (1948-1954) som arkitekten själv beskrev 
med orden ”beton brut”. Beton brat beskriver de 
skrovliga betongytorna som exponerades öppet i in
teriörer och exteriörer.

Men det var inte denna byggnad som var den för
sta att kallas new brutalist, utan det var Illinois Insti
tute of Technology i Chicago (1945-1947) av Mies 
van der Rohe. I likhet med Le Corbusier exponerade 
van der Rohe materialen. I Illinois var det stålet som 
visades upp - som det solida material det faktiskt är, 
som Banham uttrycker det. Den första byggnad som 
kallades new brutalist av sina arkitekter var en skola 
i Hunstanton i Norfolk av Alison och Peter Smithson, 
uppförd mellan 1949 och 1954. Likheterna mellan 
denna och van der Rohes byggnad i Illinois nämns 
ofta, men det nya och chockerande med skolan var 
att materialen var frilagda invändigt, skriver Banham. 
Golv och väggar var av prefabricerade betongelement 
respektive tegel och på dem syntes elektriska instal
lationer, rördragningar etc.29

Banham menar att brutalismen fick två riktningar. 
Den ena syftade till en reformering av stadsbyggan
det. Den andra var 1’art brut.3° Efter att Le Corbusi
ers byggnad Les Maisons Jaoul hade uppförts 1956 
blev brutalismen en stil.31 De dominerande materialen 
i Les Maisons Jaoul är ”rå” betong, där plankorna 
som använts vid gjutningen bildar mönster, och fri
lagt hårdbränt tegel av litet format med betonade fo
gar. Tegelmuren är en aning ojämn i sin struktur på 
samma sätt som på en äldre byggnad (från medelti
den, eller varför inte svenskt 1910-tal), där det hant
verksmässiga teglet och fogarna bildar en skrovlig 
yta. Materialen är de samma interiört som exteriört. 
Andra karakteristika är valvöppningar och i muren 
indragna fönster- och dörröppningar. Det senare ger 
huset en borgliknande karaktär, särskilt som fönstren 
reducerats till smala, vertikala öppningar. Huset har 
vidare oregelbundna fönsterformer ojämnt placerade 
på fasaden.32 Banham påpekar att många av dessa 
drag hade Le Corbusier använt redan under 1930-ta- 
let i t.ex. Petite Maison de Weekend 1935.33 Flera av 
de karakteristika som Banham förknippar med bruta
lismen som stil hade alltså använts tidigare.

Kenneth Frampton är arkitekt och författare och 
har skrivit den över världen spridda Modern archi
tecture a critical history, som har kommit ut i flera
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Kontorshuset i Apeldoorn, Nederländerna av Herman Hertzberger har blivit en ständigt återkommande referens i litteraturen, en ”ikon”. Foto Eva Eriksson.

upplagor. Frampton använder såväl begreppen bruta- 
lism som strukturalism. Brutalismen är enligt honom 
en brittisk företeelse. Paret Smithson står i centrum 
för den tidiga brutalismen i Framptons text. Fram 
till mitten av 1950-talet karakteriserades brutalismen 
enligt honom framför allt av ”ärliga material” och 
frilagda installationer. Omkring 1955 anslöt sig flera 
brittiska arkitekter till brutalismen och denna fick, 
om jag uppfattar Frampton korrekt, ett annorlunda

uttryck inspirerat av 1800-talets industriarkitektur.34
Strukturalismen beskriver han med nyckelbegrepp 

som ”funktionen följer formen”, ”anti-teknokratisk” 
och ”platsens betydelse”. Aldo van Eycks arkitek
tur är, enligt Frampton, central för strukturalismen. 
Dennes arkitektur karakteriserar han som ”labyrin
tisk klarhet”. Ytterligare en byggnad som han anser 
artikulerar strukturalismen är Flerman Ffertzbergers 
kontorshus i Apeldoorn. Kontorshuset lämnades av
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siktligt ofärdigt för att uppmuntra insatser av ”bru
karna”.35

Som framgår är de namn som Frampton förknip
par med strukturalism nederländska. Hans text är 
inte diskuterande och han lämnar inte heller särskilt 
klara besked om hur han gjort sitt urval eller hur han 
definierar sina begrepp. Vad brutalism och struktura
lism egentligen står för uppfattar jag som oklart även 
om jag fått vissa ledtrådar, som att brutalismen tillhör 
den brittiska arkitekturutvecklingen medan struktu
ralismen utvecklades i Nederländerna.

Begreppen brutalism och strukturalism används 
även av svenska författare. Ofta anses båda beteckna 
en arkitektur som präglas av ”rå” betong. Struktu
ralism anses dessutom implicera föränderlighet, det 
vill säga byggnaderna är planerade så att de enkelt 
går att bygga om. Men det finns också ytterligare as
pekter på begreppen. Claes Caldenby beskriver un
der rubriken ”Förändringens estetik” brutalism som 
”rå betong, tegel, glas och stål”, ”gator i luften, loft- 
gångshus” och tillägger att detta också kallas struktu
ralism. Brutalism och strukturalism skulle alltså vara 
synonymer.36 I Olle Svedbergs beskrivning av struk
turalismen dominerar de bygg- och produktionstek
niska aspekterna: ett rationellt och tekniskt synsätt på 
arkitektur som lade grunden till de bostadsområden 
som i rekordfart producerades i Skandinavien un
der 1960-talet. Svedberg nämner Byggnadsstyrelsen 
och tre objekt som via en uppsats författad av Nils 
Ahrbom 198037 blivit synonyma med strukturalism 
i svensk arkitektur: Televerket i Farsta, Garnisonen 
i Stockholm och universitetet i Linköping. Svedberg 
nämner dessutom Arrheniuslaboratoriet vid Stock
holms universitet och Pharmacia i Uppsala, båda av 
Carl Nyrén, som han anser vara två ”brutalistiskt- 
strukturalistiska” anläggningar.38

Erik Nygaard anser att Aldo van Eyck var upp
hovsmannen till strukturalismen. Hans arkitektur är 
uppbyggd kring motsatspar som ute/inne, ljus/mörker, 
öppet/stängt och så vidare. Van Eyck representeras i 
Nygaards bok av sin mest kända byggnad, ett barn
hem i Amsterdam. När Nygaard presenterar detta

nämner han att det inom den tidiga strukturalismen 
fanns en förkärlek för råa betongväggar, blottade in
stallationer och sparsam användning av färg. Det var 
upp till de boende att ge huset liv. Den råa betongen 
och de blottade installationerna är enligt flera förfat
tare även typiska för brutalismen, men hos Nygaard 
hänförs de till strukturalismen.

Herman Herzbergers kontorshus i Apeldoorn 
(Centraal Beheer Building) betecknas som mönsterex
emplet på nederländsk strukturalism. Av formulering
en framgår att Nygaard, i likhet med Frampton, anser 
att strukturalismen har en särskild roll i just Neder
länderna. Han karakteriserar strukturalismen som en 
arkitekturströmning som förenar det konstanta och 
det generella med det föränderliga och speciella. Han 
jämför med språket där vi kan använda det generella 
till någonting speciellt. Inom arkitekturen innebar 
detta att man med hjälp av ganska få och enkla ele
ment kan skapa stor variation. Så var Hertzbergers 
kontorshus konstruerat. Det bestod huvudsakligen av 
kontorsceller, nio gånger nio meter, som kunde kom
bineras och inredas på ett varierat sätt.39

Även Nils-Ole Lund diskuterar begreppet struk
turalism. Han knyter det till begreppet öppen form 
och inleder avsnittet med att ingående berätta om Ot- 
terlomötet 1959. Tonvikt läggs på den polske arki
tekten Oscar Hansens bidrag, som var en plädering 
för öppen form eller öppen planläggning. Lund re
fererar Otterlomötet noggrant eftersom han menar 
att detta spelade en viktig roll för utvecklingen av 
strukturalism. Någon exakt definition tillhandahål
ler han inte. Däremot ges exempel på arkitekter som 
arbetat med strukturalistiska ”teorier” som Candilis, 
Josic &C Woods och deras förslag för utbyggnaden av 
den franska staden Toulouse-le-Mirail. Strukturalis
men ville analysera strukturerna, frågan blev då vad 
struktur är? För några var det kommunikationsytorna 
som strukturerade en bebyggelse eller en byggnad, me
nar Lund. Denna uppfattning slog igenom i utbygg
naden av de stora universiteten som uppfördes under 
i960- och 1970-talen. Men det skedde en glidning i 
begreppet, från struktur till konstruktion, vilket gjorde
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att arkitekturen hamnade ganska långt ifrån de ur
sprungliga idéerna om öppen form. Ett gymnasium i 
Risskov i Århus av arkitekterna Friis & Moltke byggt 
1968-1969 uppmärksammas. Skolans korridor utveck
lades till en gata skriver Lund, där material som normalt 
togs i anspråk exteriört (mursten och betong) användes 
inomhus.40

För att kunna diskutera vad strukturalism inom 
arkitekturen innebär bör det vara meningsfullt att in
ledningsvis undersöka själva begreppet. Det kommer 
jag att göra. I avsnittet om den internationella utveck
lingen diskuterar jag hur tankestrukturer hämtade i 
strukturalismen kan sägas ha artikulerats inom arki
tektur och stadsplanering. I den del av boken i vilken 
den svenska utvecklingen avhandlas ställs frågan om 
huruvida strukturalismen fick något inflytande på den 
svenska arkitekturutvecklingen eller inte.

Material
Den internationella debatten följer jag via Ciams mö
ten efter andra världskriget. Mitt val av Ciam (Cong- 
rés Internationaux d’Architecture Moderne) grundas 
i antagandet att en internationell organisation med 
medlemmar inte bara från många länder i Europa utan 
även från den övriga världen, bör vara en god ingång 
för den som söker förstå vilka tankestrukturer som 
gjorde sig gällande inom fältet under den aktuella pe
rioden. Det betyder inte att organisationen antas vara 
källa till tendenser som diskuteras. De ”upphovsrätts- 
liga” frågorna saknar intresse i sammanhanget: alltså 
vem eller vilka som först kom med de ”nya” idéerna. 
Jag tar heller inte ställning till de argument som de
battörerna framförde, huruvida dessa hade ”rätt eller 
fel”, om de ”fäktades mot väderkvarnar” eller inte. 
Fokus ligger på att lyfta fram argumenten, debat
ten och den arkitektur som kan antas ha haft sam
band med de idéströmningar som får betydelse för 
de byggda miljöerna. Ciam upplöstes efter 1959 års 
kongress. Under 1960-talet följer jag istället debat
ten via de kända publikationerna, flera författade av

arkitekter. Vid presentationer av planer och projekt 
används ofta publicerat material respektive litteratur. 
Källorna anges i sina respektive sammanhang.

En källa är Eric Mumfords The Ciam discourse 
on Urbanism 1928-1960 (2000), en annan är de pu
blikationer som Ciam gav ut efter sina möten. Eric 
Mumford har gått igenom organisationens arkiverade 
material och redovisar uppgifter om vilka arkitekter 
som deltog i de olika sammankomsterna, vilka frågor 
som diskuterades och orsakade konflikter. Den är re
lativt lättillgänglig och har i hög grad varit använd
bar som källa. En skillnad mellan Eric Mumfords och 
min egen framställning är att vi gör olika typer av 
analyser.

Det är inte bara debatten som ska analyseras. Jag 
vill också behandla en del av den fysiska planering 
och byggnation som genomfördes i framför allt Eu
ropa mellan ungefär 1945 och 1975. Det finns ett 
omfattande material om enskilda objekt, städer och 
arkitekter som jag har använt.

Den svenska debatten som den kom till uttryck 
bland arkitekterna följer jag framför allt via tidskriften 
Byggmästaren/Arkitektur. Valet är självklart eftersom 
tidskriften var och är en central informationskälla för 
professionen. Helt beroende har jag dock inte velat 
göra mig av den. En rad källor av olika karaktär an
vänds i studien: byggnadsnämndens arkiv när jag redo
gör för utbyggnaden av tre Stockholmsprojekt (Årsta, 
Skärholmen och Norra Järva), utredningar av olika 
slag: bland andra ett urval statliga offentliga (SOU), 
regionplaner, generalplaner/riktlinjer för generalplaner, 
bostadssociologisk forskning, litteratur, dagspress och 
tidskrifter (bland andra Plan och Arkitekturtävlingar).
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Tidigare forskning

Ett intressant grepp används i en antologi utgiven i 
samband med en konferens vid The Canadian Centre 
for Architecture kallad Anxious Modernisms. Expe
rimentation in Postwar Architectural Culture (2000) 
för vilken Sarah Williams Goldhagen och Réjean 
Legault står som redaktörer. De använder ett antal 
nyckelbegrepp som de antar hade betydelse för många 
arkitekter. Varje uppsats behandlar en eller ett par 
enskilda arkitekter och deras verksamhet och redak
törerna/författarna anger vilka nyckelbegrepp som 
kan knytas till den aktuella arkitekten. Fokus ligger 
framför allt på 1950- och 1960-talen. Redaktörerna 
vill visa att arkitekterna ännu hyste en stark tilltro till 
modernismen, men att de ville utveckla och förnya 
den. De menar att de estetiska uttrycken hade mindre 
betydelse och en utforskning som tar dessa som sin 
utgångspunkt därför leder fel. Boken fokuserar istäl
let på bland andra modernismen; populärkulturens 
dominans och vardagslivet (everyday life). Det senare 
står för omtanken om det vardagliga som en kritisk 
och politisk idé, ett försök att skapa en arkitektur som 
är motsatsen till det icke-förändringsvilliga konsum- 
tionsparadigm som kommit att dominera arkitektu
ren.41 Kritiken mot den traditionella arkitektrollen, 
där arkitekter är designers och arkitekturen konst, 
menar redaktörerna, skapade en slags antiarkitek- 
tur. Människors frihet att utvecklas, demokratiskt 
och själsligt, är ett annat tema. De antidemokratiska 
krafterna i Europa hade visserligen slagits ned under 
kriget, men uppfattades ännu som ett hot. Dessutom 
hölls idealet om att människor skulle leva ett aktivt 
liv och själva utforma sin vardag tillbaka av de kom
mersiella krafterna som uppmuntrade konformitet och 
konsumtion. Dessa två fenomen, de antidemokratiska 
krafterna och masskultur/masskonsumtion, bidrog en
ligt redaktörerna Goldhagen & Leagult till den spridda 
uppfattningen att människors politiska och själsliga 
frihet hotades och följaktligen var i behov av förstärk
ning. Här kunde arkitekterna göra en insats.

Sökandet efter det ursprungliga eller primitiva,

respektive det autentiska, behandlas som ytterligare 
nyckelbegrepp. Det primitiva samhället antogs vara 
mer i kontakt med väsentligheter än det västerländska 
konsumtionssamhället, och hade därför någonting 
att lära ut. Autenticitetsbegreppet populariserades av 
filosofen och författaren Jean-Paul Sartre. Inom ar
kitekturen söktes, i analogi med detta, efter det som 
kunde uppfattas som äkta och ärligt. Kontinuitet och 
identitet kunde förmedlas genom arkitekturhistorien 
respektive platsen, vilka utgör det sjunde respektive 
åttonde nyckelbegreppet. Ett intresse för arkitektur
historia som ett verktyg för att stärka stadskärnorna 
uppstod efter andra världskriget, liksom ett intresse 
för hur samtida arkitektur kunde sammanföras med 
äldre. Förhoppningar fanns att en platsbaserad arki
tektur skulle kunna motverka den anonyma och re
petitiva internationella modernism som dominerade 
byggandet efter kriget. Författarna menar inte att 
alla arkitekter hade en relation till samtliga begrepp, 
men att dessa är teman som ofta återkommer och att 
många arkitekter som var verksamma under efter
krigstiden kan knytas till tre teman eller fler.41

De svenska etnologerna Karin Arvastson och Ce
cilia Hammarlund-Larsson har skrivit Offentligen
hetens materia. Kulturanalytiska perspektiv på kom
munhus (2003). De använder begrepp som ”kulturell 
kommunikation” och ”kulturanalys”. Det senare är 
ett inom etnologin utvecklat angreppssätt med rötter 
i mentalitetsforskningen, den som företräds av bland 
andra Michel Foucault.43 Jiigen Habermas och den
nes begreppspar privat och offentlig är centralt för 
studien liksom annan forskning som utgår från ett 
kultursociologiskt perspektiv. Kommunalhusen ana
lyseras som ställningstaganden med såväl politiska, 
ekonomiska som kulturella innebörder. Arkitektonisk 
form är inte författarnas utgångspunkt, istället är det 
de i samhället spridda tankefigurerna och dessas rela
tioner till byggnaderna som står i fokus.

Mari Ferrings licentiatavhandling Dionysos på År- 
sta torg (2006) har i likhet med Arvastsons & Ham- 
marlund-Farssons studie beröringspunkter med min 
egen. Ferring undersöker hur diskussionen om färg
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på fasader under 1940-talet kan tolkas i en analys av 
ett fält. Hennes perspektiv växlar mellan aktörer och 
strukturer och hon skapar på det sättet en berättelse 
som inte bara handlar om Årsta torg utan om de före
ställningar som då präglade sakområdet.

Joan Ockmans bok Architecture Culture 1943- 
1968 A Documentary Anthology (1993,1996) består 
huvudsakligen av dokument där flertalet är författade 
av arkitekter mellan åren 1943 och 1968. Till varje 
dokument hör en text där författaren redogör för den 
kontext som hon anser förtydligar dokumentets inne
håll och mening. Inledningen utgör en komprimerad 
framställning av periodens mest centrala frågor och 
kritik. Bostadsbristen efter kriget var den fråga som 
hade högsta prioritet, men så småningom kom också 
andra, mindre akuta, men för arkitekterna centrala 
frågeställningar. Frågor som till exempel huruvida 
det var möjligt att kombinera monumental arkitektur 
med demokrati, om den nya betoningen på själsliga 
och emotionella värden, om estetik och ”den vanliga” 
människan, om konsumtionssamhället och modernis
mens förändrade roll från socialistisk till kapitalistisk 
utopi. Ockman pekar på hur idéerna spreds över värl
den inte bara via tidskrifterna utan också genom att 
företag internationaliserades. Det blev betydligt van
ligare att anlita utländska arkitektfirmor, arkitektut
bildningarna blev mer internationellt orienterade och 
resandet ökade. Arkitekturdebatten blev mer interna
tionell.

Ockman använder, i likhet med Goldhagen & Le- 
gault, teman som hon menar var centrala för kritiken 
mot den form av modernism som hade utvecklats un
der 1920- och 1930-talen. Hon talar om fem linjer 
som jag här i nedkortad form redogör för. Den första 
linjen rör relationen människa-arkitektur. Kritikerna 
ville integrera funktionalismen med frågor om kon
text, symbolik, estetik, antropologi och psykologi. 
Den andra handlar om återupptäckten av det historis
ka arvet och om antimodernismen. Här ingår frågor 
om monumentalitet, det pittoreska, om populärkul
tur, regionala traditioner, antirationalistiska tenden
ser, dekor med mera. Den tredje linjen utgörs av alter

nativa ”teorier” till funktionalism som strukturalism, 
semiologi och sociologi. Dessa kunde utgöra ny grund 
för en ”vetenskaplig” bestämning av form. Den fjärde 
linjen kallar hon neo-avantgardism präglad av ironi 
och dystopier. Den femte, slutligen, rör den kritik som 
avvisade modernismens stadsbyggnadsideologi efter 
att man hade konstaterat att de miljöer som denna 
ideologi hade skapat var illavarslande. Politik, estetik 
och autonomi blev de nyckelbegrepp som ersatte mo
dernismens ideologi.

Studier som i ett mer övergripande perspektiv be
handlar svensk utveckling inom både arkitektur och 
stadsplanering hela perioden 1945 till 1975 är inte 
många. Det är så vitt jag kan förstå endast i två titlar 
en sådan kraftsamling har gjorts nämligen, i Funktio
nalismens genombrott och kris (flera upplagor, den 
första från 1976) och Att bygga ett land (1998) båda 
utgivna av Arkitekturmuseet i Stockholm. Den sena
re är ett översiktsverk över 1900-talet där avsnitten 
om efterkrigstiden är författade av Eva Rudberg och 
Claes Caldenby.

Funktionalismens genombrott och kris behandlar 
perioden 1930 till 1980. Av titeln framgår att per
spektivet utgick från den massiva kritik (och kris) som 
drabbade de modernistiskt präglade bebyggelsemiljö
erna vid 1970-talets början. Journalister hävdade då 
att de nybyggda miljöerna var formade utan hänsyn 
till varken människors behov av samhällsservice el
ler mötesplatser. I bilder beskrevs bebyggelsen som 
storskalig, farlig och skräpig. 44 Även om Funktio
nalismens genombrott och kris strävar efter att vara 
sakligt redovisande berättar uppsatserna i hög grad 
om den specifika tid och det specifika rum i vilket de 
kom till. Författarnas frågor till materialet liknar den 
som pressen ställde: hur kunde det gå så illa? I syfte 
att besvara frågan riktar Bengt OH Johansson blicken 
mot ekonomiska och politiska strukturer, som bo
stadsforskning, industrialisering, skattelagstiftning, 
centralisering och byggnadsföretagens makt. Han 
ville däremot inte ställa modernismen ansvarig och 
heller inte arkitektkåren.45

Hur kunde det gå så illa, var en fråga som även
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Johan Rådberg ställde i sin avhandling Doktrin ock 
täthet (1988). Det som väckte uppmärksamhet var 
att han bröt med det etablerade synsättet, det som 
Johansson gav uttryck för, och hävdade att de många 
gånger hårt kritiserade miljöerna var utformade i 
överensstämmelse med modernismen, det vill säga 
ideologiskt grundade uppfattningar hos arkitekterna 
om hur samhällen skulle planeras och byggas. Kåren 
var med andra ord i högsta grad ansvarig för detta 
gigantiska misslyckande. Avhandlingen mottogs med 
intresse och recenserades i både fack- och dagspress. 
Vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) hade stäm
ningen på sina håll dock varit rejält upprörd. När 
Rådbergs avhandling låg klar för behandling fanns 
det de vid högskolan som krävde att avsnittet om 
i960- och 1970-talen skulle tas bort.46 Det blev kvar 
och några år senare publicerade Rådberg Drömmen 
om atlantångaren i vilken han beskrev utvecklingen 
på ett liknande sätt. I min avhandling Rekordår och 
miljonprogram (1999), bekräftades Johan Rådbergs 
uppfattning om ideologins betydelse för bebyggelse
utvecklingen. Genom ett antal fallstudier, i vilka det 
ingick intervjuer med arkitekter som varit ansvariga 
för stora bostadsbyggnadsprojekt, kunde jag kon
statera att de kritiserade miljöerna hade utformats i 
enlighet med värderingar som fanns inom den kultur 
där lokala politiker, arkitekter, byggherrar och bygg
nadsföretag var verksamma.

Kanske bidrog Rådbergs och min egen studie till 
att det i dagsläget är få svenska forskare som skulle 
hävda uppfattningen att arkitekternas insatser endast 
bestod i att i fysisk form omsätta byggnadsföreta
gens behov av ekonomiskt rationella stadsplaner och 
av staten påbjudna regelverk, även om några ännu 
hävdar de materiella villkorens centrala roll. Dessa 
bör stå i centrum, inte värdesystemen, enligt den som 
företräder den uppfattningen. Kanske ståndpunkten 
grundas i att frågan om arkitektkårens roll för bebyg
gelseutvecklingen under i960- och 1970-talen ännu 
väcker starka känslor.

Jag har mött flera som trots att de saknar direkta 
erfarenheter ändå anser sig veta att kåren inte omfat

tades av diskurser om ekonomisk och teknisk ratio
nalitet, detta var någonting som kom utifrån/uppifrån 
och brukar formuleras som ”produktionsvillkoren”. 
Med ett annat perspektiv handlar makt om relationer. 
Makt och motstånd produceras inom sakområdet i en 
process i vilken många agerar. Ett sådant perspektiv 
ger som jag ser det en mer komplicerad och mång
facetterad beskrivning. I ett filosofiskt perspektiv 
handlar det också om det materiellas eller idévärl
dens primat. Det materiella är synligt och konkret, 
det uppfattas som i högsta grad påtagligt, medan 
kulturmönstren och värdesystemen kan förefalla vara 
oväsentliga. Oftast är de så självklara för oss att vi 
uppfattar dem som naturliga och oproblematiska.47 
Kulturmönster, eller värdesystem, kan heller inte en
kelt registreras eller mätas av forskaren. De är inte 
dolda men de framträder heller inte för våra sinnen 
skriver Michel Foucault och fortsätter, ”det krävs en 
viss omvändelse av blick och attityd.”48

Arkitekturmuseet i Stockholm har ansvarat för 
utgivningen av Folkhemmets bostäder 1940-1960 
(1987), Femtiotalet, (årsbok 1995) och En miljon 
bostäder (årsbok 1996). Eva Rudberg ingår som 
författare i samtliga och även Claes Caldenby åter
kommer. Bidrag av båda finns i Folkhemmets bostä
der 1940 till i960, i museets årsbok om 1950-talet, 
och i tidigare nämnda Att bygga ett land från 1998. 
Rudberg fokuserar framför allt på 1930- 1940 och 
1950-talen medan Caldenby skriver om 1950-talet 
och perioden därefter. Rudbergs karakterisering av 
1940- och 1950-talen kan sammanfattas i begreppet 
”Folkhemmets byggande”, en benämning som hon 
ofta återkommer till. Det är ofta idylliska miljöer med 
en begränsad skala som presenteras under den rub
riken. Sven Backström och Leif Reinius liksom Erik 
och Tore Ahlsén hör till de arkitekter som Rudberg 
uppmärksammat. Hon har också gjort begreppet new 
empiricism känt, ett begrepp som jag kommer att un
dersöka vidare i min studie.

Den begränsade och intima skalan utgick under 
sent 1950-tal till förmån för ett storskaligt byggan
de. ”Visuellt växer bilden av ett nytt samhälle fram”
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skriver Rudberg i Att bygga ett land,49 en formulering 
som antyder att beteckningen ”folkhemmets byg
gande” vid 1950-talets slut inte längre är giltig. Detta 
bekräftas av Caldenbys avsnitt om perioden 1960 till 
1975. Under rubriken ”De stora programmens tid” 
beskrivs bostadsbyggandet i storstäderna som höga 
skivhus, produktionsanpassade planer, kranbanor, 
plansprängning, en starkt styrande trafikplanering 
och försummade gårdsmiljöer. Den planeringsprincip 
som av Rudberg benämns som grannskapsplanering 
blir i Caldenbys text ”bostadsområden”, ”isolerade i 
enklaver”,50 vilket uttrycker en kritisk inställning till 
idén om att skapa avskilda bebyggelsegrupper med ett 
begränsat invånarantal. Uppfattningen att principen 
om grannskapsplanering skapar isolering var spridd 
i slutet av 1990-talet, bland andra av företrädare för 
” ny urbanismen ”. Många av dessa publicerade rela
tivt ofta sina uppfattningar i den offentliga debatten 
ungefär vid den tidpunkt då Att bygga ett land ut
kom. Denna spridda tankefigur reflekteras i Calden
bys framställning, vilket understryker poststruktura
listernas tes att forskare i likhet med andra styrs av 
förutsättningar som vi är mer eller mindre omedvetna 
om. Studier kring ett område tenderar att berätta inte 
bara, eller ens primärt, om sakområdet, utan om den 
tid och det rum vi befinner oss i.

Om fysisk planering handlar Mats Franzéns och 
Eva Sandstedts bok Grannskap och stadsplanering. 
Om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige 
(1980). Detta är en klassiker och karakteriseringen av 
boken nedan gör den ingalunda rättvisa eftersom min 
avsikt är att endast kort relatera vad författarna skri
ver om principen om grannskapsplanering. De menar 
att grannskapsenheter byggdes under hela perioden 
1940 till 1970, men att de sociologiska motivering
arna sköts åt sidan under 1950-talet. Idéinnehållet 
blev av underordnad betydelse, men andra förhållan
den, bland andra praktiska, gjorde att kommunerna 
fortsatte bygga ut staden i form av grannskapsenhe
ter. Författarna konstaterar, efter att ha genomfört en 
omfattande empirisk undersökning av ett stort antal 
svenska städer, att grannskapsenheter började byggas

från och med 1940-talets slut, blev allt vanligare un
der 1950-talet för att från och med 1960-talet bli den 
dominerande planformen.51 Den slutsats som förfat
tarna drar - att de sociologiska motiven sköts åt sidan 
under 1950-talet - är en aspekt på utvecklingen som 
jag avser att diskutera i studien.

Projekt med anknytning till regeringens satsning 
på storstädernas miljöer från efterkrigstiden i enlighet 
med den så kallade ” storstadspropositionen ” har san
nolikt bidragit till en nyansering av synen på dessa. 
Satsningen har resulterat i en rad publikationer. Här 
kan nämnas den av länsstyrelsen i Stockholm pro
ducerade Hej Bostad, vilken behandlar bostadsbyg
gande i Storstockholm under perioden 1961 till 1975. 
Om Malmö handlar Fosie, från folkhem till miljon
program som gjorts i samarbete med Storstadens ar
kitektur och kulturmiljö, en gren på storstadsproposi
tionen. Av titeln på boken att döma anser redaktören 
att miljonprogramsområden skiljer ut sig från ”folk
hemmets” bostadsområden, i likhet med Rudberg och 
Caldenby. Här kan också nämnas Upptäck Angered, 
producerad av Stadsmuseet i Göteborg.

Mediernas inflytande på allas vår bild av rekord
årens bebyggelse har också analyserats inom ramen 
för ”storstadssatsningen” i en rapport författad av 
Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ris- 
tilammi: Miljonprogram och media. Föreställningar 
om människor och förorter (zooz).

Vad gäller engagemanget för att skildra perioden 
på ett positivt sätt har en grupp forskare vid KTH 
varit pionjärer. Inom den så kallade Boom-gruppen, 
som arbetar med ombyggnad och renovering av fler- 
bostadshus, har bland andra Sonja Vidén och Ingela 
Blomberg i en rad publikationer under 1980-talet och 
framåt haft ambitionen att övertyga om att rekord
årens bostadsbebyggelse inte enbart inrymmer brister 
och tillkortakommanden utan även kvaliteter.
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I Dan Karlholm 2003 s. 186-205.
2. Sven-Olof Wallenstein 2006 s. 203-221.
3 Christan Madsbjerg 2002 s. 239.
4 Marianne Winther Jörgensen &c Louise 

Phillips 2000 s.58.
5 Ibid s. 136.
6 Karakteriseringen har hämtats från Sarah 

Williams Goldhagen & Réjean Legault 
(red.) 2000 och Joan Ockman 1996. En 
annan källa är de dokument som följde 
på Ciams möten (Congrés Internationaux 
d’Architecture Moderne) vilka jag 
återkommer till.

7 Paul Needham, opublicerat manus 2006.
8 Marianne Winther Jörgensen &c Louise 

Phillips 2000 s. 41.
9 Lisbeth Söderqvist 2008.
10 Urban Ericson, Irene Molina & Per-Markku 

Ristilammi 2002 s. 21-23.
II Mats Franzén 2005 s. 159-168.
12- Över detta ämne talade Emelie Karlsmo

2.007. Hon ställde frågan om det handlar om 
att ”skriva om” eller ”skriva in”.

13 Med sakområde menar jag arkitekturens 
och stadsplaneringens fält, det inom vilket 
arkitekter, kritiker och andra verkade.

z4 Nathaniel Coleman 2005 s. 67-72.
15 Det finns mängder av internationell

litteratur som beskriver utvecklingen efter 
modernismen, se t.ex. Charles Jencks 
1986: Diane Ghirardo 1996. Den svenska 
arkitekturutvecklingen efter 1975 har inte 
analyserats på motsvarande sätt. En kortare 
framställning finns i Johan Rådberg 1997: 
Claes Caldenby 1998.

*6 Att det inte bara finns skillnader utan
också likheter mellan modernism och new 
urbanism/nyurbanism har diskuterats i 
Lisbeth Söderqvist 2005 s. 18-19.

I7 Två exempel får illustrera den spridda
föreställningen att det svenska byggandet var 
mer omfattande jämfört med andra länders. 
Owe Lundevall 1995 s. 37 skriver att ”Man 
hade nu också tagit ett beslut om att på tio 
år bygga en miljon bostäder, ett gigantiskt 
program, då oöverträffat i världen”. Hall 
beskriver perioden på ett liknande sätt, 
”Miljonprogrammet är, som sammanhållet 
projekt betraktat, förmodligen Nordens 
och kanske Europas största byggsatsning.” 
Thomas Hall 1999 s. 7

x8 Bengt OH Johansson redogjorde 1976 
för detta som han skrev ”Världsrekord i 
bostadsbyggande” men var då noga med att 
ange att det handlade om relativa tal. Bengt 
OH Johansson 1980 (1976) s. 109.

z9 Statistiken är hämtad ur Annual Bulletin of 
Housing and Building Statistics for Europé 
år 1957 till 1975, i samtliga publikationer 
ingår den som tabell 4. Statistiken avseende 
åren 1948 till 1957 finns i 1957 års

publikation. Uppgifter för 1945, 1946 och 38 
1947 saknas. 39
För en redogörelse av den svenska kritiken 40 
se Lisbeth Söderqvist 1999 s. 12—16. Den 41
internationella berörs av Anne Power 1997
s. 50-79-
Att bostadspolitiken var ett centralt område 
inom social- och välfärdspolitiken är en 
etablerad uppfattning i Sverige. Matti Niva 
1989 s. 39.
Enligt Klas Ånmark används begreppet 
av historiker om 1930- och 40-talen. Klas 
Ånmark i debatt om folkhemmet 1998- 
10-09. Av Eva Rudberg används det om 
perioden mellan krigen, det vill säga 1920 
och 193o-talen samt om 1940- och 1950- 
talen. Eva Rudberg använder begreppet 
tämligen ofta t.ex. i titeln på den bok 
som utgavs 1992 kallad Folkhemmets 
byggande. Av exempelvis Ulla Ekström von 42 
Essen används begreppet mer generöst, det 
betecknar enligt henne perioden 1930-1970. 43
Begreppet har en längre historia än den som 
är förknippad med socialdemokratin och 
välfärdsstaten och har använts även inom 44 
konservativa kretsar vilket hon påpekar. Ulla 
Ekström von Essen 2003 s. 84-85. 45
Yvonne Hirdman frågade 1998-10-09 
polemiskt Klas Ånmark vad ”folkhems- 
politik” egentligen betecknar. Den senare 
medgav att det var socialpolitik plus något 
”dimmigt folkhemsprojekt”.
Per Nyström var bland annat statssekreterare 
vid socialdepartementet - ”regeringens 
hjärta” - 1943-1950. Departementet var 
det största efter finansdepartementet vid den 46 
här aktuella tiden. Ulla Ekström von Essen 
2003 s. 146-147. Per Nyström 1991:2 s. 
ii8. Enligt Matti Niva 1989 s. 28 har det 
konstaterats att det danska exemplet spelade 
stor roll för utvecklingen av det sociala 
trygghetssystemet, redan från sekelskiftet 
1900 enligt denne.
Simon Duncan 2000 s. 5.
Ibid.
Ibid.
Skillnaden mellan teori begreppet som det 
används om arkitektur respektive inom 
vetenskaplig forskning har diskuterats av Bill 
Hillier 1993 s. 35.
Avsnittet baseras på Reyner Banham 1966 s.
10-20.
Ibid s. 47. 47
Ibid s. 85.
Illustrationer av Les Maisons Jaoul i Reyner 48 
Banham 1966 s. 96-101. 49
Reyner Banham 1966 s. 85. 50
Kenneth Frampton 1985 (1980) s. 265-267. 51
Ibid s. 300-301.
Claes Caldenby 1995 s. 60-75.
Nils Ahrbom 1980 s. 160-182.

20

23

2-4

2-5
26
2.7
28

29

30
31
32

33
34
35
36
37

Olle Svedberg 1996 s. 153-165.
Erik Nygaard 1995 s. 57.
Nils-Ole Lund 2001 s. 60-75.
Här har jag tagit hjälp av Architecture och 
the Everyday, i synnerhet Mary McLeods 
artikel om Henri Lefebvre och hans 
inflytande på begreppet eftersom jag tycker 
att redaktörernas definitioner är oklara. 
Lefebvre var marxist, filosof och sociolog 
och utgav under 1940-talet och framåt ett 
flertal böcker där begreppet everyday stod i 
fokus. Han var engagerad i stadsbyggande 
och undervisade under i960- och 1970-talen 
vid École Speciale d’Architecture. Han hade 
synpunkter på det samtida byggandet och 
kritiserade häftigt de i hans tycke sterila 
förorterna som han menade förhindrade ett 
spontant, socialt utbyte mellan invånarna. 
Mary McLeod 1997 s. 9-29.
Sarah Williams Goldhagen & Réjean Legault 
2000 s. 11-22, 318-320.
En av de första publikationerna i etnologi 
som pläderade för denna metod var Jonas 
Frykman &c Orvar Lövgren Lund 1979. 
Urban Ericsson, Irene Molina & Per- 
Markku Ristilammi 2002.
Boken producerades av Arkitekturmuseet 
i Stockholm i samband med en utställning 
1976. Författare var Olle Svedberg, Eva 
Rudberg, Bengt OH Johansson, Henrik 
O Andersson och Jens S Jensen. Den sist 
nämndas uppsats var rikligt illustrerad av 
fotografier från Hammarkullen i Göteborg. 
Ensamma barn mellan gigantiska hus är ett 
återkommande motiv.
Detta berättade Johan Rådberg vid ett 
informellt samtal vi förde i samband med att 
han opponerade på mitt avhandlingsmanus, 
s.k. slutseminarium, i september 1999. Han 
har senare utvecklat detta (2007). Det var 
Hans Fog som krävde att avsnittet skulle 
utgå. I annat fall skulle det komma att 
skapa obehag hotade han. Fog satt även i 
betygsnämnden för min egen avhandling, 
elva år senare. Han var i affekt under hela 
disputationen. Han ställde sig mycket kritisk 
till resultatet, att arkitekternas värderingar 
spelat en avgörande roll för utformningen 
av de kritiserade miljöerna. Det är intressant 
att denna fråga om arkitekternas respektive 
modernismens roll för utvecklingen i så hög 
grad varit föremål för strid och starka känslor. 
Jonas Frykman & Orvar Löfgren 1979 
inledningen.
Michel Foucault 2002 (1969) s. 137.
Eva Rudberg 1998 s. 140.
Claes Caldenby 1998 s. 147-148.
Mats Franzén & Eva Sandstedt 1981 s. 174,
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Internationella
tendenser

Utställningar arrangerades med syftet att sprida den 
modernistiska arkitekturen. Bilden visar ett bostads
hus ritat av den franske arkitekten André Luręat, 
som byggdes i Wien 1932 i samband med just en 
bostadsutställning.

Modernismen och ingenjören
Under 1920-talet spred arkitekter på olika sätt den 
modernistiska arkitekturen. De bildade föreningar, 
startade tidskrifter och utformade byggnader och 
stadsplaner med en utformning som de kallade för 
modernism eller funktionalism. De bildade också en 
världsomspännande organisation ”Les Congrés In- 
ternationaux d’Architecture Moderne” (Ciam) som 
höll sitt första möte i Schweiz 1928.

Schweizarna Mart Stam och Hans Schmidt, vilka i 
hög grad var ansvariga för Ciams bildande, arbetade i 
likhet med flera andra med distinkta geometriska vo
lymer som de hävdade var en konsekvens av en ”in- 
genjörsattityd”.8 Vad innebar det? Historikern Henrik 
Björck framhåller att ingenjören under många decen
nier företrädde en nyttig vetenskap som genererade 
framgång och utveckling. Att arbeta med liknande 
metoder som en ingenjör och att använda ett språk
bruk som liknade dennes blev ett mode inom många 
discipliner.9 Att arkitekter lät sig påverkas är väl känt.
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Svenska arkitekter saknades vid Ciams första konsti
tuerande möte 1928 men när Cirpac, en form av led
ningsgrupp eller styrelse för Ciam, bildades utsågs Sven 
Markelius och något senare Gunnar Sundbärg (man 
valde en eller två från femton länder).1 Andra svenska 
arkitekter som deltog i något eller ett par möten var Uno 
Åhrén, som tillsammans med Markelius närvarade vid 
ett Cirpac-möte 1931.2 Markelius deltog också i mötet 
i Frankfurt 1929.3 1947 medverkade för första gången 
Fred Forbat i egenskap av representant för Sverige (ti
digare medlem i den tyska grenen av Ciam). Han ingick 
i den svenska gruppen från och med 19384 och var till
sammans med Sten Lindegren (som ingick i arkitektby
rån Anker, Gate, Lindegren) Sveriges officiella Ciam-de- 
legat.5 Carl Fredrik Ahlberg deltog vid mötet i Bergamo 
19496 vid 1951 års kongress respektive 1952 års Ciam- 
möte medverkade Olof Thunström och konsthistorikern 
Gregor Paulsson, vid det senare även Uno Åhrén, Sven 
Markelius och Fred Forbat. 1959 (efter att det nya Ciam 
hade bildats) deltog Ralph Erskine. Ingen av de svenska 
representanterna hade centrala positioner i Ciam eller 
hörde till de mer engagerade. Undantaget utgörs möjli
gen av att Uno Åhrén och Fred Forbat 1951 föreslog att 
ett möte skulle förläggas till Sverige. Så blev också fallet. 
1952 hölls ett förberedande möte i Sigtuna.7

De prisade maskinen liksom normering, organisering, 
rationalisering och ändamålsenlighet; det vill säga de 
begrepp som förknippades med ingenjörskonsten. 
Ingenjörernas konstruktioner (som broar, ångbåtar 
och fabriker) ansågs utgöra goda förebilder för ar
kitekterna eftersom dessa uttryckte ändamålsenlighet 
och logik. Det var själva funktionen som gav en lo
gisk form, och denna form klädde inte ingenjören in 
i dekor. Det blev vackert ändå. På samma sätt gav 
den ändamålsenliga bostaden människor trevnad och 
skönhet genom att den gjorde det möjligt för dem att 
bo och leva med minsta möjliga friktion. När arkitek
terna sade att bostaden är en maskin att bo i, menade 
de sannolikt att hemmet, i likhet med en maskin, kan 
och bör fungera optimalt, det vill säga friktionsfritt. 
Den goda bostaden är den som fungerar, det vill säga 
är väl organiserad och utnyttjas rationellt.10

Fordfabrikerna blev förebilder. Le Corbusier ar
betade med ”Citrohanhus” bostadsbyggandets mot
svarighet till Citroénfabrikerna.11 Sigfried Giedion12 
benämnde ett motsvarande bostadsbyggande som 
”Ford-dwellings”, eller ”Wohn-Fords”.13 Den finske 
arkitekten Alvar Aalto menade att arkitektens ut
gångspunkt var att finna ändamålsenliga dellösningar 
- sedan var det bara att montera ihop. 14 Formule
ringen leder tveklöst tanken till det löpande bandet. 
Walter Gropius15 hade redan omkring 1910 argumen
terat för massproduktion av bostadshus genom stan
dardisering, på samma sätt som tidigare hade skett 
inom bilindustrin. Detta benämndes i Tyskland som 
”Neues Bauen”och förverkligades i ett antal statligt 
finansierade projekt i Weimarrepubliken, bland annat 
i Frankfurt. Den utvecklingen fick ett bryskt stopp 
1933 då nazisterna tog makten.16

Henry Fords My life and Work (1923) blev en 
”bestseller”. Fords metod att öka produktiviteten, in
tensifiera arbetsinsatsen och samtidigt höja lönerna, 
gav den vanlige arbetaren ökad köpkraft. Fordism 
förknippades med social utveckling, inte med rationa
liseringar i syfte att öka profiten. Löpande band och 
industrialisering var någonting progressivt, även i so
cialt hänseende.17 Många bostadsområden från 1920-
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och 19 3 o-talen liknar löpande band när de betraktas 
ovanifrån. Identiska huskroppar, till synes industriellt 
framställda, ligger utlagda i parallella rader i terräng
en, som om de just hade glidit av ett löpande band. 
De sovjetiska arkitekterna ska enligt en tolkning till 
och med ha använt det löpande bandet som förebild 
för utarbetandet av nya städer, vilka benämndes som 
”bandstäder”.18

Vetenskap var vid den här tidpunkten synonymt 
med naturvetenskap och en positivistisk metod. Le 
Corbusier framhöll särskilt fysik och kemi som de 
ämnen arkitekterna borde utgå från i sökandet efter 
sanningen1», ett yttrande som vittnar om att han, och 
flera med honom, ville ge arkitekturen samma status 
som naturvetenskaperna. Att han åberopade just fy
sikämnet berodde troligen på Albert Einsteins unika 
framgångar i början av seklet och han gjorde också 
direkta hänvisningar till denne när han senare försök
te utveckla ett generellt tillämpbart modulsystem.20 
Sigfried Giedion hade under sent 1930-tal i en serie 
föreläsningar utvecklat en idé om ”Space, Time and 
Architecture”, vilken senare publicerades i bokform.
I denna pläderade han för en modernistisk arkitektur 
med argumentet att denna harmoniserade med den 
moderna fysikens landvinningar. Arkitekturen betrak
tades i analogi med fysiken som ett uttryck för rum 
(space) och rörelse (time). Det förefaller troligt att be
greppen utgör en motsvarighet till Einsteins teori om 
sambandet mellan energi, massa och ljusets hastighet. 
Giedion har också en hänvisning till Einstein.21

Under senare delen av 1930-talet modifierades 
uppfattningen att arkitektur var en exakt vetenskap 
eller ingenjörskonst. Jag menar att denna föränd
ring uttrycker den vidgning av arkitektrollen som 
kom att prägla decennierna efter andra världskriget 
- framför allt mot samhällsvetenskaperna och so
ciologin. I en pressrelease publicerad 1937, i sam
band med Ciams kongress i Paris, betonades att 
den tidigare teknokratiskt färgade attityden hade 
nyanserats. Fortfarande var arkitektur en veten
skap, men bredare och mer avancerad jämfört med 
andra specialiserade ”smala” vetenskaper. Den nya

arkitekturen hade sprängt de allt för begränsade ra
mar som rationalism och funktionalism medgav.22

Politiska spänningar
Olika politiska uppfattningar, liksom skiljaktiga upp
fattningar kring sakfrågor, skakade Ciam gång efter 
annan. Inte minst fanns konflikter inom den franska 
gruppen i vilken Le Corbusier ingick. Elan hävdade 
under hela 192:0-talet sin roll som opolitisk teknokrat. 
Målet var att med utgångspunkt från erfarenheter gjor
da inom den amerikanska industrin producera hus och 
städer, oavsett vilken politik som fördes i det berörda 
landet. Fysisk design, snarare än politisk styrning, var 
lösningen på dåliga levnadsförhållanden. Med målet 
att skapa en social och arkitektonisk förändring var 
han villig att samarbeta med den som hade kapital att 
satsa. De nederländska, tyska och tysk-schweiziska 
arkitekternas uppfattning var att arkitekten skulle an
vända den nya tekniken, frambringad inom det kapi
talistiska systemet, för att skapa ett nytt samhälle, in
riktat mot kollektiva funktioner och behov.23 Genom 
att skapa rationellt byggda områden för proletariatet 
kunde arkitekterna delta i klasskampen.24

Många arkitekter aktiva i Ciam under 1920- och 
19 3 o-talen sympatiserade med kommunismen. Flera 
arbetade också med olika byggnadsprojekt i Sovjet
unionen. De återvände med intryck och erfarenheter 
som de vidarebefordrade till kollegorna i väst. Ernst 
May höll vid ett tillfälle en entusiastisk föredragning 
om planeringsprojekt och möjligheter i Sovjet under 
rubriken ”Den socialistiska staden”.25 Via Ciams 
medlemmar spreds i väst hus- och stadstyper som i 
Sovjet uppfattades som alternativ till kapitalistiskt 
präglade lösningar som kollektivhus och så kallade 
bandstäder.

Det fanns dock skäl att tona ned eventuella poli
tiska uppfattningar. I Tyskland hade nazisterna stängt 
Bauhausskolan i Dessau. De benämnde den som ju
disk-marxistisk. Vidare avskedades offentligt anställ
da arkitekter med modernistiska ambitioner. I Sovjet 
påstods modernismen vara borgerlig, i Centraleuropa
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symboliserade den bolsjevism och i Italien framhölls 
den som en äkta fascistisk stil. 1934 enades deltagar
na om att Ciam var en organisation av specialister 
som ville lösa specifika stadsbyggnadsproblem och att 
inga politiska uttalanden fick göras i dess namn.26

Frankfurt versus La Ville Radieuse

Ciam intresserade sig för stadsplanering, regional 
planering, ekonomiska och sociala aspekter av stads
byggande samt för hur arkitekterna skulle förmå po
litikerna att acceptera den nya moderna arkitekturen 
och anpassa byggnadslagstiftningen till den. Från och 
med 192.9 fram till andra världskrigets utbrott hölls 
flera möten då dessa frågor debatterades. Arkitekter 
knutna till organisationen deltog också i utställningar 
där de lanserade lösningar som var resultatet av dis
kussioner förda inom Ciam. De mer kända Ciam-kon- 
gresserna under 1920- och 1930-talen var den i Frank- 
furt-am-Main som brukar benämnas som Ciam 217 
och den som hölls på ett fartyg som seglade mellan 
Marseille och Aten (Ciam 4).

Frankfurt var något av modernismens Mecka. Hit 
reste ett stort antal besökare vilka guidades runt i de 
nybyggda husen. En av dessa var författaren och kri
tikern Lewis Mum ford.18 I Frankfurt var Ciams vice 
ordförande, Ernst May, innehavare av en hög befatt
ning som gjorde det möjligt för honom att realisera de 
idéer som debatterades vid Ciams möten.

May hade också arbetat för Raymond Unwin och 
hade översatt hans Town Planning in Practise till tys
ka.19 Unwin ville med hjälp av stadsplanering skapa 
ett nytt samhälle med utgångspunkt i bland annat 
Karl Marx teorier, som han hade studerat.30 Genom 
att skapa socialistiska öar i det kapitalistiska samhäl
let gynnades den kooperativa anda som Unwin ville 
utveckla. Kvarter med kollektiva matsalar, läsrum, 
tvättstugor med mera var exempel på hur detta kunde 
konkretiseras.31 Unwin samarbetade också med Ebe
nezer Howard i planläggningen och utbyggnaden av 
det kooperativt präglade Letchworth Garden City, en 
samhällsbildning som av samtida betraktare uppfat

tades som präglat av radikala invånare med alterna
tiva livsstilar. Planläggningen av Letchworth utgick 
från idén om grannskapsenheter och Unwin experi
menterade med standardisering av byggnader i syfte 
att kunna erbjuda billiga hus till arbetare.32

Tillsammans med sina medarbetare, bland andra 
Fred Forbat,33 planerade May för satellitstäder utan
för den gamla stadskärnan, på relativt billig mark, 
med grönområden emellan. Dessa ”Vortrabanten”, 
som de kallades, var företrädesvis bebyggda med rad
hus. Det fanns alltså likheter mellan dessa och träd
gårdsstäderna. Den traditionella gatan övergavs suc
cessivt till förmån för hus lagda i parallella rader.34 
Planerna fick på så sätt en ingenjörsmässig karaktär, 
präglade av solvinklar och, illusoriskt, det löpande 
bandet. Plantypen har också tolkats som rättvis i det 
att den gav samtliga invånare tillgång till sol och luft35 
och brukar benämnas som ”Zeilenbau” (zeil betyder 
rad). De nya ”städerna” runt Frankfurt var av for
matet 10-20 000 invånare.36 De var utrustade med 
daghem, möteslokaler, gemensamma takterasser och 
koloniträdgårdar.37 Rimligen fanns också kommersi
ell service i form av butiker. Industrier med vidhäng
ande bostadsbebyggelse fanns redan runt Frankfurt, 
de nya städerna var en expansion av dessa.38

De projekt som hade offentlig finansiering följde 
utarbetade normer. För första gången analyserades 
arbetet i köket i syfte att med Frederick Taylors me
toder rationalisera och effektivisera detsamma. Man 
utförde alltså både tids- och metodstudier, som i indu
strin. Arbetsbesparande hjälpmedel rekommendera
des, såsom dammsugare, elektriska strykjärn, kylskåp 
och diskmaskiner. Frankfurterköket, minimalt men 
rationellt utnyttjat och med moderna installationer, 
var standard i de nya husen.39 I teknologiskt hänse
ende var bebyggelsen modern. Prefabricerade bygg
nadselement (väggar av lättbetong) lyftes på plats av 
kranar. Utformningen uttryckte standardisering och 
massproduktion. Vid sidan av äldre förebilder, som 
de tyska och brittiska trädgårdsstäderna, hade May 
också den ”Versuchssiedlung” (ungefär försöksområ
de) som byggdes i Dessau. Området Törten i Dessau
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Företrädare för den modernistiska arkitekturen och stadsplaneringen rekommenderade arkitekter att blanda höghus och radhus. Det 
visade sig dock vara svårt att producera radhus som arbetare hade råd att hyra. Istället byggdes ofta låga flerfamiljshus, som här i 
Leipzig. Foto Anders Rickegård.

uppfördes 1926-28 med 314 radhus ritade av Wal
ter Gropius, grundare av Bauhausskolan (som mellan 
z92-5 och 1932 låg i denna stad). Husen var mellan 
57 och 75 kvadratmeter stora, alla med trädgård, 
°ch de byggdes delvis med prefabricerade element. 
Utformningen av husen var modernistisk. Liknande 
områden med bostadshus uppfördes även i Stuttgart, 
Berlin, Hamburg och München.40

Vid 1929 års möte i Frankfurt besökte Ciams 
medlemmar de nya områdena och diskuterade bo
stadsbrist och trångboddhet, något som framför allt 
drabbade mindre bemedlade människor. Intresset för 
denna typ av sociala frågor var stort. Höga hyror var 
en orsak till trångboddhet och problemet var inte

minst aktuellt i de nybyggda husen i Frankfurt. Mays 
målsättning att månadshyran inte skulle överskrida en 
arbetares veckolön, det vill säga ungefär 25 procent av 
månadsinkomsten, hade visat sig vara svår att uppnå 
trots ett rationaliserat byggande.41 De låginkomstta
gare som arkitekterna primärt vände sig till hade inte 
råd att bo i radhus om 60 till 70 kvadratmeter, trots 
de relativt sett låga kostnaderna.41 Lösningen blev att 
ytterligare minska boendeytan och dessutom öka hu
sens höjd. Detta blev ”Die Wohnung für das Existenz
minimum” (”Bostäder för låginkomsttagare”).43

Lägenheter på detta tema byggdes i Praunheim, 
Hellerhof och Westhausen. Hyrorna blev låga trots 
att både centralvärme och tvättstugor ingick.44 ”Die
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Wohnung für das Existenzminimum” var temat för 
den utställning, som samtidigt med kongressen, in
vigdes i Frankfurt. Lägenheterna, med minimala kök 
och sovrum, illustrerades på en sorts skärmutställ
ning. Diskussioner om minimibostäder hade förts i 
dåvarande Sovjetunionen och kanske var det därifrån 
inspirationen kom.45 Relationen mellan ”Das Neue 
Frankfurt” (som den stora satsningen på bostäder i 
Frankfurt kallades) och Sovjetunionen uppmärksam
mades också av nazisterna. De kallade May för ”den 
tyska arkitekturens Lenin” och Das Neue Frankfurt 
för ”Mays egna lilla sovjetiska industri”.46 De uppfat
tade alltså bostadshusen som en artikulation av en 
konkurrerande politisk diskurs vilket de också var. 
Lägenhetsstörlekarna var ett uttryck för ekonomis
ka realiteter. Bostadslösningarna bör tolkas i enlig
het med begrepp som fordism och taylorism; det vill 
säga det var effektiviteten som var ledstjärnan. Att 
vara effektiv betyder ju att nå bästa möjliga resul
tat med minsta möjliga insats. Trots minimala ytor 
lyckades arkitekterna, tack vare effektiva lösningar, 
tränga in både kök, sovrum och vardagsrum i lägen
heterna.

Walter Gropius föreläsning vid 192.9 års kongress 
behandlade den nya tiden, som enligt Gropius styr
des av kollektivets intressen, till skillnad från det av 
individualism och kapitalism dominerade 1800-talet. 
Familjen hade förlorat sin roll som produktionsenhet 
och funktioner som tidigare skötts inom denna ansva
rade nu samhället för. Detta intresse för socialistiska 
utopier, där kollektivisering var centralt, fick inom ar
kitektkåren sitt uttryck i pläderingar för kollektivhus 
innehållande olika typer av service; ofta matsal och 
barnomsorg. En av dem som pläderade för en kollek
tivisering av hushållsarbetet under 1920-talet var den 
i väst kända politikern och författaren, senare diplo
maten, Alexandra Kollontaj, bördig från Ryssland.47 
Gropius hade funnit inspirationen i de sovjetiska kol
lektivhusen.48. I Moskva och dåvarande Leningrad 
hade ett tiotal sådana uppförts under 1920-talet och 
man planerade för många fler. I dessa kompletterades 
de små bostäderna av kollektiva ytor.49 Anläggning

arna i Wien, de så kallade Wiener Höfe, var ett annat 
exempel. Dessa inrymde, vid sidan av bostäder, även 
daghem, social service, tvättstugor, bibliotek med 
mera.50 Unwins idé om kollektiva, gemensamma rum 
var ytterligare en inspirationskälla.

Gropius pläderade för höghus som den optimala 
formen av kollektivhus och reste med detta för första 
gången frågan om Ciams inställning till hushöjder: 
högt eller lågt? Detta blev en huvudfråga för 1930 
års kongress, Ciam 3, som hölls i Bryssel. Bland fler
familjshusen ansåg Gropius att höghusen var över
lägsna. De var möjliga att förlägga med större av
stånd från varandra och kunde hysa många invånare 
på en begränsad yta utan att det inverkade negativt 
på inflödet av solljus eller på utsikten från respektive 
lägenhet. Gropius uppfattning om höghusens förde
lar delades inte av alla. May ansåg att Gropius före
läsning inte skulle ingå i den publikation som följde 
på mötet. Frågan om höghusens vara eller icke vara 
skapade med andra ord spänningar inom Ciam. Pro
blemet ”löstes” i och med att May, Stam och Schmidt 
med flera i geografisk bemärkelse försvann ut i pe
riferin när de åkte till Sovjetunionen för att delta i 
byggandet och planläggningen av nya städer51. Led
ningen i Sovjetunionen hade 1930 bett May komma 
till Sovjet och helst ta med sig ett antal tyska kolleger. 
I oktober samma år reste Mays grupp om 16 perso
ner, däribland Fred Forbat, till Moskva.54

Arbetslösheten bland tyska arkitekter var så hög 
som 90 procent under den ekonomiska depressionen 
i början av 1930-talet. Ett sätt att få arbete var att 
resa till Sovjetunionen, vilket sannolikt många valde 
att göra oavsett politiska ståndpunkter. Det fanns na
turligtvis också de som angav politiska skäl för att 
åka. Hannes Meyer till exempel uttryckte sitt stöd för 
socialismen och revolutionen i samband med att han 
1931 for till Moskva med en grupp om åtta perso
ner.53

Gropius mötte nytt motstånd mot höghusen. En 
undersökning visade att de var tämligen kostsamma 
att uppföra. Det fanns alltså inte några ekonomiska 
argument för höghus, vilket var allvarligt eftersom
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det var bostäder för mindre bemedlade som framför 
allt sysselsatte medlemmarna. Undersökningar visade 
att femvåningshus var mest prisvärda. Gropius fort
satte dock, tillsammans med bland andra Giedion, 
att plädera för höghus, med argument som att lägre 
byggnader i fyra till fem våningar medförde otillräck
liga friytor mellan husen. Efter Ciam 3 dokumentera
des kongressens uppfattning. I överensstämmelse med 
Gropius förslag avvisades lägre flerfamiljshus, liksom 
den traditionella stenstaden. Deltagarna förordade 
antingen enfamiljshus eller höghus placerade i park
landskap. 54

Höghus rekommenderades även av Le Corbusier 
som vid mötet presenterade planer för La Ville Radieu- 
se, det vill säga den moderna nya stad av skyskrapor 
som han ansåg måste ersätta den äldre traditionella. 
Bakgrunden var att Le Corbusier av administrationen 
i Moskva ombetts att med utgångspunkt i ett antal 
frågor kommentera stadens utveckling. Le Corbusier 
skrev 1930 en sextio sidor lång rapport och bifogade 
2.8 illustrationer. Detta material omarbetades och 
publicerades senare i boken La Ville Radieuse. Han 
förordar där en tätbefolkad höghusstad. I likhet med 
de sovjetiska kollektivhusen är lägenhetsytorna små. 
Detta ger den önskade befolkningstätheten till staden. 
”Tack vare” de små lägenheterna blir det tätt, som Le 
Corbusier uttrycker det. Han hävdar att han under 
en omarbetning förbättrat planen genom att minska 
ytorna från 14 kvadratmeter per person (inklusive 
kollektiva ytor) till tio.55

Illustrationerna ger intrycket att Le Corbusier in
arbetat motiv från de sovjetiska bandstadsplanerna. 
Staden är organiserad i sex parallella band: offentlig 
förvaltning, kommersiella ändamål, kommunikatio
ner, hotell och ambassader, bostäder (i form av kol
lektivhus) och arbetsplatsområden. Det är med andra 
ord inte en koncentrisk plan med en citykärna i mit
ten och bostäder längre ut. All mark i bostadsom
rådet är till för fotgängare; vägarna för biltrafik är 
placerade på pelare. Mellan husen finns gräsmattor, 
träd och gångstråk. Bostadsområdet påminner om en 
semesteranläggning med omfattande rekreationsytor

till invånarnas förfogande. Här finns också institutio
ner som skolor och daghem. Husen är sammanförda i 
långa veckade band. Mellan bostadshus och daghem 
löper skyddade gångar, de senare sannolikt ett uttryck 
för ett inflytande från de kollektivhusanläggningar 
som byggdes i Sovjetunionen under 1920-talet. Hu
sen i Le Corbusiers plan är också kollektivhus. Invän
digt löper inomhusgator och i bottenvåningarna finns 
bland annat centraler för städservice och matsal med 
mathissar. Lägenheterna är enligt Le Corbusier soliga 
(husens orientering styrs av aktuella ljusförhållanden) 
och från samtliga lägenheter kan man se träd och 
himmel. På taken finns trädgårdar. Planen avvisades 
av Moskva, men återanvändes ett antal gånger av Le 
Corbusier i förslag för Alger, Barcelona och Stock
holm.56 Le Corbusier projekterade också för flera kol
lektivhus, varav det i Marseille, Unite d’Habitation, 
blev det mest kända.

Organisationen rekommenderade användandet 
av höghus och radhus. Med höghus skapade arkitek
terna fria obebyggda ytor kring husen. Dessutom be
gränsade de med hjälp av höghus stadens geografiska 
expansion. Besparingar av mark, pengar och tid mo
tiverade att husen gjordes höga, liksom idén om kol
lektiv service. Dessutom blev det större luftväxling, i 
synnerhet när husen stod på pelare, vilket bland an
nat ansågs vara en fördel vid eventuella gasanfall.57 
Höghusförespråkarna hade uppenbarligen argumen
ten för sig.

Ciams mest kända möte är Ciam 4, som hölls un
der en resa tur och retur Marseille-Aten, ombord på 
fartyget S/S Patris 1933. Avsikten hade ursprungligen 
varit att hålla mötet i Moskva, men eftersom moder
nismen övergavs i Sovjetunionen 1932 var detta inte 
längre aktuellt.

1933 års möte är förknippat med idén om ”den 
funktionella staden”. Deltagarna hade fått i uppgift 
att förbereda planer utifrån tekniska aspekter, och 
demografisk och ekonomisk statistik. Med hjälp av 
sådana data kunde antalet bostäder beräknas, kom
munikationslinjer dras, och industrier och grönom
råden lokaliseras. Detta var de fyra funktioner som
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enligt Ciam konstituerade den funktionella staden.
Således var det stadsplanering som stod i fokus för 

Ciam vid den här tidpunkten vilket underströks av att 
man valde Cornel van Eesteren till ordförande. Han 
var chef för den avdelning som ansvarade för stads
planeringen i Amsterdam och stadens utvecklingsplan 
var förebildlig i sammanhanget. Deltagarna ombads 
arbeta med ”sina” respektive städer med samma me
toder som de Eesteren hade använt, det vill säga med 
statistiska beräkningar. Sven Markelius hade deltagit 
i ett förberedande möte men var inte med på S/S Pa- 
tris. Istället presenterade Nils Gustav Hahl från Fin
land en plan för Stockholm. Det kan tilläggas att Fred 
Forbat deltog i mötet men han ingick i den tyska de
legationen.58

När mötet sedan skulle dokumenteras och rekom
mendationer utfärdas i enlighet med vad man hade 
kommit överens om, uppstod en rad konflikter. Oenig
het rådde framför allt kring frågan om expropriation 
av privatägd mark. Några ansåg expropriation vara ett 
centralt och självklart instrument att använda vid de 
tillfällen då samhället ansåg det skäligt. Andra hävdade 
den privata äganderätten. Konflikten löstes genom en 
allmänt hållen formulering som sade att de kollektiva 
intressena skulle vara överordnade de enskilda.59

Den funktionella staden
Den funktionella staden, temat för Ciam vid 1933 års 
möte, presenterades i form av utställningar och tid
skriftsartiklar där enskilda städer utgjorde exempel. 
Mötesdokumentet publicerades dock aldrig i sin hel
het. Det fanns planer på att ge ut två olika böcker om 
konferensen, där den ena skulle innehålla en mer om
fattande text med detaljerade beskrivningar och ana
lyser av de städer som hade diskuterats, medan den 
andra skulle bli en mindre och mer populär version. 
Den större publikationen kom aldrig till stånd, däre
mot gavs den populära ut i två versioner, en fransk 
och en amerikansk. Den franska versionen, författad 
av Le Corbusier, kallades La charte d’Athene (1943). 
Han hade tidigare refererat mötets ståndpunkter un

der samma rubrik, första gången 1938 i en bok som, 
om den hade översatts till svenska, skulle ha hetat Ka
noner? Ammunition f Nej tack! Bostäder ja! I denna 
sammanfattades Ciams ståndpunkter (som de tolka
des av Le Corbusier) på endast några få sidor med ett, 
enligt Eric Mumford, kvasivetenskapligt språkbruk. 
La charte d’Athene var betydligt omfångsrikare. En
ligt en jämförelse av boken och resultaten av kongres
sen som de presenterades 1933 i tidskriftsform, hade 
Le Corbusier adderat nytt material som modifierade 
den ursprungliga texten på ett sätt som gjorde att den 
sannolikt skulle ha karakteriserats som ”borgerlig in
dividualism” av medlemmar som Hans Schmidt. Den 
var också många gånger svårbegriplig och kan, enligt 
Eric Mumford, i bästa fall tolkas som en rad plat
tityder staplade på varandra; i sämsta fall som tota
litär.6“

Den amerikanska utgåvan, författad av José Luis 
Sert, Ciams ordförande från 1947 till 195661, hade 
titeln Can our Cities Survivef An ABC of Urban 
Problems, Their Analyses, Their Solutions: Based on 
the Proposals Formulated by the Ciam (1942). Den 
ursprungliga titeln skulle varit Should our Cities Sur
vive:? Den provokativa titeln ändrades av förlaget. 
Sert bad Lewis Mumford skriva förordet till boken 
men denne nekade. Enligt Mumford gjorde Ciam ett 
allvarligt misstag när staden definierades som bestå
ende av funktionerna bostäder, arbete, rekreation och 
kommunikation. Han skrev i ett brev till Sert att poli
tiska funktioner, utbildningsfunktioner och kulturella 
funktioner var centrala för en stads utveckling. Lewis 
Mumford menade till och med att det var de politiska 
och kulturella institutionerna som var utmärkande 
för staden. Utan dessa fanns där bara en ansamling av 
byggnader och människor. Att dessa institutioner inte 
ingick i Ciams programförklaring fann Lewis Mum
ford vara oerhört märkligt, och han ville inte gå i god 
för bokens innehåll genom att skriva förordet.62

Med anledning av att det modernistiska regelver
ket ”den funktionella staden” brukar tillskrivas en 
central betydelse för utvecklingen finns anledning att 
studera Serts publikation. Den publicerades första
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gången 194z, nio år efter det möte vid vilket ”regler
na” formulerats. Boken är disponerad i enlighet med 
de av Ciam definierade fyra funktionerna: bostäder, 
rekreationsytor, arbetsplatser och transporter.

Utsatta gruppers bostadsförhållanden i städerna 
behandlas inledningsvis. Bristen på ljus, solsken, växt
lighet, frisk luft och ventilation påtalas, liksom trång
boddhet och låg teknisk standard; verkligheten för de 
människor som levde i storstädernas slumområden. 
Dessa områden hade hög sjuklighet, kriminalitet och 
dödlighet. Statistik som bekräftar tillståndet refere
ras regelbundet. Avsnittet illustreras av fotografier 
av trångbodda familjer och deprimerande utemiljöer. 
Till avsnittet om bostäder finns också en kortare text 
i vilken bristen på offentlig service i det omedelbara 
närområdet kritiseras. Bostaden måste, enligt Sert, 
placeras i ett sammanhang, detta benämner han som 
att planera en ”neighbourhood unit”. I denna finns, 
vid sidan av bostäder, också ett ”civic center”, det vill 
säga en plats till vilken offentliga byggnader som bib
liotek, sportanläggningar, samlingslokaler, daghem 
och skolor har koncentrerats. Till denna, underför
stått optimala, planeringsprincip återkommer Sert vid 
flera tillfällen.

För att arkitekterna ska kunna skapa sunda bo
stadsmiljöer krävs en god lokalisering (inte som i 
de traditionella städerna där bostäder förlädes in
vid ett järnvägsspår eller en starkt trafikerad gata), 
utglesning (en begränsning av antalet invånare i 
relation till områdets storlek och förutsättningar), 
modern teknik och en ny lagstiftning. Senare följer, 
lite motsägelsefullt, ett avsnitt om höghusens för
delar, nämligen att dessa ger underlag för service. 
Höghus rymmer vidare många invånare (minskar 
kön av bostadslösa), minskar behovet av anlagda 
gator och ökar möjligheten att anlägga större sam
manhängande friytor, jämfört med i områden med 
lägre hus. I avsnittet ingår fotografier av solbelysta 
modernistiska byggnader av olika höjd placerade i 
parkliknande områden.

Människans behov av rekreation, inte minst bar
nens lek, krävde enligt Sert en annan slags stad. Sert,

eller Ciam, efterlyste lekplatser, simbassänger, parker 
och sportanläggningar på gångavstånd. Sert påminde 
om de goda förutsättningar som finns att planera in 
sådana när hela grannskapsenheter byggs ut i ett sam
manhang, men menade att de även kunde anläggas 
i samband med saneringar av städerna. Rekreations
områden utanför staden var också av stor betydelse 
för invånarna, som under helgerna måste beredas 
möjlighet att vistas i naturen och andas frisk luft. Den 
spridda och oplanerade förortsutvecklingen hotade 
undanröja denna möjlighet varför en regional plan i 
vilken utvalda områden definierades som rekreations
områden måste komma till.63

Funktionen arbete behandlas ungefär på samma 
sätt som bostaden, dåliga och ohälsosamma industri
miljöer måste ersättas av moderna och hälsosamma. 
De bör ha lämpliga lägen med goda kommunikationer 
till grannskapsenheterna, från vilka de ska åtskiljas 
av vegetation (”green bands”). För den fjärde funk
tionen transporter, utgår Sert och Ciam från uppfatt
ningen att traditionella städer inte är utformade på 
ett adekvat sätt. Gatunätet är inte anpassat till höga 
hastigheter, bland annat skapar de frekvent förekom
mande korsningarna ständiga stopp. Metoden för att 
lösa problemet är att med hjälp av beräkningar av 
trafikflöden skapa ett antal leder och gator som har 
tillräcklig kapacitet. Till dessa bör trafiken koncen
treras. Särskilt besvärliga platser i städerna, det vill 
säga platser vid vilka bilköer ofta uppstår, bör vidare 
omdanas med hjälp av moderna lösningar. Ett bra 
exempel är enligt framställningen Slussen i Stock
holm. Denna plats hade tidigare kännetecknats av 
ständiga köer och konflikter mellan olika trafikslag. 
Genom att anlägga ett klöverblad i olika nivåer för 
olika typer av trafik löstes problemet på ett föredöm
ligt sätt enligt Sert, bland annat genom att gångtra
fikanterna kunde passera skyddade under bilarna i 
särskilt anlagda gångvägar. Biltrafiken behandlas som 
nödvändig men problematisk. Sert betonar vikten av 
att skilja gångtrafik från biltrafik av flera skäl. Ett är 
att skapa framkomlighet för bilarna, ett annat är att 
människor skadas och dödas i trafiken; ett påstående
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Slussen i Stockholm var en förebild tyckte JL Sett som var ordförande för Ciam. Anläggningen skyddade de gående från biltrafik och löste 
konflikten mellan båt- och biltrafik, den som i Stockholm kallades för ”Slussen-eländet”. Foto Carl Gustaf Rosenberg/Riksantikvarieämbetet.
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som han belägger statistiskt. Han poängterar också 
att det skapar olägenheter för de boende i de fall hus 
placeras vid samhällens genomfartsvägar. Han rekom
menderar att träd och buskar används för att skapa 
avstånd mellan bostäder och större vägar.64

Boken om den funktionella staden avslutas med 
ett avsnitt i vilket behovet av regional planering be
tonas, liksom nödvändigheten av civic centers, plat
ser där de offentliga byggnaderna samlas, de som 
uttrycker stadens identitet och invånarnas liv. Alltså 
teatrar, simhallar, museer, utbildningsbyggnader, ad
ministrativa byggnader, samlingslokaler med mera. 
Huruvida det var Mumfords ovan refererade kritik 
som motiverade Sert att till de fyra funktionerna bo
stad, arbete, rekreation och transporter lägga beho
vet av ett offentligt rum är oklart. Sert lämnar i det 
aktuella avsnittet en referens till Lewis Mumfords 
bok The Culture of Cities. Behovet av att skapa civic 
centers kan dock också ha varit en under 1940-talet 
allmänt spridd uppfattning som hade stöd såväl hos 
Mumford som Sert.

Sist finns den stadsplaneringens regelbok, eller ma
nifest, som Ciams medlemmar gemensamt formulerat 
vid 1933 års möte. Reglerna är en slags förkortad 
version av vad som ovan har refererats, men med två 
undantag. Dels finns ett avsnitt om historiska bygg
nader som primärt berör de italienska arkitekterna 
”som frekvent ställdes inför uppgiften att hantera så
dana”, dels saknas ”regler” om offentliga rum, civic 
centers, vilket antyder att detta inte var en aktuell frå
ga 1933, när mötet hölls, men hade blivit det under 
1940-talet.65

Den samhällsvetenskapliga attityden
Lewis Mumford och The Culture of Cities

Skälet till att Sert bad Lewis Mumford skriva förordet 
till boken om 1933 års möte var sannolikt att Mum
ford under 1920- och 193o-talen hade skaffat sig en 
position som USA:s mest kända arkitekturkritiker. 
Han medverkade i en rad tidningar, bland annat i the

New Yorker och utgav även böcker. Den uppmärk
sammade The Culture of Cities (1938) brukar hävdas 
ha haft ett omfattande inflytande. Mumfords bok är 
känd som den som, tillsammans med Abercrombies 
planer för London och Otto Danneskiold-Samsøs 
Nutida engelsk stadsplanering, introducerade princi
pen om grannskapsplanering i Sverige.66

I Sverige gavs boken ut i svensk översättning 
på Kooperativa Förbundets förlag (KF) 1942, med 
förord av konsthistorikern Gregor Paulsson. Såväl 
Paulsson som KF hörde till tidens radikala kretsar. 
Paulsson var en av författarna till Acceptera (1931), 
en skrift i vilken en effektivisering och rationalisering 
av planering och byggande hade huvudrollerna. KF 
verkade för en mer rationell konsumtion styrd av 
praktiska behov.67

Det finns skäl att anta att Mumfords framställning 
är en god källa för den som frågar sig vilka frågor som 
uppfattades som angelägna omkring 1940; i synner
het som det brukar sägas att boken fick omfattande 
uppmärksamhet när den publicerades. Det är därför 
rimligt att behandla den relativt ingående här. En an
nan anledning till att göra det är att boken hör till 
dem som få har läst men som ”alla” känner till. Som 
en service till läsaren sammanfattas den på ett sätt 
som ger en relativt heltäckande bild. Bokens omfång, 
dess repetitiva karaktär och den spridda uppfattning
en att boken primärt är en plädering för principen om 
grannskapsplanering, väcker frågan hur många som 
verkligen läste den i Sverige. Att den blev känd råder 
dock ingen tvekan om. The Culture of Cities var en 
internationell succé. Inte minst i Storbritannien upp
märksammades den stort. Mumford hade, med den 
och med sina artiklar i slutet av 1930-talet, nått en 
position som gav honom ett stort inflytande, inte bara 
i USA.68

Mumfords inställning till modernismen kan 
karakteriseras som positiv men inte utan invänd
ningar.69 Han pläderade i sina texter för en modern 
arkitektur med regionala kännetecken. Frank Lloyd 
Wright hyllades just därför genom åren av Mumford 
i en lång rad artiklar.70 Detta, menar jag, kan ha varit
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Gangsterkungen Al Capone i Chicago blev en symbol för hur 
en ohämmad storstadstillväxt kunde få konsekvenser i form av 
upplösta sociala nätverk och kriminalitet. Foto Chicago History 
Museum.

ett skäl till att boken fick så starkt gensvar bland ar
kitekterna. När den utkom vid 1930-talets slut fanns 
det många inom professionen som ställde sig högst 
tveksamma till idén om arkitektur som en form av 
ingenjörskonst; internationell, generell och utan an
knytning till olika lokala traditioner. Enligt en källa 
ska ”alla Ciam-kretsens teoretiker” vid den aktuella 
tidpunkten ha varit medvetna om rationalismens be
gränsningar.71 Som kommer att framgå nedan blev al
ternativet, ”den organiska arkitekturen”, ett centralt 
tema i debatten - med eller utan Lewis Mumfords 
stöd. Ytterligare ett skäl till att boken fick sådant ge
nomslag kan ha varit att den ställde sig kritisk till det 
kapitalistiska samhället, en uppfattning som bör ha 
tilltalat den politiskt radikala grenen inom fältet.

Mumford var tillsammans med bland andra Cla
rence Stein en av grundarna till organisationen Regio
nal Planning Association of America (1922). Bland de 
cirka 20 medlemmarna kan nämnas Henry Wright och 
Clarence Perry. Bostadsbrist och kosmetisk planering 
utan en social agenda (City Beautiful) var de faktorer 
som utlöste bildandet av föreningen, vars huvudsyfte 
var att söka sprida intresse för den ”regionala sta
den”: Jämnt spridda och till formatet begränsade nya 
städer med regional prägel, vilka var självständiga om 
inte i alla så i många aspekter. Med självständiga stä
der avsågs att de skulle äga egna institutioner och att 
det skulle finnas möjlighet att arbeta där, inte bara bo. 
Idén att anlägga nya städer härrörde från Ebenezer 
Howard och Garden City-rörelsen, medan uppfatt
ningen om regionens betydelse hämtades från Patrick 
Geddes.

Sunnyside Gardens och Radburn blev två kända 
projekt vilka initierades av Regional Planning As
sociation of America under 1920-talet. Sunnyside 
Gardens ligger i Queens, på pendelavstånd från New 
York City. Avsikten var bland annat att åstadkomma 
inte allt för kostsamma bostäder i ett område med 
låga hus och omfattande inslag av parker och växt
lighet. Någon trädgårdsstad i Howards anda förefal
ler Sunnyside Gardens inte ha varit, snarare ett re
lativt småskaligt område med gott om gemensamma
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parkområden och bostäder för olika inkomstgrupper, 
bland annat för låginkomsttagare. Här fanns, med 
andra ord, en social ambition. Lewis Mumford bodde 
själv med sin familj i området under ett antal år, lik
som Henry Wright.71

Radburn (1929) byggdes i Bergen County, New 
Jersey. Staden har blivit känd framför allt av det skä
let att Clarence Stein och Henry Wright där använ
de en form av planering som senare blev känd som 
principen om trafikseparering. Radburn var troligen 
också ett svar på den storstadskritik som hade formu
lerats av de så kallade chicagosociologerna. Mumford 
var bekant med gruppens studier, vilket framgår av 
hans refererenser till ”chicagosociologernas forsk
ningar i städerna”.73 Samma år som Mumfords bok 
kom ut publicerades en artikel av en av de mer kända 
”storstadskritikerna”, Louis Wirth, i The American 
Journal of Sociology. I denna fick storstaden, som 
forskaren Susanne Urban uttrycker det, ”skulden 
till allt möjligt elände”.74 Studierna av utvecklingen 
i Chicago (som var deras arbetsfält) gjordes under en 
period då staden expanderade med runt en halv mil
jon invånare per decennium (1900-1930). Den blev 
under 1920-talet framför allt känd för att behärskas 
av kriminalitet, med gangsterledaren Al Capone i 
spetsen. I denna extrema situation kom sociologerna 
att uppfatta upplösningen av sociala nätverk som en 
effekt av urbanisering. Den samhälleliga sammanhåll
ningen, vi-känslan, det sociala kitt som håller ihop ett 
samhälle, kunde inte överleva i stora städer med om
fattande inflyttning var en slutsats de drog.75 Genom 
att anlägga mindre samhällen med ett begränsat invå
narantal kunde utvecklingen vändas. Radburn var ett 
exempel på detta.

I Radburn skilde Wright och Stein gång- och bil
trafik från varandra och husen placerades i grupper. 
Kring dessa bostadsgrupper, men inte genom, drogs 
gator för biltrafik. I de fall gångstråk och bilvägar 
korsade varandra byggdes gågator under, alternativt 
över, bilvägarna. Radburn blev också känt som ett ut
tryck för idén om att bygga grannskapsenheter med 
affärer, kyrka, skola och rekreationsområden kring

en avgränsad enhet av bostäder i syfte att skapa en 
lokal gemenskap. Radburn drabbades av 1930-talets 
ekonomiska nedgång; the City Housing Corporation, 
som var Regional Planning Association of Americas 
eget bostadsföretag, gick i konkurs 1934. Den fede
rala regeringen i USA tillsatte samma år en kommitté 
som sökte skapa förutsättningar för fler liknande 
samhällen, men den upplöstes snart varför endast tre 
så kallade ”grönbältesstäder” kom till stånd: Green- 
belt i Maryland, Greendale i Wisconsin och Green- 
hills i Ohio.76 New towns blev föga signifikativt för 
USA efter andra världskriget77 trots den ansträngning 
som Mumford, Stein, Wright med flera gjorde för att 
sprida sin uppfattning om dess fördelar.78

Culture of Cities, eller Stadskultur som den svens
ka titeln lyder, är till största delen en historisk exposé 
över västerländskt stadsbyggande med start i medel
tiden. Mumford driver en tes och kan knappast sägas 
vara förutsättningslös i alla avseenden, men han är 
det i den bemärkelsen att han inte antar att utveck
lingen med automatik ”går framåt”. Han ansluter sig 
därmed inte till de av framstegstanken präglade mo
dernisterna som hävdade att studier av det förflutna 
nog kan vara värdefulla då de ger exempel på hur 
städer inte bör byggas, men att de knappast är appli- 
cerbara på det moderna samhället.79 Mumford fram
håller tvärtom de medeltida städerna som förebilder.

Boken inleds med en beskrivning av det medeltida 
samhället, enligt min tolkning med utgångspunkt i 
vad Mumford uppfattade som samtida aktuella pro
blem. Hans framställning har påfallande likheter med 
kända sociologiska undersökningar gjorda i USA från 
1920-talet och framåt. Den kanske allra mest kända 
gjordes av Robert och Helen Lynd och publicerades 
1929 som Middletown, a Study in American Culture. 
1937 respektive 1957 utkom del två och tre, också 
dessa behandlade ”Middletown”. Författarna häv
dade att industrialiseringen under perioden 1890 
till 1924 medförde att hantverket ersattes av löpan
de band och massproduktion. Denna teknologiskt 
präglade förändring hade inverkat negativt på sta
dens sociala och politiska strukturer. Den forne
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hantverkaren, respekterad, välbetald och väl organi
serad, ersattes av yngre och outbildad arbetskraft.80 
I den beskrivningen finns uppenbara likheter med 
Mumfords berättelse om upplösningen av de medel
tida skråna. Enligt honom var de medeltida städerna 
självstyrande, med aktiva medborgare som själva an
svarade för en rad funktioner via de skrån som de 
var organiserade i. När köpmännen vann makt och 
exploaterade de små skråanslutna mästarna och pro
letariatet, var det ”början till slutet”.81

Kapitalismen var, enligt Mumford, en destruktiv 
kraft som medverkat till det medeltida stadslivets 
upplösning. Samma hot upplevde Mumford i sin 
samtid när han skrev The Culture of Cities: kapita
lismen, vinningen, är hotet mot det vitala samhället 
och livet skriver han. Vi ska ges möjlighet att leva, 
inte att köpa. 82 Oron för att kapitalismen och de 
kommersiella krafterna skulle styra människor - och 
i förlängningen samhället - i en negativ riktning, kan 
möjligen tolkas som antingen ett uttryck för en kul
turkonservativ eller en marxistisk hållning.83 Bilden 
av medeltiden som ett förkapitalistiskt och mer har
moniskt samhälle vann spridning redan under 1800- 
talet då den bars upp av William Morris med flera 
kända socialister, som hyllade det medeltida livet, 
framför allt arbetslivet.84 Den traditionen ansluter sig 
Lewis Mumford till.

Att Mumford ställer sig kritisk till det kapitalis
tiska samhället är inte konstigt, mot bakgrund av att 
boken skrevs under 1930-talet. USA präglades av en 
kapitalism i kris. Börskraschen 192.9 hade skapat 
ekonomisk depression med åtföljande kaos. Massar
betslöshet och fallande realinkomster drabbade ame
rikanerna på bred front. Många levde i misär, vilket 
illustrerades av John Steinbeck i Vredens druvor, 
utgiven 1939. Romanen filmatiserades redan 1940 
och visade ”en hänsynslös kapitalistisk rovdrift på 
människor”. Den fick pris vid Oscarsgalan för både 
bästa regi och bästa biroll.85 En rad statliga åtgärder 
blev svaret på den ekonomiska krisen i USA. ”New 
Deal” innebar bland annat att staten organiserade 
nödhjälpsarbeten och inrättade socialförsäkringar.

Massarbetslösheten kvarstod dock under hela 1930- 
talet86, det vill säga under den tid då Mumford skrev 
sin bok.

Många ansåg vid den här tiden att modernismen 
skapade anonymitet. Svaret på frågan om identitet 
blev då att arkitekturen och planeringen måste göras 
organisk. Mumford finner de medeltida städerna vara 
just organiska. De präglades av stark intressegemen
skap och social, kulturell respektive religiös harmoni. 
Det fanns med andra ord ett ”social kitt” i det or
ganiska samhället. Den allmänna rösträtten, införd 
under 1800- och 1900-talen, betraktade han som ”en 
vålnad av den gamla medborgerliga gemenskapen”. 
En god sak hade dock 1800-talet fört med sig, näm
ligen nya organ för ”social samverkan”. Här avsågs 
bland annat fackföreningar, konsumtionsföreningar 
och offentliga bibliotek med vilkas hjälp samhället 
kunde omdanas till en social demokrati. Bristande 
sammanhållning och anonymitet kunde nämligen, 
trodde många, motverkas genom att det fanns lokaler 
i vilka människor kunde mötas och utvecklas socialt, 
själsligt och intellektuellt.

Den medeltida motsvarigheten till de moderna 
samlingslokalerna utgjordes, enligt Mumford, av kyr
kobyggnaden som inte bara användes för kyrkliga 
ändamål: ”1 själva verket måste man föreställa sig 
kyrkan under medeltiden ungefär som man nu i Ame
rika kallar en ’community center building’ som inte 
var för helig för att användas som matsal vid större 
festligheter”. Kyrkan hade generellt en integrerande 
och samlande funktion, enligt Mumford. Alla med
borgare deltog i ritualerna, men också i uppförandet 
av kyrkobyggnaderna: rika som fattiga, hantverkare 
som präster, änkor och soldater. Gemensamhetsan- 
läggningar, detta så centrala tema för efterkrigstiden, 
saknades inte i de medeltida städerna, här fanns of
fentliga stekugnar, kommunala badhus och offentliga 
sjukhus som brukades gemensamt av medborgarna. 
Klasskillnaderna i den medeltida staden var, enligt 
Mumford, mindre än i 1930-talets samhälle, befolk
ningen mer homogen och intresseharmoni rådde. 
Man hade en gemensam stad, en gemensam kultur
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och en gemensam religiös tro.87
Redan under 1800-talet var det vanligt inom so

ciologin att använda biologiska analogier om samhäl
let; till exempel säga att det var organiskt eller liknade 
en organism. Herbert Spencer och Émile Dürkheim 
använde denna liknelse, liksom Ferdinand Tönnies 
och Patrick Geddes. De fyllde begreppet med sin
semellan lite olika mening, men gemensamt var att 
de betraktade samhället som större än summan av 
dess delar. Spencers jämförelse var direkt: försörj
ningssystemet i samhället motsvarade organen för 
näringsupptagning hos organismer och transportsys
temet var analogt med blodomloppet. 88 Dürkheim 
använde ”organisk solidaritet” om det sociala kit
tet i det moderna samhälle i vilket invånarna ingår 
i en differentierad och sammanhängande helhet och 
där arbetets specialisering skapar ett ömsesidigt be
roende. Det primitiva samhället, i vilket invånarna 
delar gemensamma föreställningar och har liknande 
materiella villkor, karakteriserade han som präglat av 
mekanisk solidaritet.89 Det förefaller därför inte tro
ligt att Mumford återgår på vare sig Dürkheim eller 
Spencer. Mumford använder ju begreppet organiskt 
om det primitiva samhället, i vilket befolkningen är 
relativt homogen, klasskillnaderna små och den reli
giösa tron bildar en gemensam värderingsram. Men 
det finns inte bara skillnader, utan också likheter, 
mellan Dürkheims beskrivningar av den organiska 
solidariteten och Mumfords skildringar av det med
eltida och organiska samhället. Båda menar att alla 
invånare ingår i en sammanhängande helhet. Vidare 
hävdar såväl Dürkheim som Mumford korporatio
nernas respektive skolans positiva roll för samhället. 
Min tolkning utgår från att Mumfords omnämnande 
av skråsystemet kan jämställas med Dürkheims upp
fattning om korporationer. 90

Ferdinand Tönnies användning av begreppet or
ganiskt ska också kort refereras. I sitt berömda arbete 
Gemienscbaft und Gesellschaft hävdade Tönnies att 
samhällen skapade ett positivt laddat och organiskt 
Gemeinschaft där människors relationer grundades 
i ömsesidighet, religion och tradition, men också ett

mekaniskt Gesellschaft som styrdes av kapitalism, 
kommersialism, konventioner och uppifrån påbjudna 
lagar.91 Med organiskt avsåg inte Tönnies att relatio
nerna mellan människor likställdes med biologiska 
enheter utan att de förändras och utvecklas.92 Orga
nisk var en aspekt av varje samhälle, liksom mekanisk; 
även om flera, inte minst chicagosociologerna, upp
fattade Tönnies begrepp som betecknande livsformer 
på landsbygden (organiska Gemeinschaft) respektive 
storstaden (mekaniska Gesellschaft).93 Första utgå
van av Tönnies bok kom redan 1887 och ska sanno
likt förstås som en reaktion på den under 1800-talet 
starkt tilltagande urbaniseringen, kapitalismen och 
kommersialiseringen (jämför med Ebenezer Howard 
som var samtida) men det var först under 1900-talet 
den uppmärksammades.94

Mumford var möjligen inspirerad av Patrick Ged
des uppfattning om samhället som en social organism. 
Geddes hävdade att samhället var en sammanhängan
de helhet bestående av bland annat sociala, kulturella 
och geografiska aspekter.95 Begreppet användes också 
av ledande intellektuella inom marxismen under den 
förra delen av 1900-talet. En namnkunnig sådan, 
Antonio Gramsci, framhöll den ideala ”organiska 
centralismen” vilken kännetecknades av dialektiken 
mellan ledarna och de ledda. ”Organiska intellektu
ella” var de intellektuella som ingick i ett organiskt 
samband med den klass vars kollektiva medvetande 
de uttryckte. Sammantaget använde såväl Dürkheim, 
Tönnies som Geddes begreppet organiskt om ett sam
hälle präglat av samband och sammanhang. På ett 
liknande sätt uppfattades det i en marxistiskt präglad 
analys.96

Som framgår har föreställningen om det organiska 
nyttjats med sinsemellan lite olika betydelser. Mum
ford reflekterar i första hand en idé om, och önsk
värdheten av, ett samhälle i jämvikt. Inom den samti
da amerikanska sociologin var jämvikt ett nyckelord. 
Talcott Parsons, som dominerade amerikansk socio
logi efter chicagosociologerna fram till 1960-talet, ut
gick från hypotesen att samhället är en funktionell och 
väl sammanhållen enhet i vilken alla delar fungerar

INTERNATIONELLA TENDENSER - 45



tillsammans. Konsensus, inte konflikt, utmärkte sam
hället och de sociala systemen enligt denna modell. 
Den sociala strukturen i relativt enhetliga samhällen 
var en referensram för denna gren inom sociologin, 
om än outtalad.97 Det odifferentierade samhället var 
referensram även för Mumford.

Mumford använde också begreppet organisk om 
en arkitektur som kunde modifieras, ”anpassas”, till 
invånarnas behov och önskemål och till lokala förhål
landen som klimat och topografi. Detta gav en lokal 
identitet. Tanken blev något av ett mantra inom sak
området - jag återkommer till det.

Ett annat viktigt tema hos Mumford är hur män
niskans själsliv kan utvecklas av byggd miljö. I den 
medeltida staden var husens rum till för kontemp
lation och vila, de var inte öppna på vid gavel för 
dagsljus och luftväxling, som han uttrycker det. Detta 
måste tolkas som en kritik av modernismens intresse 
för solvinklar och luftväxling. Det reflekterar möj
ligen också ett inflytande från Patrick Geddes, som 
hävdade att kontemplation krävs för att tänka nytt. 
Varje stad måste kontinuerligt skapa sin egen kun
skap, konst och moral, och på alla områden fungera 
som en självförsörjande enhet. Om inte skulle staden 
degenereras.98

Mumfords betoning av det kontemplativa var ett 
uttryck för samtidens intresse för människans själs
liga och sociala utveckling. Det fanns en oro för att 
människor skulle passiviseras och konformeras av de 
antidemokratiska krafterna och av konsumtionssam
hället. Friheten att utvecklas var i behov av förstärk
ning.99 Den oron delades av Mumford som ansåg 
att val måste ersätta vana. Människor måste förstå 
och aktivt omvandla livet, inte passivt anamma det, 
hävdade Mumford. Detta yttrande ansluter till bland 
annat existentialismens uppfattning om vikten av att 
alla individer gör aktiva val.

Många i debatten hävdade människors behov av 
den fria leken som uttryck för ett autentiskt liv.IO° 
Lekplatser och bågskyttebanor var utmärkande för 
de medeltida städerna, enligt Mumford; de inrymde 
alltså denna viktiga aspekt av livet. Den ”typiskt

medeltida” staden, trång, överbefolkad och smutsig, 
var en myt uppkommen under 1800-talet. I verklighe
ten var staden i normalfallet inte större än en by med 
bebyggelse i klungor mellan vilka det var gott om 
utrymme. Städerna hade vidare, enligt Mumford, en 
närmast ideal storlek och var integrerade med lands
bygden, vilket sammanfaller med idealet om att skapa 
regioner i vilka bebyggelsen samlas kring ”kärnor”. 
Spridd bebyggelse liksom storstäder var negativt lad
dade begrepp för honom.101

De medeltida städernas blomstring vill Mumford 
bland annat tillskriva det faktum att de erbjöd invå
narna trygghet. Till det bidrog de murar som omgav 
städerna. Men också den omständigheten att det 
under 900-talet inte sällan var ”fromma stiftelser”, 
det vill säga kloster, som grundade städer istället för 
”värdsliga stormän”; vilket medförde att städerna 
primärt formades utifrån människors gemensamma 
värderingar, inte med tanke på materiell vinning.

Nedgången började med pesten under 1300-ta- 
let. Under detta sekel bildades många huvudstäder, 
en centralisering av makten ägde rum vilket blev en 
förlust för lokala centra. Ny krigsteknik medförde att 
medborgarvärnen försvann till förmån för avlönade 
soldater. Renässansen beskrivs som kännetecknad av 
ett obalanserat, utåtvänt liv (jämför med de medeltida 
byggnadernas rum för kontemplation). 1600-talet och 
barocken präglades av uniformitet och en ordning som 
inte grundades på släktskap, grannskap eller gemen
skap utan på underdånighet gentemot den härskande 
fursten. Smaken och makten centraliserades varvid 
de små lokala producenterna diskrediterades liksom 
de lokala städerna vilka förlorade sin ”kommunala 
frihet”. Endast Schweiz och dess kantonförbund hade 
lyckats bilda nation utan att medborgarnas frihet gått 
förlorad. Kyrkans aktiviteter, vilka tidigare hela be
folkningen kunnat ta del av, splittrades och blev till
gängliga endast för furstehoven. Kören flyttade till 
konserthuset, konsten till särskilda salar och gallerier, 
muralmålningar ersattes av stafflimålningar och dra
mat lämnade kyrkotrappan för teatern. Markspeku
lation medförde hopträngd bebyggelse och abstrakta
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Torget blev närmast obligatoriskt i stadsplaneringen efter andra världskriget. Där utspelade sig livet, menade man. Den italienska piazzan 
och det medeltida marknadstorget stod förebild. Lerici, Italien.

figurer som stjärnor blev bestämmande för stadens 
planutformning, medan marknadstorget försvann.

Torget kan, för Mumford, sägas representera den 
goda staden, medan gatan är motsatsen. Inte ovän
tat karakteriserar Mumford torget som ”medeltida” 
medan gatan ”uppfunnits" under iéoo-talet. I alla 
medeltida städer fanns ett offentligt torg. Med 1600- 
talet, och de abstrakta figurer som då blev bestäm
mande för stadens planutformning, försvann mark
nadstorgen ”där folk kunde samlas” till förmån för 
till exempel stjärnplatser och ”butiksavenyer”. De 
senare var ett ”nedbrytande och desorganiserande

element” som medförde att butikerna spreds utmed 
trafikstråk istället för att skapa ”lokala butikskon
centrationer”. 101 Mumfords upp värdering av torget 
och nedvärdering av gatan är karakteristiskt för efter
krigstiden. Stadsplaner utarbetade decennierna efter 
andra världskriget inrymmer ofta ett torg, men inte 
traditionella gator med butiker i bottenvåningarna.

Under 1700- och 1800-talen blev det, enligt Mum
ford, etter värre, vinsten var den enda regulatorn och 
det fanns inga normer, inga gränser för hur hopträngd 
bebyggelsen kunde göras. 1800-talets städer beskrivs 
i ett kapitel som kallas ”Den själlösa industristaden”.
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Den typiska i8oo-talsstaden var utarmad och livsfi- 
entlig, abstrakt och kommersiell, bullrig och smutsig. 
Med abstrakt menade Mumford att städerna utstaka
des utan hänsyn till verkligheten, både när det gällde 
terrängen och de sociologiska aspekterna. 103 ”Ab
strakt” var ett negativt laddat begrepp som ofta an
vändes under 1940- och 1950-talen. Så gjorde också 
det positivt laddade ”empirisk”. För Mumford är det 
1800-talets rutnätsplan som står i centrum för kriti
ken, men argumenten är desamma som de som blev 
vanliga under 1940-talet och framåt; till och med ett 
barn kunde vid sitt skrivbord rita en plan som varken 
tog hänsyn till topografi eller andra lokala omstän
digheter.104

Mumford hyllar personer som hade föreslagit el
ler förebådat byggandet av nya städer. Robert Owen 
(1771-1858), som brukar benämnas som ”utopisk 
socialist”, var enligt Mumford en föregångare när 
det gäller social planering, liksom Ebenezer Howard. 
Owens initiativ lade, enligt Mumford, grunden för 
anläggandet av nya städer som Bourneville (1879) 
och Port Sunlight (1887). De byggdes av företag med 
bostäder för de anställda invid respektive fabriksan
läggning. Dessa orter erbjöd bättre bostadsmiljöer än 
dem som arbetare normalt hade i äldre industristäder. 
Ebenezer Howard, trädgårdsstadsrörelsens grundare, 
ansåg att Mumford var den första moderna tänkaren 
om städer som hade en förnuftig sociologisk uppfatt
ning gällande stadstillväxtens dynamik. Andra som 
nämns i detta sammanhang var personer som före
språkade regionernas betydelse. Till exempel Patrick 
Geddes, som pläderade för en regionplanering som 
tog hänsyn till ekologiska, geografiska, klimatolo
giska och meteorologiska omständigheter, liksom till 
ekonomiska processer och det historiska arvet. Eller 
Henry Wright, som enligt Mumford lade grunden för 
den regionala planeringen i Amerika. Bland annat 
författade han Report on Regional Planning för New 
York State (1926). Wright var också, som framkom
mit, medlem i Regional Planning Association of Ame
rica och planförfattare till Radburn, tillsammans med 
Clarence Stein.

Mumford anger William Morris som en av de 
idealister som hade bidragit positivt till utvecklingen. 
Han var en av förgrundsfigurerna inom arts and crafts- 
rörelsen och medverkade till att arkitekturen blev ett 
uttryck för samhället, enligt Mumford. Tidigare hade 
stilmönstren hämtats från monumenten i Rom, Pa
ris och andra storstäder, men Morris eget hus, Red 
House av Philip Webb, såg ut som en engelsk bond
gård.105 Mumfords uppskattning av William Morris 
och arts and crafts återgår, av formuleringarna att 
döma, på det faktum att Morris representerade en 
arkitektur som var anpassad till det regionala. Detta 
var en hjärtefråga för Mumford. Det kan tilläggas att 
Morris, i likhet med tidigare nämnda Owen, var aktiv 
socialist.106 Båda avvisade det rådande samhällssyste
met och kapitalismen och försökte visa på alternativ.

Morris hade tidigare, av Nikolaus Pevsner i Pione
ers of the Modern Movement From William Morris to 
Walter Gropius (1936), pekats ut som en föregångare 
till modernismen. Några år senare kom också James 
M Richards och Sigfried Giedion att omnämna Morr
is i uppskattande ordalag. Richards i An Introduction 
to Modern Architecture (1940), Giedion i Mechaniza
tion Takes Command, a Contribution to Anonymous 
History (1948).107 Morris uppfattades av dessa som 
något av modernismens fader, vilket kan vara förkla
ringen till att Morris och arts and crafts-rörelsen har 
förlänats en så central ställning i verk om 1800- och 
1900-talens arkitekturutveckling, bland andra av Le
wis Mumford.

Mumford varnar i Stadskultur för ”pseudohisto- 
riska former”. Han pläderar för den moderna arki
tekturen, även om denna kan berikas av att arkitek
terna återgår på vissa äldre element.108 Detta var en 
spridd uppfattning omkring 1940 då arkitekter på 
många håll modifierade modernismen genom att låta 
arkitekturen innefatta lokala och traditionella känne
tecken. I Sverige kallas denna tendens för new em
piricism, i andra länder har den andra beteckningar. 
Gemensamt för dessa tendenser var att arkitekturen 
anpassades till en byggnadstradition. Detta var i en
lighet med Morris och arts and crafts rekommenda-
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Den medeltida staden hyllades av Lewis Mumford i The Culture of Cities.

tioner, formulerade nästan hundra år tidigare. Även 
Mumford utryckte en liknande tankegång i The Cul
ture of Cities, från 1938.

Boken avslutas med ett avsnitt om samtiden, där 
Mumford uttrycker sin uppfattning om hur samhällen 
bör byggas och hur de inte bör byggas. Här återkom
mer de teman som berörts ovan, och nya tillkommer. 
Regionen är Mumfords arena, den är specifik till sin 
natur. Klimatet, liksom kulturen, skiljer sig och detta 
skapar goda underlag för regional planering. Mum
ford understryker att regionalism inte utgör ett sen
timentalt tillbakablickande utan är framtidsinriktad.

Planeringen måste vara i kontakt med verkligheten 
så att planen anpassas till det aktuella området; till 
”livets traditioner, sedvänjor, motstånd och stundom 
dess oväntade möjligheter”. Inom respektive region 
bör planerarna sträva efter att skapa en ändamålsen
lig användning av marken, men inte ur strikt ekono
miska eller produktionstekniska aspekter. Människan 
får inte glömmas bort, det är för henne regionen ska 
fungera. Det är naivt att tro, skriver Mumford, att 
geografer, sociologer eller ingenjörer ”av sig själva” 
kan formulera de sociala behov som ligger till grund 
för en god regional plan. Vanliga människor måste
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delta, annars blir planen inte en plan för framti
den.10»

Stadsplanering måste också lämna möjligheter 
till framtida förändringar. En levande miljö kräver 
detta; men, understryker Mumford, att bostäderna 
skulle göras mobila, så som exempelvis Buckminster 
Fuller och andra föreslagit, var fel väg att gå. Deras 
idéer innebar en upplösning av samfunds- och gemen- 
skapslivet, och omöjliggjorde bildandet av nya soci
ala enheter. Mumford vill heller inte förorda att hus 
byggdes för att stå endast en kort tid. Han föreslår 
istället att hus och stadsdelar byggs så att de enkelt 
kan göras om. Han exemplifierar med Mies van der 
Rohe, Raymond Hood och Clarence Stein som i olika 
projekt med framgång prövat flyttbara innerväggar. 
Detta tema, en arkitektur som var möjlig att föränd
ra, kommer att beröras nedan, då den blev i högsta 
grad central för efterkrigstiden. Att invånarna själva 
skulle delta i planeringen blev ett annat återkomman
de tema. Dessa två aspekter kom att sammanfalla, ar
kitekturen och staden skulle göras möjlig att förändra 
så att medborgarna själva, i sin tur, skulle kunna sätta 
sin prägel på den.110

Mumford är inte stadsfientlig, däremot är han ne
gativt inställd till storstäder, sannolikt under inflytan
de från chicagosociologerna. Han är också skeptisk 
till ”mönsterstäder” i vilka en enda klass, ett enda 
socialt skikt och en enda slags industriell verksamhet 
dominerar. Allt för små städer kan, liksom mönster
städer, inte bli tillräckligt skiftande, de kan inte er
bjuda den dissonans och de konflikter som skapar 
utveckling. Mumford rekommenderar därför den inte 
allt för småskaliga, men mångkärniga, staden, som 
han kallar den. En sådan stad ger större möjligheter för 
den primära gruppen att mötas och skapa kontakt.

Här finner läsaren idén om primärgrupper, vilken 
återgår på sociologisk forskning. Sociologen Charles 
Horton Cooley menade att den primära gruppen: fa
miljen, lekkamraterna, grannarna, var av stor vikt för 
individernas sociala utveckling. De ”vi-relationer” 
som människor utvecklade i den lilla gruppen, ansikte 
mot ansikte, lade grunden till den samhälleliga sam

manhållningen.111 Tanken blev central för stadsplane
ringens utveckling då många inom professionen antog 
att denna sociologiska teori kunde omsättas i fysisk 
planering. Idén uttrycktes i Radbum där arkitekterna 
använde principen om att bygga grannskapsenheter. 
Den blev efterkrigstidens planform framför andra.

Mumford tyckte att städerna skulle erbjuda sam
manträdeslokaler så att medborgarna kunde mötas 
ansikte mot ansikte, så som man gjorde i stadshusen 
i New England under 1600-talet. New England är i 
USA känt som ett lokalsamhälle i vilket en puritansk 
anda rådde. Hårda straff, ofta dödsstraff, drabba
de den som bröt mot samhällets moralkodex. New 
England utmärktes av att de som tillhörde samhället 
och hade de kompetenser som ansågs vara de rätta, 
utövade lokalt politiskt självstyre. De skapade själva 
sina lagar, om än besynnerliga sådana, vid så kal
lade town meetings, eller ”stadsting”. Makten kom 
med andra ord inte uppifrån/utifrån. Detta var (och 
är) i enlighet med många amerikaners ideal, inte bara 
Mumfords. I USA finns, till skillnad från i Europa, 
en kritisk inställning till alla former av inblandning i 
vad som uppfattas som individens och lokalsamhäl
lets angelägenheter.112 Hur det gick när makten ham
nade utanför lokalsamhället visade bland annat paret 
Lynds undersökningar av Middletown.

I konsekvens med idealet om lokalt självstyre är det 
centralt för Mumford att alla städer äger samma vär
de. Ingen stad ska utgöra ”moderstad” eller ”planet” 
för övriga städer (som i fallet med Howards Garden 
Cities). I den bemärkelsen var New England det goda 
exemplet; detta samhälle ansåg Mumford vara ett av 
de sista i vilket den medeltida kulturen hade överlevt. 
I stadshusen i New England möttes medborgarna för 
att se och höra andra och diskutera problem som be
fann sig inom invånarnas räck- och synvidd, enligt 
Mumford. Centrala institutioner i staden utgjordes av 
skolor, bibliotek, teatrar och medborgarhus.

En stadsdels storlek och dess skola bör anpassas 
till, och befinna sig inom, ett tioårigt barns horisont 
och intressesfär. Nya städer ska vara trafikseparerade 
och Mumford understryker fotgängarens rättigheter
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visavi motortrafikantens. Skolans centrala roll för 
samhällsutvecklingen betonas. Den har för Mum- 
ford samma centrala ställning som kyrkan hade un
der medeltiden. Den ska inte vara för stor, han anger 
att det är olämpligt att bygga skolor för i 500-3000 
elever, vilket annars var vanligt.

Stadsdelens storlek bestäms med fördel av det av
stånd som barnen i det längst bort belägna huset lätt 
kan gå till fots. Han kritiserar med detta som grund 
Frank Lloyd Wrights ”Broadacre City”, som han i 
övrigt är positiv till. Projektet innebar att en ny stad 
anlades, vilket ju var i överensstämmelse med Mum- 
fords idéer, men Wright planerade staden utifrån an
tagandet att människor skulle åka bil, inte gå. Bebyg
gelsemönstret gjordes därför glest och husen spreds 
över ett relativt stort område, en planform som inte 
tilltalade Mumford då den inte befordrade uppkom
sten av ”primära grupper”. Broadacre City gav inte 
"den intima dagliga kontakt, som är en oumbärlig be
ståndsdel i grupplivet”. Han nämner i sammanhanget 
också den linjära staden, eller bandstaden som en ne
gation. I denna sker nämligen ingen uppdelning av 
bebyggelse och befolkning i mindre grupper.113 Här 
återgår Mumford sannolikt på hur Tönnies idéer 
tolkades, grannskapskänsla återfanns företrädesvis i 
byarna och de mindre städerna där människor kände 
varandra, hade ömsesidiga behov av varandra, delade 
vanor och traditioner och där samarbetet följaktligen 
blev frekvent.114

Fördelen med den moderna arkitekturen är, enligt 
Mumford, att den håller sig diskret i bakgrunden. 
Koncentrationen hamnar då på det som försiggår i 
förgrunden, det vill säga på människors handlingar. 
Arkitekturen som ”en ram” för människors liv blev ett 
centralt tema för många arkitekter under efterkrigs
tiden. Fokus skulle ligga på människans handlingar 
och arkitekturens funktion. Med ett sådant förhåll
ningssätt skulle människans betydelse öka på teckens 
och symbolers bekostnad.”5 Detta synsätt medförde 
att många arkitekter omformulerade sin roll, de tog 
avstånd från design och engagerade sig istället i vad 
som ofta benämndes som social planering. Det kom

att bli typiskt för decennierna efter andra världskriget 
- men den aspekten på arkitektrollen diskuterades 
alltså redan 1938.

Västmarxismen som tolkningsram

Flera av de begrepp och tankegångar som präglade 
debatten om arkitektur och planering under perioden 
kan ha hämtats i marxismen. Marx inflytande var, 
och är, i generell mening omfattande. Som en känd 
amerikansk nationalekonom uttryckte det under 
1950-talet, hade Marx haft större framgång än någon 
människa efter Muhammed, om framgången mättes i 
antalet värvade trosfränder.116

Under 1930-talet publicerades de så kallade Paris
manuskripten vilket gav upphov till ett nytt intresse 
för Marx’ teorier. Ytterligare en anledning till att 
Marx aktualiserades, föreställer jag mig, kan ha varit 
den ekonomiska depression som rådde under 1930- 
talet. Enligt Marx var depression ett tillstånd som 
skulle tillintetgöra det kapitalistiska systemet. Den 
traditionella uppfattningen var att ekonomiska de
pressioner var en rutinmässigt återkommande kräm
pa. Men 1930-talets depression uppfattades inte som 
rutinmässig av ekonomerna, utan som avgrundsdjup 
- den mest förödande depressionen i historien. Bero
ende på politisk tillhörighet antingen beklagades eller 
bejakades det som många uppfattade som ett faktum, 
nämligen att det kapitalistiska systemets existens var 
allvarligt hotad. 117 Det föreföll, möjligen, som att 
Marx hade haft rätt.

En ”växtmarxism” växte fram. Många intellektu
ella skapade därmed ett alternativ till den sovjetiska 
varianten. 118 Bland annat utvecklades analyser av 
”vardagslivet” som en kritik mot socialismens sätt 
att hantera mänskliga behov. Vardagsperspektivet var 
sannolikt inspirerat av fenomenologin, inom vilken 
subjektet och dess relation till världen är centralt.119 
Men marxismen kombinerades också med struktura- 
lism, existentialism och andra tankestrukturer. ”De 
tusen marxismerna”, med rötter i mellankrigstiden, 
fick spridning under 1950-talet.120 Under 1960-talet
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lästes och tolkades Marx av allt fler. Varianter av 
marxismen, som maoism och trotskism, debatterades 
av ”den nya vänstern”. Frankfurtskolan, som fram 
till nazisternas maktövertagande fanns i Frankfurt am 
Main, senare i bland annat New York, "upptäcktes” 
av studentrörelsen. Frankfurtskolan är mest känd för 
kritiken mot positivismen men också för att kombi
nera psykoanalys med marxism.111

Enligt min bedömning är det rimligt att pröva an
vända begrepp inom debatten om arkitektur i relation 
till marxismen. Sven-Erik Liedman, som genom sina 
studier var väl bevandrad i den internationella debatt 
som fördes om Marx decennierna efter andra världs
kriget, påpekade 1967 att "de senaste decenniernas 
intensiva intresse för ungdomsskrifterna (Parismanu
skripten) har avsatt en lång rad bidrag som gett bilden 
av en humanistisk Marx”. Marx kom av många att 
uppfattas som en filosof som satte den enskilda män
niskan i centrum, snarare än som en samhällsteoreti- 
ker.111 Detta betyder att det knappast med automatik 
går att etikettera arkitekter vilka lät sig influeras av 
Marx tankegångar och begrepp som marxister.

Enligt Marx and the Authentic Man (1967) av 
Henry J Koren113 hävdade Marx att människan inte 
kunde vara autentisk i det kapitalistiska samhället ef
tersom hon saknade möjlighet att förverkliga sig som 
människa genom sitt arbete. Detta består i det kapita
listiska systemet av lönearbete. Arbetet skulle, enligt 
Marx, vara en mänsklig aktivitet, men lönearbetaren 
reducerades till en kugge i maskineriet. Detta förhål
lande inverkade på alla aspekter av livet. Kapitalis
men alienerade människan, gjorde henne främmande 
för sig själv. Att vara alienerad är att vara icke-auten- 
tisk. Att tala icke-autentiskt, till exempel, är att repe
tera vad ”alla andra” säger, istället för att uttrycka 
den egna känslan eller uppfattningen (här finns en 
uppenbar parallell till existentialismen som behandlas 
längre fram). Att människor blir alienerade innebär 
inte bara att de blir främmande för sig själva utan 
också att de slutar betrakta varandra som människor. 
Kapitalisten betraktar barnet, inte som ett barn, utan 
som billig arbetskraft. Inbördes betraktar människor

i den ägande klassen varandra inte som människor, 
utan som konkurrenter. På samma sätt betraktar lö
nearbetaren inte kapitalisten som en medmänniska, 
utan som en fiende, och så vidare.

Andra krafter som alienerar människan är staten, 
den politiska makten, som fungerar som en förlängd 
arm för den härskande klassen. Staten motverkar allt
så det autentiska livet i vilket människan förmänskli
gas. När det senare sker är, enligt Koren, om jag tol
kar honom rätt verkligheten objektiv. Den objektiva 
verkligheten ska sålunda förstås som den ideala. Re
ligionen har, i likhet med kapitalismen och staten, en 
negativ inverkan på människans möjligheter att leva 
ett autentiskt liv. Med avseende på filosofens uppgift 
måste denne utgå från verkligheten (den ekonomiska) 
och praxis. Den empiriska verkligheten, livet som det 
levdes, var Marx filosofiska utgångspunkt. Filosofisk 
spekulation ”i elfenbenstorn” utan verklighetsan- 
knytning avvisade han. Marx hävdade som bekant de 
materiella villkoren som centrala, hela den mänskliga 
historien var för Marx ett resultat av de materiella 
villkoren.114

Fritz Pappenheim pekar i The Alienation of Mo
dern Man (1959) på mekaniseringen och den tekniska 
utvecklingen som en kraft som många under en lång 
tid uppfattat som ett hot mot människan (här kan 
påminnas om William Morris och arts and crafts- 
rörelsen). Argumenten är ungefär desamma som de 
som framfördes av Koren. Pappenheim pekar på att 
tekniken uppfattats som en kraft vilken avpersonifie
rade människans arbete och reducerade henne till en 
kugge i maskineriet. Hon kunde inte längre uttrycka 
sig genom sitt arbete. Denna avpersonifiering spreds 
och blev på så sätt ett hot; även hennes tänkande och 
liv utanför arbetet blev ”standardiserat”. Människan 
har i det teknologiska samhället alienerats från sitt 
arbete, från sig själv, och från samhället och naturen. 
Författaren pekar på hur flera internationella konfe
renser på högsta nivå under 1940-talets slut hållits 
för att diskutera relationen mellan teknikutveckling 
och mänsklig utveckling. Det skedde bland annat un
der ”Progres Technique et Progres Moral” i Geneve
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1947- Pappenheim hävdar också att det parallellt har 
publicerats en rikhaltig litteratur på samma tema.

Alienation uttryckt i de sociala strukturerna be
skrivs på ett liknande sätt som av Koren, det vill säga 
människor upphör att betrakta varandra som män
niskor, de blir verktyg eller medel för egen vinning. 
Människors möten sker i kommersiella situationer, de 
träffas som köpare respektive säljare. De blir aliene- 
rade (här är den nära förbindelse som finns mellan 
Tönnies uppdelning i Gemeinschaft och Gesellschaft 
och Marx alienationsteori, uppenbar). Människan är 
också alienerad från samhället på grund av den splitt
ring som samhället gör mellan subjekt och objekt. 
Subjektet, människan, skiljs från objektet, världen. 
Människan blir en främling i världen, rotlös, isolerad 
och alienerad från sig själv, reducerad till att ingå i 
den anonyma massans icke-autentiska tillvaro.125

Om man väljer att betrakta kritiken mot den in
ternationella modernismen som ett uttryck för ett 
marxistiskt inflytande betyder det att denna form av 
modernism avvisades eftersom den förhindrade män
niskor att leva autentiska liv. Byggnaderna uttryckte ju 
inte mänsklig aktivitet (här görs en parallell till Marx 
idé om arbetet). De är med andra ord inte empiriska 
och illustrerar den splittring som Marx hävdade alie- 
nerade människor. De stod istället som representanter 
för kapitalismen.

Att stimulera själslig utveckling - Ciam 6

Gropius ville vid 1947 års möte lyfta frågan om teori 
eller empiri. Han valde i sitt inlägg att med denna frå
ga som utgångspunkt diskutera arkitektutbildningen. 
Arkitekterna hade blivit akademiker och därmed 
hade arkitekturen separerats från byggandet. Gropius 
ville plädera för en praktisk och empirisk utbildning; 
mot en teoretisk. Den senare typen av utbildning il
lustrerades av boken och ritbordet medan den empi
riska utgick från verkligheten. Dess metod var ”trial 
and error”.126 Möjligen kan Gropius uppfattning om 
vikten av att utgå från verkligheten, i likhet med vad 
som sades ovan, tolkas som ett uttryck för att feno

menologin - eventuellt i kombination med marxism 
- uppfattades som en lämplig utgångspunkt för arbe
tet med att utforma ett socialt fungerande samhälle.

Giedion avvisade den form av rationalism som 
tidigare framhållits som det optimala verktyget för 
arkitekterna. Medlet hade blivit målet. Giedion ville 
genom att integrera arkitektur, måleri och skulptur 
skapa en känslans arkitektur. Arkitektur är någonting 
emotionellt ansåg han. Med ”känslans arkitektur” 
avsågs en modernistisk arkitektur som delvis återgick 
på historien. Giedion uttryckte i katalogdelen över 
presenterade projekt vid Ciam 6 om Casa del Popoli 
(mer känt som Casa del Fascio i Como, ”Fascisternas 
hus”) att byggnaden med sin loggia och innergård 
hade element hämtade i renässansens palatsarkitek
tur. Den var modernistisk och rationell, men uttryckte 
också en italiensk tradition vilket medförde mjuka 
värden, ”känsla”. En målning av Juan Miró illustre
rar uppsatsen vilket är upplysande; det var inte vilket 
måleri som helst som avsågs, utan det som Giedion 
benämnde som modernt. 127 Frågor som diskuterats 
allt sedan Ciam bildades 1928 ägnades halva tiden av 
1947 års möte: byggnadslagstiftning, statistisk ana
lys, organisering och planering.

Vid mötet deltog arkitekter som inte varit aktiva 
inom Ciam före kriget. Dessutom fick organisationen 
en ny ordförande, José Luis Sert. Enligt Eric Mum- 
ford kom det senare att spela en avgörande roll för 
utvecklingen. Ciam tog efter kriget en ny riktning, 
bort från den funktionella staden, mot Serts intresse 
för hur städers centrala delar skulle formas för med
borgarna. Vid sidan av det hade JM Richards, med
lem och tillika redaktör för brittiska Architectural 
Rewiev, fokus på hur arkitekturen kunde anpassas i 
syfte att tilltala allmänheten.128 Detta illustrerar hur 
Ciams medlemmar rörde sig bort från mellankrigsti
dens ingenjörsideal mot en yrkesroll som implicerade 
”mjuka värden”.

Andra som kom att spela en central roll för Ci
ams utveckling efter kriget var nederländarna Jacob 
Berend Bakema och Aldo van Eyck. Den senare om
nämns ofta i litteratur om efterkrigstiden, i synnerhet
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är det van Eycks kommunala barnhem i Amsterdam 
som brukar refereras. Bakema är mindre känd i ett 
nutida svenskt perspektiv men under 1950- och 1960- 
talen representerade han Nederländernas mest kända 
arkitektkontor, Van den Broek & Bakema129 och han 
var en central aktör inom ”Team 10” (mer om denna 
grupp längre fram). Vid mötet kritiserade Van Eyck 
Ciam för dess rationalistiska och mekaniska syn på 
framsteg. Han ansåg att fantasi och själslig utveckling 
var centralt för alla människor och att dessa aspekter 
inte ingick i Ciams syften och mål med verksamhe
ten.130 Enligt det dokument som 1933 års möte fram
bringat var ett av Ciams syften att skapa en miljö som 
skulle tillfredsställa människans fysiska behov. Detta 
hade kommit att skapa kvantitativa lösningar på oli
ka typer av stadsbyggnadsproblem, menade Bakema, 
som ville tillägga att målet var ”att stimulera männis
kans själsliga utveckling”; en formulering som Ciam 
antog i sin resolution.131

Intresset för den ”lilla människans behov” var inte 
specifikt för arkitektkåren. Den vanliga människan, 
”mannen på gatan” var efter andra världskriget ”hela 
världens hjälte” som det har uttryckts.132 Efter kriget 
var det dennes intressen som samhället skulle stödja, 
vilket också skedde på många håll. Efterkrigstiden 
präglades i hög grad av välfärdssamhällets uppbygg
nad med offentligt finansierade bostäder, vård, utbild
ning och annat som uttryckte omtanken om medbor
garna och uppfattningen att hon hade rätt att få sina 
grundläggande behov tillfredsställda av samhället. 
Att många inom Ciam delade denna uppfattning är 
uppenbart. Jacob Bakema ville tillämpa synsättet på 
arkitekturen. Från och med nu skulle arkitekterna 
arbeta för vanliga människor. I det ingick att skapa 
en arkitektur som dessa kunde uppskatta och känna 
glädje inför. Den internationella modernismens ano
nymitet förtryckte människor, menade han.133 Ric
hards hade en liknande inställning. Det handlade om 
att arkitekturen skulle bidra till människors sociala 
och själsliga utveckling. Olika samhällsvetenskapliga 
ansatser gjordes parallellt, men av debatten vid den 
här tidpunkten att döma var det i hög grad fenome

nologin som intresserade flera av arkitekterna.
En fråga som aktualiserades i Bridgewater 1947, 

men som enligt Francis Strauvens bok om Aldo van 
Eyck inte diskuterades särskilt ingående, var den vid 
den här tiden spridda idén om community- och neigh
bourhood planning.134 Grannskapsplanering, som det 
kallas på svenska, utnyttjades av Clarence Perry som 
arbetade som planerare i New York mellan 1913 och 
1937. Han var, som nämnts, medlem i Regional Plan
ning Association of America, den organisation som 
initierade och byggde Radburn i slutet av 1920-talet. 
Perry lämnade ett viktigt bidrag till utvecklingen då 
han från 1929 spred uppfattningen att grannskaps- 
känsla, eller lokal sammanhållning, var någonting 
som kunde uppmuntras. En central idé var att skapa 
lokala mötesplatser inom gångavstånd med syftet att 
utveckla de primära relationerna. Perry bodde själv 
i Forest Hill, där han aktivt arbetade för att skapa 
en känsla av lokal gemenskap. I Perrys grannskap ut
gjorde skolan en central resurs som centrum för de 
gemensamma aktiviteterna.135

Efter andra världskriget blev grannskapsplanering 
vanligt förekommande i Europa, vilket bekräftas av 
att det vid mötet i Bridgewater var många projekt
presentationer som baserades på denna princip. Såväl 
den svenska, brittiska, franska som den holländska 
delegationen valde att lyfta fram planer på aktuella 
grannskapsenheter i respektive land.136 Vid sidan 
av projektpresentationerna höll Gropius en föreläs
ning om fördelarna med att decentralisera städerna i 
grannskapsenheter och underströk vikten av att pla
nera för och bygga ”community centers”.137 Intres
set för grannskapsplanering gjorde att den kommitté 
inom Ciam som var särskilt inriktad mot urbanism 
föreslog kongressen att community planning inom en 
snar framtid skulle vara temat för ett av Ciams mö
ten.138

Grannskapsenheter dominerade dock ingalunda 
delegationernas presentationer. Katalogen i Giedions 
A Decade of New Architecture visar en lång rad pro
jekt av olika typ, från enstaka villor, industribyggna
der, hotell och bostadshus till nya städer (new towns).
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Några av dessa uppmärksammas längre fram, bland 
annat Le Corbusiers Unite de Habitation i Marseille 
(i katalogen omnämnt som Workers Community) 
och planen för St Dié, Vosges, båda Frankrike. Vi
dare Abercrombies ”generalplan” för London och 
det bandstadsförslag som Ciams brittiska grupp Mars 
hade gjort för London 1938.139

As found och pop - arkitektur som uttrycker 
existensfiiosofin
Ett sätt för arkitekterna att understödja människors 
själsliga utveckling - så som Bakema hade föreslagit 
Ciam 1947 - var att låta arkitekturen fungera som 
en ”väckarklocka” för människorna i deras vardag. 
Det kunde, i enlighet med Sarah Williams Goldha- 
gens analys av tre projekt av Alison och Peter Smith- 
son, göras genom att arkitekturen uttryckte den exi- 
stentialistiska uppfattningen om autenticitet. Paret 
Smithson blev, som alla andra, konstant exponerade 
för existentialismen, inte minst i populärpressen men 
framför allt genom studiet av existentialistinspirerad 
konst och arkitektur, menar Goldhagen.140

Existentialismen hade sin storhetstid i Paris från 
1940-talets mitt och drygt femton år framåt, då 
den tappade mark till strukturalismen. Den hade en 
konkurrerande tankestruktur i västmarxismen, men 
denna uppfattades som förenlig med existentialismen. 
Alienationsteorin fick central betydelse för Jean-Paul 
Sartre och Simone de Beauvoir som hör till existentia
lismens mest kända företrädare.141 Existentialismen, 
eller existensfilosofin, var en utveckling av det feno- 
rnenologiska livsvärldsbegreppet. Sartres existensfilo
sofi utgick, i likhet med fenomenologin, från subjektet 
och hennes relation till världen. Han menade att alla 
människor själva måste bära det tunga ansvaret för, 
men också njuta friheten av, att konstruera meningen 
med livet. Existensen har nämligen ingen mening om 
vi inte själva tilldelar den en sådan menade Sartre. 
Att låta sociala konventioner styra istället för att själv 
göra ett aktivt val är att leva ett icke-autentiskt liv. 
Det innebär att jag inte utnyttjar den existentiella fri

het som människan är ”dömd” till.142
För att påminna om den möjlighet som den exi

stentiella situationen innebar kunde arkitekturen, 
enligt Goldhagen, användas som en form av ”väckar
klocka”. Genom att forma till exempel ett rum så att 
objekten som tillhör rummet inte är riktigt som van
ligt ”ser” vi dem, på riktigt. Och inte bara ser; Sartre 
menade att särskilt känseln spelade stor betydelse. Vi 
ser och känner och blir på så sätt påminda om den ex
istentiella situation som vi befinner oss i just nu. Detta 
påminner oss om vår frihet och vårt ansvar och gör 
att vi reflekterar över oss själva och över de sociala 
normerna. I sin förlängning leder detta till att vi väljer 
att leva ett autentiskt liv.

Paret Smithson utvecklade ett arkitektoniskt språk 
analogt med det Jean Dubuffet kallade ”art brut”. De 
benämnde det as found. Dubuffet var en känd konst
när och makarna Smithson uttryckte ofta att hans 
konst var en viktig källa för deras eget arbete. Dubuf
fet publicerade också en tidskrift kallad L’Art Brut. 
Art brut var en form av ”rå”, primitiv eller okultive
rad konst, opåverkad av den västerländska konstkul
turens regelverk.

Goldhagen analyserar och illustrerar begreppet 
as found med Smithsons kända Sugden House från 
mitten av 1950-talet. Vid en första anblick ser huset 
ut som en ordinär tegelvilla. Men tittar man närmare 
framgår att husets fönster är oproportionerligt stora i 
förhållande till fasaden, de har också en annorlunda 
form. Det tegeltäckta sadeltaket, en vanlig taktyp 
med ett vanligt material, är påfallande brant och dess
utom asymmetriskt. Invändigt överraskar materialen. 
De är omväxlande ”ärliga” och banala. Kanske lite 
för vanliga för att finnas i en arkitektritad villa: li- 
noleummattor på golven, enkla plankdörrar och tak, 
trappor som konstruerats av material som ser ut att 
ha hittats på soptippen och så vidare. Tillsammans 
höjer de medvetenheten hos betraktaren om att varje 
byggnad består av en serie val. Därmed påminner 
byggnaden oss om vår existentiella frihet och de val 
vi har att göra, vilket i förlängningen bidrar till vår 
själsliga utveckling. Här kan nämnas att Goldhagen
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knyter flera kända byggnader till existentialismen, 
så som Le Corbusiers Maisons Jaoul och Aldo van 
Eycks barnhem i Amsterdam.143 Mitt intryck är att 
materialbehandlingen, som är den viktigaste nämna
ren för hennes analys, användes under inflytande av 
olika tankestrukturer. Jag återkommer till det.

Hunstanton School (A och P Smithson 1954) blev 
mycket ryktbar och hyllades för sin radikala material
behandling; Den brukar uppfattas som en milstolpe 
inom arkitekturen, antagligen därför att Reyner Ban- 
ham gjorde den till en av de mer kända exponenterna 
för ”brutalism” eller ”new brutalism”.144 Jag vill knyta 
byggnaden till idén om as found och existentialismen. 
Om Sugden House var en väckarklocka som påminde 
betraktaren om den existentiella situationen, så var 
Hunstanton en mistlur. För många var det chockeran
de att arkitekter kunde välja att utforma en skola för 
barn som vore det en industrilokal eller en lagerbygg
nad. Galvaniserat och omålat stål, rå betong, asbest
plattor och exponerade tegelväggar i interiörerna till
sammans med starka färger uppfattades varken som 
trivsamt eller funktionellt. Materialen skulle komma 
att bidra till mycket höga ljudnivåer förutspådde en 
kritiker. Arkitekternas ointresse för skolan som ar
betsmiljö fick flera att reagera, inte minst lärarna, men 
även lokalbefolkningen hade synpunkter. Ragnar Upp
man berättar att Peter Smithsons vägbeskrivning till 
skolan löd: ”Just ask the local people for the ugliest 
building and you will not miss it.” Det visade sig fung
era.145 Skolan i Hunstanton gjorde makarna Smithson 
berömda, den skrev in dem i arkitekturhistorien, men 
det blev såväl deras första som sista uppdrag för det 
statliga skolväsendet i Storbritannien.146

Kulturhuset i Paris, Centre Pompidou (Richard 
Rogers och Renzo Piano), som byggdes efter en täv
ling 1971 har uppenbara likheter med Hunstanton. 
Hårda färgeffekter och exponering av tekniska ba
naliteter som rör, balkar, ventilationstrummor med 
mera kännetecknar byggnaden. Men det var inte de 
utseendemässiga likheterna som fick mig att fundera 
över relationen mellan Hunstanton och Centre Pom
pidou, utan det var Hans Asplunds kategorisering av

den senare som ”poparkitektur”.147 Poparkitektur bör 
rimligen vara en parallell till popkonst som uppstod 
vid 1950-talets mitt inom ”The Independent Group”. 
Bland medlemmarna kan nämnas paret Smithson och 
Reyner Banham.

1956 blev gruppen relativt känd genom utställ
ningen ”This is tomorrow”.148 Paret Smithson bidrog 
med en utställningspaviljong, ”Patio and Pavilion”, 
där temat var autenticitet; i enlighet med existentialis
mens tolkning av begreppet.149 Popkonsten utveckla
des i USA. Den amerikanska konstnären Jasper Johns 
hör till företrädarna . Han målade bland annat verk
lighetstrogna flaggor som rör sig ”overkligt”. Dessa 
bilder uttrycker, som jag ser det, tankefigurer om as 
found och autenticitet. Genom att göra det vardagliga 
ovant fungerade konsten, eller arkitekturen, som en 
väckarklocka, i enlighet med Goldhagens tes. Johns 
uttryckte också att han just syftade till att ”förläna 
konsten en ny autenticitet”150. Vidare ville han ”befria 
det vardagliga från dess halsjärn av likgiltighet”.151 
Johns formulering pekar mot existentialismen och 
autenticitetsbegreppet, men även mot Dubuffet och 
Part Brut, som ju också var en influens för makarna 
Smithson. Dubuffet prisade den spontana och osko
lade konsten, den som brukar förknippas med primi
tiva kulturer, barn och psykiskt sjuka. Han utmanade 
de etablerade föreställningarna om skönhet när han 
hävdade att det fanns skönhet i allt omkring oss.152-

De besläktade tankefigurererna om Part brut, au
tenticitet och as found bildar, som jag ser det, ett fält 
som ger mening åt utformningen av Centre Pompi
dou och andra liknande byggnader, exponeringen av 
banala material, tekniska installationer och använd
ningen av starka färger var ju ingalunda specifikt för 
kulturhuset i Paris. Tidigare har byggnaden uppfat
tats som ett uttryck för ”hi-tech”153, eller som en drift 
med (”a huge public joke”) modernismens betoning 
på ärligt redovisade material och konstruktioner. En 
tradition som den här aktuella författaren menar går 
tillbaka på Violett-le-Duc och dennes strävan mot en 
rationell arkitektur.154

LO-skolan i Helsingör i Danmark presenterades i
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Pop eller as found - hårda färgeffekter och oväntade material användes från 1950-talet och framåt som ett sätt att artikulera existen
tialismen. Kulturhuset i Paris, Centre Pompidou av Richard Rogers och Renzo Piano.
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danska Arkitektur 1970.155 Betraktad på avstånd har 
anläggningen, enligt artikelförfattaren "S”, (förmodli
gen redaktör Poul Erik Skriver) karaktären av ett litet 
och slutet samhälle. Det vita teglet dominerar anlägg
ningen tillsammans med de stensatta gatorna och tor
gen. Anläggningen har omfattande offentliga miljöer: 
en stor foajé innanför huvudentrén, matsal och atri
umgård. För att stärka gruppgemenskapen finns en 
rad lokaler och aktiviteter kring vilka kursdeltagare 
kunde samlas; uppehållsrum, bibliotek, motionshall, 
biljardrum, bowlinghall och TV-rum. Det finns också 
hobbylokaler i vilka individerna kan utveckla sina 
hobbies eller lära sig helt nya saker. Möjligheterna 
till social och individuell utveckling är goda. Målet, 
liksom medlen, påminner starkt om community plan
ning där medborgarhuset spelar en central roll. Detta 
tänktes ge möjligheter till utveckling för den enskilde 
medborgaren, men också bidra till att skapa lokal ge
menskap; vad som i Storbritannien benämndes som 
” community-spirit”.

Invändigt dominerar de öppna innertaken med 
sina kraftiga timmerkonstruktioner av obehandlad 
furu. Golven är belagda med röd-bruna klinkers, li
kadana inom- som utomhus. Fasader och innerväggar 
är klädda med vitt tegel. I bostadshusen är kommu- 
nikationsytorna förlagda till ytterfasaderna. Trappor 
och korridorer saknar uppvärmning och belysningen 
är av samma slag som den man använder exteriört. 
Var tredje meter sticker änden av en betongbalk ut 
genom väggen; i denna har man gjutit in en infattning 
av porslin i vilken glödlampan skruvas i. Den lyser 
naken, utan skärm.

Artikelförfattaren gläder sig åt att i denna skola 
ska tusentals industriarbetare få möjligheten att möta 
ett alternativ till den massproducerade och industria
liserade miljö de dagligen vistas i. Det kommer för
hoppningsvis att innebära att de blir mer personligt 
engagerade i debatten. Han preciserar inte vilken de
batt han avser, men det får väl antas - mot bakgrund 
av vilka skolan vände sig till - att det är samhälls
debatten. Poängen här är att artikelförfattaren tror att 
skolans arkitektur kan stimulera människor till ökad

aktivitet och reflektion. Under 1960-talet, då hög
skolan planerades och byggdes, blev sociologen och 
filosofen Jürgen Habermas teorier kända. Habermas 
undersökte den offentliga sfären; den i vilken med
borgarna i ett historiskt perspektiv diskuterat samhäl
leliga problem, i samtal, i tidningar och böcker. Un
der 1900-talet, menade han, hade diskussionen blivit 
en konsumtionsvara, eller mediaunderhållning. Ett 
passivt TV-tittande ersatte det kritiska samtalet och 
Habermas fråga var hur den borgerliga offentlighe
ten kunde återinrättas.156 Kanske arkitekturen kunde 
bidra? Som framgått trodde åtminstone vår artikel
författare att det var på det viset, skolans arkitektur 
skulle enligt denne kunna stimulera människor till en 
ökad aktivitet och reflektion.

De enkla och robusta byggnaderna uppfattades 
av ”S” som mer äkta än de miljöer som människor 
normalt vistades i. Materialen - nakna glödlampor, 
obehandlade och primitivt huggna balkar, oputsat 
tegel invändigt - antogs uppmana till tankeaktivitet 
och engagemang. ”S” tolkning bekräftar Goldhagens 
tes att en arkitektur as found användes som en slags 
väckarklocka för människor under efterkrigstiden. 
Den motverkade konformism - vilket ”S” tycks anse 
att massproducerad arkitektur bidrar till - och un
derstödde eget kritiskt tänkande. Här har vi alltså ett 
exempel på en samtida tolkning av arkitektur som 
kan kopplas till as found och autenticitetsbegreppet 
i enlighet med ovan, där Sartre och existentialismen 
ger mening till begreppen.

För att komplettera den tolkningen med en an
nan kan påpekas att inomhusgatorna och material
valet pekar mot strukturalismen. De korridorer som 
löper utmed fasaden var utformade som gator, utan 
uppvärmning, med oputsade tegelväggar och nakna 
glödlampor. Den öppna hallen kan beskrivas sorp ett 
inomhustorg. Tillsammans med atriumgården bildar 
dessa element i strukturalistisk mening binära par: 
ute/inne, stad/byggnad, vilket blev vanligt inom struk
turalistiskt influerad arkitektur. Med anledning av att 
FO-skolan är uppbyggd som vore den en stad med 
gator och torg, kan frågan ställas om den traditionella
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Byggnaden som en stad, LO-skolan i Helsingör, Danmark. Foto LO-skolen.
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staden stått förebild? Stadens mönster uppfattades av 
flera som den meningsfulla och oförändrade struktur 
som omedvetet lever i vårt kollektiva minne. Det var 
denna som stod i fokus för strukturalismen.

Strukturalism i arkitekturen

Strukturalismen var ”på allas läppar” under 1960- 
talet. Arkitekter, antropologer, sociologer, ja till och 
med det franska fotbollslandslagets tränare i Frankri
ke bekände sig till strukturalismen. Den senare genom 
att uttala att han avsåg organisera sin spelartrupp i 
enlighet med strukturalistiska principer. 157 Detta il
lustrerar hur spridd denna strömning var - inte bara 
i Frankrike, ska tilläggas. Böcker om stadsbyggnad, 
vilka tog sin utgångspunkt i strukturalismen, fick 
starkt genomslag och arkitekter som inspirerats av 
den blev ryktbara.

Strukturalismen har sitt ursprung i språkvetenska
perna. Strukturell lingvistik intresserar sig för kon
traster. Enligt vissa uttolkare är dessa helt avgörande, 
de ger nämligen strukturerna deras värde.158 Dessa 
befinner sig på olika nivåer. Under den givna struktu
ren i en berättelse finns också en annan meningsfull 
struktur, som vi kan upptäcka genom analys. Det är 
den senare strukturen som är intressant. De varia
tioner och förändringar som uppträder i den givna 
strukturen, den vi först upptäcker, ligger inte i fokus. 
Forskaren söker den meningsfulla strukturen, den 
som förblir oförändrad, ”invariant”.159

Émile Dürkheims (1858-1917) teorier bildade ut
gångspunkt för utvecklingen av strukturalismen inom 
samhällsvetenskaperna. Med Dürkheim blev sociolo
gin en strukturvetenskap. Delarna förstås i relation till 
helheten. Den sociala strukturen antas utgöra mönst
ret för tänkandet och medvetandet.160 Inom samhälls
vetenskaperna har av det skälet strukturalismen defi
nierats som en anti-humanism där individen förstås 
som bestämd av yttre och inre strukturer. Hans eller 
hennes vilja är irrelevant.161 ”Människan är död” som 
en del tillskyndare ska ha uttryckt det.161

Struktur kan vara något påtagligt och materiellt,

som stadens mönster. Det kan också syfta på medve
tandet. Dürkheim intresserade sig för båda.163 Under 
1900-talet kombinerades ”struktur” med ”funktion” 
och strukturfunktionalism blev ett centralt begrepp 
för sociologerna, inte minst Talcott Parsons, som, vil
ket nämndes ovan, övertog huvudrollen i amerikansk 
sociologi efter chicagosociologerna.

Strukturalismen, som den utvecklades i Europa 
efter kriget, var någonting annat, även om förleden 
”struktur” i båda fallen visar att utgångspunkten är 
strukturen, inte aktören. 164 Den mest kände företrä
daren för Strukturalismen, decennierna som följde 
på andra världskriget, var den franske professorn 
och antropologen Claude Lévi-Strauss.165 Han sökte 
den underliggande och gemensamma strukturen i det 
mänskliga tänkandet; han sökte tankens universella 
strukturer. Dessa är omedvetna och förändras inte av 
individerna; de är invarianta. Från lingvistiken tog 
han intryck om idén att alla fonem166 i alla språk är 
distinkta och bestäms binärt (till exempel ljudlöst/ to
nande). Ett binärt par inom matematik är udda/jämt, 
inom logik sant/falskt.167 Detta kallas också för op- 
positionsprincipen.168 Denna aspekt av strukturalism 
tog Lévy-Strauss fasta på, liksom många arkitekter. En 
annan aspekt på lingvistisk strukturalism, som Lévi- 
Strauss lät sig influeras av, var idén om att utveckla 
en generell teckenlära, en semiologi eller semiotik 
(beteckningarna är synonyma). Sociala system skulle 
kunna läsas som ”teckensystem” exempelvis vid en 
analys av klädkoder, etikettsregler eller släktskaps- 
system. Detta benämns som semiotisk strukturalism. 
Även detta blev en idé som influerade arkitekterna.

Ett begrepp som Alison och Peter Smithson an
vände under 1950-talet var ”patterns of association” 
vilket kan översättas med ungefär ”mönster av rela
tioner” eller ”mönster av sammanhang”, vilka de rrte- 
nade fanns på olika nivåer.169 Jag tolkar detta som ett 
inflytande från strukturalismens uppfattning om den 
gemensamma, eller kollektiva strukturen; den som är 
universell. Lévi-Strauss ville i sin analys avslöja tan
kens allmängiltiga strukturer medan Smithsons sökte 
det sociala rummets ordning, människors mentala
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gränser, mönster och föreställningar; strukturer som 
måste komma till uttryck i staden eftersom det är de 
som ger den dess identitet.

De talar om stadens element: huset, gatan och di
striktet. Den nivå som vi kan se - huset och gatan 
- motsvaras av sociala organisationsnivåer. När de 
beskriver gatan i arbetarkvarteren i London som ”liv
full” menar de att skälet till att den är fylld av liv 
bland annat är att relationen mellan huset och gatan 
motsvarar det (osynliga) sociala rummets ordning; 
människors mönster av relationer. Dessa relationer 
hade utbildats långt tidigare men hade överlevt fram 
till våra dagar, enligt paret Smithson; de var med an
dra ord invarianta. I synnerhet barnens lek på gatan 
framför husen, fri från yttre regelverk, tolkade de som 
ett uttryck för denna beständiga och meningsfulla 
struktur. Det var bilder av dessa lekande barn paret 
Smithson använde i kritiken mot Ciams regelverk vid 
1953 års möte i Aix-en-Provence.

Distriktet - det tredje elementet - hade sina av- 
gränsningar i människors mentala föreställningar, inte 
i fysiskt skapade gränser, enligt makarna Smithson. 
Eftersom känslan av social gemenskap inte kan rela
teras till fysiska gränser eller barriärer utan till menta
la strukturer, måste arkitekten/planeraren skapa sam
hällen utan avgränsningar. Ett sätt att göra det är att 
skapa relationer mellan de enskilda delarna. Framför 
allt gatan, men även andra kommunikationsytor, blev 
i enlighet med denna tankegång för Smithsons den re
lation som gav staden dess identitet. Den uttryckte 
de (osynliga och omedvetna) sociala mönstren; ”pat
terns of associations”. Miljöer utformade i enlighet 
med den internationella modernismen ansåg Alison 
och Peter Smithson vara inhumana, eftersom de inte 
uttryckte ”de vitala mänskliga föreningarna”.

Makarna Smithson publicerade 1967 Urban 
Structuring i vilken de presenterade flera projekt, 
bland annat ett av deras mer kända; Sheffield Uni
versity, (tävling 1953), som illustrerades med skisser 
av byggnaderna, men framför allt av de gångar och 
ramper som förenar dem. Betoningen av relationerna, 
i det här fallet gångarna och ramperna, är ett struk-

turalistiskt tema; enligt strukturalismen kan inte de 
enskilda elementen förstås utan att strukturerna först 
blottlagts. I de konkreta skisserna kom det att inne
bära att enskildheter, till exempel enstaka solitärer, 
var ointressanta. Det handlade om att skapa grupper 
av sammanhängande bebyggelse, dusters, som reflek
terade relationerna. Målet var att skapa en ”menings
full” (meaningful) gruppering av byggnader.170

Alison och Peter Smithson förordade också stor- 
skaliga motorvägar, vilka de såg som förenande 
strukturer. De gav sammanhang till olika delar av 
staden, inte bara i funktionell bemärkelse utan också 
i mental. De gav identitet till delarna. Det är relatio
nen, eller strukturen, som ger enskildheterna mening 
och motorvägen var en sådan struktur. Strukturerna 
skulle korrespondera med det nätverk av sociala re
lationer som redan existerade mentalt. Den menings
fulla strukturen (de sociala relationerna) avspeglades 
i invånarnas rörelsemönster och detta rörelsemönster 
skulle ange stadens struktur.171 En form av stads- 
strukturer var de ”gator i luften” (street-decks) som 
makarna Smithson utvecklade i flera projekt. Täv- 
lingsbidraget till London Golden Lane var ett av dem 
(1951-195Z). 1957-1958 gjordes ett liknande pro
jekt för Berlin. Där föreslogs att man skulle införa 
nya strukturer över de gamla, det vill säga bilfria fot- 
gängargator i form av ”streets in the air” ovan det 
äldre gatunätet.172

Christopher Alexander kom fram till något lik
nande som paret Smithson. ”Trädstaden” har en ona
turlig ordning, hävdar han i artikeln A City is not a 
Tree. En stad som delas upp i grannskapenheter kor
responderar inte med de sociala mönstren. Alexander 
rekommenderar en stad i vilken strukturen utgörs av 
en tät och komplex väv som uttrycker ”den sociala 
verkligheten”.173 Uppfattningen att den sociala struk
turen var tät och komplex var spridd, inte minst bland 
de strukturalistiskt influerade arkitekterna.

Andra arkitekter tog fasta på idén om binära par. 
Det kunde göras genom att arkitekten betonade re
lationen mellan motsatspar som ute/inne, ljus/mör
ker, privat/kollektivt, natur/kultur. Ett internationellt
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exempel som är en god illustration av denna tendens 
finns i Amsterdam, i det kommunala barnhemmet av 
Aldo van Eyck. Arkitekten presenterade byggnaden i 
samband med dess uppförande 1959 för en internatio
nell publik, varför just detta exempel är informations- 
rikt.174 Van Eyck lade stor vikt vid vad han benämnde 
som ”de förmedlande elementen” beståndsdelar som 
han hävdade skapade integration, eller sammanhang. 
Han skapade invändiga gator och torg samt interna 
gårdsrum och arkader, som var både inne och ute på 
samma gång. Hela byggnaden täcktes dessutom av 
kupoler. I vissa fall fick de fönsterglas, i andra var det 
bara en öppning uppåt och utåt. Van Eyck formule
rade det som att byggnaden är såväl ute som inne, 
oavsett om betraktaren befinner sig ute eller inne. På 
samma sätt använde han materialen, ”rå” betong och 
tegel, i interiörerna tillsammans med armaturer vilka 
normalt används för belysning utomhus, för att arti
kulera det binära: ute/inne och stad/byggnad. I van 
Eycks presentation av byggnaden betonade han även 
utsida/insida, mjukt/hårt och medvetet/omedvetet.175 
I utformningen av planen har han dessutom, enligt 
min tolkning, utgått från motsatsparet centrum/peri
feri. Byggnaden har, sedd från luften, dels en central 
byggnadskropp, dels vad som kan liknas vid utsträck
ta ”armar”.

I likhet med paret Smithson har van Eyck velat 
åstadkomma största möjliga rörelsefrihet. Känslan av 
social gemenskap grundas i mentala strukturer, varför 
arkitekten måste bygga samhällen utan avgränsning- 
ar. Ett sätt att göra det är att skapa relationer mellan 
de enskilda delarna. Framför allt gatan, men även an
dra kommunikationsytor, blev i enlighet med denna 
tankegång en relation som uttryckte de sociala struk
turerna. I barnhemmet har van Eyck hanterat denna 
aspekt genom att skapa största möjliga rörelsefrihet 
för barnen genom att anlägga en inomhusgata.

Med anledning av att byggnaden är uppbyggd 
som vore den en stad med gator och torg, kan frågan 
ställas om den traditionella stadens morfologi stått 
som förebild. Denna kan van Eyck möjligen ha upp
fattat som en meningsfull invariant struktur. Några år

efter att van Eyck presenterat sin byggnad uttryckte 
Aido Rossi en sådan tanke. Han skrev att i staden 
(med vilket han avsåg den fysiska strukturen) finns 
de permanenta strukturerna, de som lever i det kol
lektiva minnet hos dess invånare176 Mitt intryck är att 
stadens morfologi blev ett strukturalistiskt tema. En 
rad byggnader som utformades under 1950- 1960- 
och 1970-talen har organiserats kring invändiga ga
tor och torg som vore de hela städer, inte enskilda 
byggnader.

Ytterligare andra inspirerades av semiotisk struk- 
turalism. Som nämndes ovan antogs sociala system 
kunna läsas som ”teckensystem” exempelvis vid 
analyser av klädkoder, etikettsregler och varför inte, 
städer? Kevin Lynch var verksam i USA och ställde 
i sin bok The Image of the City (i960) frågan om 
hur staden kommunicerar med människan och vilka 
element som ger en meningsfull berättelse. Enkelt ut
tryckt betraktar Lynch staden som ett kommunika
tionsinstrument, fyllt av tecken. Dessa tecken skapar 
en ”cityscape”, det vill säga en identitet. Lynch un
dersöker hur invånarna uppfattar sin stad mentalt; 
både i det kollektiva minne som Lynch antar spelar 
en central roll, men också i den kollektiva mentala 
upplevelsen. Den mentala bilden är central för hur in
vånarna uppfattar stadens struktur. Strukturen måste 
motsvara invånarnas mentala bild av den. Han intres
serar sig inte för den individuella mentala bilden utan 
söker den kollektiva dito, den som många männis
kor delar. I likhet med Smithsons menar han att det 
finns en meningsfull struktur som kommer, eller bör 
komma, till uttryck i det fysiska rummet. Att staden 
har en klar struktur och ger tydliga tecken tror Lynch 
är centralt för människorna som rör sig i den. När de 
enskilda elementen kan uppfattas i relation till andra 
element, det vill säga när relationerna syns, då upp
fattar invånarna staden, ser dess identitet och struk
tur vilket bidrar till att de kan orientera sig. Mot den 
bakgrunden är det inte så konstigt att Kevin Lynch, i 
likhet med Alison och Peter Smithson, anser vägarna 
vara centrala. Staden bör struktureras utifrån dessa, 
menar Lynch.

62 - INTERNATIONELLA TENDENSER



Lynch laborerar i sin bok med idéer och begrepp 
vilka han uppenbarligen funnit i strukturalismen. Han 
använder termer som struktur och mening och arbe
tar med ett osynligt och kollektivt minne i sin analys 
av staden. Han använder också ”distinctive”, vilket 
återgår på idén om binära par.177 När han analyserar 
städerna ser han det som en brist när distinkta tecken 
saknas i exempelvis gatubilden. Vidare använder han 
begreppet ”konnotationer” vilket begagnas inom se- 
miotiken. Staden uppfattas som resultatet av sociala 
gruppers tolkning och konstruktion. Han konstaterar 
exempelvis att vissa områden i staden klassificeras 
i enlighet med sociala konnotationer (social conno
tations); ”överklassområde” är ett sådant exempel. 
Dessa konnotationer finns i invånarnas kollektiva 
mentala föreställningar menar Lynch, men kan inte 
uppfattas av en utomstående.

Aido Rossi anger inledningsvis i sitt berömda 
verk L’architettura della cittä (1966) att han inte vill 
göra en strukturalistisk analys och att han heller inte 
vill betrakta staden som en ”politisk artefakt”. For
muleringarna ger intrycket att författaren ansåg det 
nödvändigt att försvara varför han inte återgick på 
strukturalism eller marxistisk teori, de vid denna tid 
inflytelserika tankestrukturererna. Rossi gör dock 
inte en korrekt beskrivning, boken genomsyras näm
ligen av idéer och begrepp hämtade från strukturalis
men. Han nämner också strukturalistiskt influerade 
forskare i positiva ordalag, såväl Lévi-Strauss, Lynch 
som paret Smithson; även om Lynch av Rossi anges 
arbeta med ”urbanpsykologi”. Rossis uppfattning 
om gatans centrala roll kan tolkas som ett av flera 
uttryck för strukturalismens inflytande. Gatan är det 
fundamentala elementet i det urbana landskapet skri
ver han: en uppfattning som får honom att hylla Stali
nallee i Berlin som ”The Great Street of Europé” - det 
är åtminstone möjligt att tolka uttalandet så. Gatans 
centrala roll för staden var en idé som tidigare Lynch 
och paret Smithson återgått på i sina analyser respek
tive projekt. Rossi refererar också makarnas uppfatt
ning om gatan som samhällets scen där skvaller, spel, 
slagsmål, flirt, svartsjuka med mera utspelas.178

För Rossi är själva staden invånarnas kollektiva 
minne och detta minne är relaterat till objekt och 
platser. Eller, som han uttrycker det på annan plats: i 
staden finns de permanenta strukturerna, de som le
ver i det kollektiva minnet hos dess invånare. Idén om 
ett kollektivt minne påminner om såväl paret Smith- 
son som Lynch och återgår, enligt min mening, på 
strukturalismens idé om universella strukturer. Rossi 
ägnar omfattande delar av boken till att diskutera 
permanenta element, eller ”meaningful permanenc
es”. I likhet med andra av strukturalismen influerade 
arkitekter/författare anser han att det primärt är ga
tan som uttrycker det invarianta, men han för även 
in monumenten och byggnadstyperna (bostadshus är 
en byggnadstyp) i diskussionen. Dessa artefakter är 
invarianta menar Rossi. Andra byggnader utgör ”pri
mära” tecken, hävdar han, med ett inom semiotiken 
vanligt begrepp. Inom denna talar man om primära 
och sekundära teckennivåer. Mellan de permanenta 
(invarianta) elementen och de varianta, föränderliga, 
på primär teckennivå finns den ”relation” som skapar 
förståelse för de urbana artefakternas struktur menar 
Rossi. Begreppet ”distinctive”, vilket återgår på idén 
om binära par, användes av Lynch och återkommer 
hos Rossi. Strukturalismen hävdar att kontrasterna 
spelar stor roll, och det är också hans uppfattning.179 
Rossis analys skiljer sig från makarna Smithsons, 
bland annat i den bemärkelsen att de senare avvisade 
historiska former; dessa representerade en verklighet 
som inte längre existerade. Smithsons hävdade istället 
de mänskliga aktiviteterna, det var de som uttryckte 
det sociala rummets organisation och som gav iden
titet.180

Att begreppet strukturalism brukas på ett annat 
sätt inom arkitektur än inom andra ämnesområden 
har tidigare konstaterats av Francis Strauven. Han 
menar att begreppet ofta används om byggnader och 
planer vilka han istället vill se som exempel på konfi
gurativ design. De exempel han anför karakteriseras 
av en systematisk repetition av några få grundformer, 
till exempel det kontorshus i Apeldoorn av Hertzber- 
ger som ofta anses vara exemplet framför andra på
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Strukturalismen medförde bland annat att arkitekter utformade enskilda byggnader som 
städer med inomhusgator och torg. Kontorsbyggnad av Herman Hertzberger i Apeldoorn, 
Nederländerna 1967-1972. Foto Eva Eriksson.

(nederländsk) strukturalism.181 Strauven menar att 
det är en ”architectural jargon” att använda struk
turalism om rutnätsliknande mönster som det man 
exempelvis finner i Hertzbergers kontorshus. Enligt 
Strauven introducerades begreppet i Nederländerna 
vid 1960-talets mitt i samband med en utställning ar
rangerad av arkitekten Piet Blom. Kanske var orsa

ken därtill att det hade aktualiserats av pressen, som 
vid samma tid intresserade sig för fransk struktura
lism. Några år senare blev begreppet, enligt Strau
ven, synonymt med en arkitektur som hade sociala 
och demokratiska ambitioner. Här kan påminnas om 
Framptons karakterisering av Hertzbergers kontors
byggnad i vilken ”brukarnas” möjligheter att påverka
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arkitekturen framhålls som centralt för nederlandsk 
strukturalism. Jag skulle vilja lägga till att Hertzber
gers byggnad, enligt min uppfattning, väl faller in un
der begreppet strukturalism, men inte av de skäl som 
Frampton anger.

Att begreppet spreds internationellt tillskriver 
Strauven det faktum att den nederländske arkitekten 
Arnulf Lüchinger skrev ett par artiklar om struktura
lism i arkitekturen under 1970-talet. Senare (1981) 
gav han ut en hel bok i ämnet: Structuralismus in 
Architektur und Städtebau,lS* Här tecknas struktura
lismen på ett sätt som är rimligt i många hänseen
den, men författaren implicerar också en rad texter, 
aspekter och objekt som har föga med strukturalism 
att göra.183 I boken anges föränderlighet eller flexibi
litet uttrycka strukturalism inom arkitekturen, vilket 
möjligen förklarar att begreppet blev synonymt med 
vad som under 1950- och 1960-talen kallades för öp
pen form, en idé som inbegriper att arkitekten måste 
lämna öppet för förändringar gjorda av "brukarna”.

Strauven beskiver Hertzbergers kontorsbyggnad 
som vore den en stad konstruerad kring tre teman: 
torg, öppna kontorsytor och gångbroar. Enligt ho
nom lämnar kontorshuset, denna labyrint, referenser 
till Medelhavsområdets städer, moskén i Cordoba, 
Frank Lloyd Wright och Louis Kahn.184 Min uppfatt
ning av de bilder som finns av huset är att arkitekten 
har arbetat med att bryta ned volymerna genom att 
använda relativt småskaliga element.185 I den bemär
kelsen "liknar” byggnaden äldre arkitektur som ex
empelvis en moské, eller en by i Medelhavsområdet. 
Att den återgår på den traditionella stadens element, 
i likhet med van Eycks byggnad är helt klart. Inne i 
byggnaden finns smala inomhusgator vilka är belysta 
ovanifrån. I likhet med i Aldo van Eycks barnhem 
har för dessa gator använts material vilka vi normalt 
förknippar med exteriörer. Detta gäller också för in- 
omhustorgen kring vilka kontorsrummen är lokali
serade. De senare kan närmast liknas vid balkonger 
som är öppna mot torgen, kaffebaren, restaurangen 
och sittgrupperna. Dessa offentliga rum finns i bygg
nadens centrum. Utanför detta ligger kontorsrummen

spridda i vad som närmast kan beskrivas som en vä
derkvarns vingar. Byggnadens plan utgår, enligt min 
tolkning, från motsatsparet centrum/periferi, vilket 
kan tolkas som hämtat i strukturalismens idé om bi
nära par.

Byggnaden bör därför förstås som ett uttryck för 
strukturalism inom arkitekturen, men inte för att den 
är utformad så att de anställda kan göra förändringar 
i den utan för att den ger uttryck för idén om binära 
par; för att den är strukturerad med utgångspunkt i 
en kommunikationsled och för att den uttrycker det 
kollektiva och invarianta minnet.
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Unite d’Habitation i Marseille är ett kollektivhus med hobbylokaler, butiker och service. Le Corbusier menade att han hade byggt ett 
välfärdssamhälle i miniatyr. Foto Ignis.

Kollektivhus i Frankrike - Unite d'Habitation
Inomhusgångvägar utnyttjades också av Le Corbu
sier i Unite d’Habitation i Marseille, ett kollektivhus 
i arton våningar med 337 lägenheter av olika stor
lek för i 600 invånare - det vill säga ett invånarantal 
motsvarande en by eller ett mindre samhälle. I sam
hällets mitt, på våning sju till åtta, fanns ett centrum 
med alla typer av butiker, frisörer, tvätt, bibliotek, 
post, restaurang och hotell som ”bildade vidsträckta 
marknadshallar och basargator”, som en entusiastisk 
artikelförfattaren uttryckte det. I översta våningen 
fanns barninstitutioner, gymnastiksal, vårdcentral, 
förlossningsavdelning, apotek med mera.”186 I bygg
naden löpte inomhusgator på andra, femte, sjunde,

åttonde, tionde, trettonde och sextonde våningen. På 
taket fanns en bana om 300 meter på vilken invå
narna kunde utöva motionslöpning; här fanns också 
en barnbassäng och lekplats, scen för utomhusteater, 
sporthall med mera.

Unité i Marseille byggdes under andra halvan av 
1940-talet och stod färdig 1952.187 Huset hade före
gåtts av liknande projekt, det mest kända är 1945 års 
plan för St Dié, Vosges, som ofta omtalas i den inter
nationella litteraturen. Staden Vosges hade bombats 
under kriget och skulle återuppbyggas. Le Corbusier 
föreslog åtta Unité d’Habitation placerade kring ett 
kommersiellt, administrativt och kulturellt centrum 
med affärer, kaféer, offentliga byggnader, kontor och 
ett museum. Planen avvisades varför projektet inte
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Kollektivhusets tak; här höll Ciam fest 1953. Foto Louis de Costil.

förverkligades. Ungefär samtidigt fick Le Corbusier 
uppdraget i Marseille. Denna gång realiserades pla
nen för en Unité och den fick omfattande publicitet. 
Enligt Le Corbusier själv kom i genomsnitt 2.00 besö
kare om dagen för att själva bilda sig en uppfattning 
om detta omtalade projekt, som var såväl kritiserat 
som beundrat.'88 Den uppmärksamhet som riktades 
mot byggnaden bekräftas av det faktum att publika
tioner om huset fortfarande utges 50-60 år senare. I 
en av dessa, författad av David Jenkins, hävdas att 
Unite d’Habitation är ett av 1900-talets nyckelverk, 
av två skäl; att byggnaden uttrycker den omsorg om 
människan som var ett så centralt tema för Le Corbu
sier, och att den uttrycker brutalismen. Beteckningen 
brutalism eller new brutalism användes som framgått

av Reyner Banham som ansåg att Unité d’Habitation 
utgör en tidig och central byggnad för denna tendens, 
vid sidan av bland annat paret Smithsons skola i Huns
tanton.'89 Det förhållningssätt till materialen som de 
två här aktuella byggnaderna implicerar kan tolkas 
som ett uttryck för arkitekternas strävan att minska 
avståndet mellan arkitektur och ingenjörskonst. Det 
skulle också vara möjligt att tolka materialvalet i en
lighet med idén om as found och existentialismen.

Det som är intressant med Unité är inte bara 
materialbehandlingen utan att huset uttrycker efter
krigstidens intresse för att skapa välfärd genom ser
vice. Unité är ett kollektivhus, en boendeform som 
Le Corbusier använde i flera projekt, sannolikt under 
påverkan från Sovjetunionen. Han var inte ensam om
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att förorda den här formen av boende. Gropius hade 
under 1930-talet i sina pläderingar för höghus hävdat 
hustypens fördelar med argumentet att här kunde in
vånarna erbjudas kollektiv service. Le Corbusier an
såg att han med Unité tagit ett steg i riktning mot byg
gandet av ett ”välfärdssamhälle”, en uppfattning som 
han visste att många ställde sig frågande till. ”Slum” 
ansåg kritikerna, bestående av såväl arkitekter, plane
rare, myndigheter och politiker som journalister.190

Le Corbusier använde lyxhotellet och atlantånga
ren som metaforer för sin anläggning. Här fanns bo
endet och alla de behov och aktiviteter som hör till 
livet samlade i en enda byggnadskropp.19' Genom att 
inom denna tillhandahålla personal som gav invånar
na service, liknande den som gäster erbjuds på hotell 
eller kryssning, skapades ett välfärdssamhälle i minia
tyr. Som Robert Fishman konstaterat skulle familjen i 
Unité d’Habitation, efter att ätit frukost kunna lämna 
barnen vid skolan respektive daghemmet, hämta dem 
efter arbetet och tillbringa eftermiddagen vid poolen, 
gymmet eller någon annan rekreativ anläggning i den 
unité i vilken de har sin bostad. När de kommer hem 
till lägenheten är tvätten tvättad, bostaden städad och 
middagen lagad.191 Unité är tecknet för välfärd, som 
Le Corbusier uttrycker det. Avsikten med servicean
läggningarna var att befria hemmafruarna från hus
hållsarbete, en verksamhet som Le Corbusier, i likhet 
med den sovjetiske ministern Miljutin, betecknade 
som i det närmaste jämställt med slaveri.'93

I dagens Unité har många småaffärer slagit igen 
men ännu kan invånarna handla livsmedel och nyba- 
kat bröd utan att lämna huset. På hotellet kan gäster 
inkvarteras, det finns fritidslokaler på varje våning 
och gratis interntelefon. Många joggar på takets lö- 
parbana och på dess scen anordnas filmvisningar. En
ligt en kvinna som bor där är stämningen god. Folk 
småpratar med varandra i samband med att man möts 
i hissen och det finns också ett aktivt boenderåd.194

Le Corbusier arbetade med något som han kallade 
Le Modulor, ett mått han hade funnit i den mänskliga 
kroppen; en människa som med uppsträckt arm når 
höjden av z,z meter. Avsikten var, så vitt jag kan för

stå, att skapa ett generellt modulsystem. Detta regel
verk ”humaniserades” genom att Le Corbusier häv
dade att hans modul hade skapats med människan 
och hennes mått som utgångspunkt, en tanke som 
han illustrerade genom att gjuta in flera stiliserade 
mänskliga figurer i betongen i Unité. Han pläderade 
för ett generellt användande av detta mått, som han 
menade var optimalt. Modulen, sade han, är en skön 
förening av den mänskliga kroppen och matematik. 
Han knöt den till gyllene snittet och menade att äldre 
arkitektur inte sällan inrymmer samma mått som de 
han själv via analyser funnit vara optimala. Han häv
dade också att Albert Einstein lämnat uppmuntrande 
kommentarer om modulen, en bekräftelse på att han 
var på rätt väg.

Le Corbusiers formuleringar antyder att han ut
gick från en idé om arkitektur som en vetenskaplig 
verksamhet (i positivistisk mening). Men han ”hu- 
maniserade” den genom att slå fast att måttet finns 
i äldre arkitektur (som är empirisk) och att det utgår 
från den mänskliga kroppen. Människan är en man. 
Le Corbusier utgår från två mått, 175 centimeter, av
passat för den franske mannen och i8z centimeter för 
den något längre brittiske mannen.195

En effekt av modulen, så vitt jag kan förstå, var att 
lägenheterna i Unité blev långsmala med endast 3,7 
meters bredd. Dubbel takhöjd i vardagsrummen, bal
konger av ovanligt stort omfång, uppglasade och vik
bara respektive flyttbara väggar är några känneteck
nande drag. Kökets placering uttryckte idén om att 
detta, enligt Le Corbusier, var lägenhetens centrum. 
Enligt David Jenkins var köken tekniskt sett moderna 
och därmed rationella; de var artificiellt belysta och 
ventilerade (de saknade fönster av illustrationerna att 
döma), här fanns elektrisk spis samt låda för förvaring 
av is, vilken levererades dagligen. Att kök i avsaknad 
av fönster och kylskåp framställs som moderna och 
rationella måste nog tolkas som ett okritiskt överta
gande av Le Corbusiers och hans medarbetares egna 
framställningar.

Le Corbusier använde betong utan att i efterhand 
putsa eller på annat sätt dölja materialet eller kon
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struktionen. Tvärtom framträder till exempel gjut- 
plankornas mönster i betongen. Inomhusgatorna kän
netecknas dels av betongväggarna, dels av de stensatta 
golven. Huset har också dekor i form av betongskär
mar som skulle skydda mot allt för mycket solljus i 
lägenheterna; så kallade ”brises-soleil”. Dessa skulle 
komma att få stort genomslag under efterkrigstiden 
och återfinns i olika utförande på många byggnader 
inte minst under 1960-talet. Skärmarna gav arkitek
ten möjlighet att bilda mönster på fasaderna. I fallet 
med Unité har dessutom starka färger applicerats på 
balkongernas innerväggar, ett i högsta grad dekora
tivt inslag i arkitekturen.

Intresset för det primitiva, eller autentiska, utveck
lades under inflytande av de nytolkningar av Marx 
som gjordes vid den här tiden. En primitiv materialbe
handling, eller ett formspråk inspirerat av ”primitiv” 
bebyggelse, skulle kunna utgöra en motkraft till den 
splittring och alienation som människor, enligt Marx 
uttolkare, ansågs vara offer för. Här, i kombination 
med en hög servicenivå och en kollektivisering av det 
individuella arbetet i hemmet, gav det invånarna tid 
över för samvaro och lek. Leken motverkade aliena
tion. Enligt Sartre kunde också känseln påminna oss 
om den existentiella situationen. Kanske var det skä
let till att betongen var skrovlig?

Idén om en optimal modul pekar i en annan rikt
ning än de primitiva inslagen, mot sökandet av en 
kanon för arkitekturen som gick att ange med ma
tematiska mått. Kanske ska detta motsägelsefulla 
förstås som att Le Corbusier i modulen, som utgår 
från människans mått, tror sig kunna finna en form 
av autenticitet. Inom det ”primitiva” byggandet be
stämdes måtten av tradition och utifrån de männis
kor som nyttjade byggnaderna, vilket i sin tur skulle 
kunna tolkas som att byggnadernas mått var avpas
sade till människans egna. I likhet med hur sociologer 
vid denna tid, under inflytande från antropologin, 
använde sociala strukturer i primitiva samhällen som 
referensram för beskrivningar av moderna dito196 an
vände Le Corbusier den primitiva arkitekturen som 
referensram i sökandet efter en arkitekturens kanon.

I litteraturen finns några byggnader som ofta om
nämns av det skälet att de anses likna Le Corbusiers 
Unité. Jenkins nämner Alton West Estate i Roehamp- 
ton (1956), som utseendemässigt har likheter med 
Unité d’Habitation. Husen står på pelare, så kallade 
pilotis och på vartannat plan finns loftgångar. I97Om 
det i Alton West fanns servicefunktioner liknande dem 
i Le Corbusiers Unité framgår inte av Jenkins, jämfö
relsen synes helt återgå på utseendemässiga likheter. 
Ett annat område med hus som liknar Unité fanns 
enligt Johan Rådberg i bostadsområdet Pruitt-Igoe i 
St Louis i USA. Det var samtida och hade likheter 
som exempelvis inomhusgatorna, men huset saknade 
servicefunktioner.198 Husen i Pruitt-Igoe förslumma
des till den grad att de slutligen revs under 1970-ta- 
let. Den händelsen har via Charles Jencks gjorts känd 
som symbolen för modernismens död. Skälen till att 
byggnaderna förslummades tillskriver Johan Rådberg 
dels storleken, dels bristande integration i socio-eko- 
nomiskt och etniskt avseende. De flesta invånarna var 
antingen låginkomsttagare eller arbetslösa.199 Detta 
är en analys om förslumningens orsaker som delas av 
flera forskare, även om det finns olika uppfattningar 
om hur stor betydelse den fysiska utformningen spe
lar i sammanhanget.200

I Sverige finns en byggnad för vilket Le Corbusi
ers Unité explicit stod modell nämligen höghuset vid 
Täby centrum i norra delen av Storstockholm, ofta 
kallat Storstugan. Det var planerat att byggas i 2.5 vå
ningar med 63 lägenheter per trapphus för cirka 3000 
invånare. Tre servicevåningar och en planerad res
taurang på takvåningen utgick när byggnadens höjd 
sänktes till 17 våningar, sannolikt av ekonomiska 
skäl.101 Huset hade därefter endast utseendemässiga 
likheter med Unité, som i de ovan anförda exemplen. 
Storstugan saknar sociala problem vilket möjligen 
beror på att upplåtelseformen är bostadsrätt och att 
huset ligger i en kommun där invånarna relativt sett 
har höga inkomster.

Kollektivhus byggdes, som framkommit, ibland 
annat Sovjetunionen under 1920- och 1930-ta- 
len. Idén om att skapa välfärdssamhällen i miniatyr
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Arkitekterna vid London County Council (LCC) hörde till dem som gärna ritade höghus. I Storbritannien är flertalet offentligt ägda 
och lägenheterna hyrs ut till låginkomsttagare, så kallad Council Housing. Alton West Estate, Roehampton, London 1956.

fortlevde i Europa efter andra världskriget. Hustypen 
var ett politiskt, kritiskt alternativ till det kapitalistiskt 
präglade stadsbyggandet - för att inte säga samhäl
let. En intressant relation som tidigare inte har upp
märksammats är den mellan Le Corbusiers Unite och 
bostadsområden i vilka det byggdes in olika former 
av kollektiv service. Toulouse-le-Mirail i Frankrike, 
Vaerebro Park i Danmark och Norra Järva i Sverige 
till exempel. Jag återkommer till detta.

Det första huset i II Nuovo Corviale utanför Rom

i Italien stod färdigt 1982, tio år efter att arkitekter 
och planerare hade påbörjat arbetet med området.202 
I ett elva våningar högt och en kilometer långt kollek
tivhus skulle en stor del av områdets 8 500 invånare 
bo. Ett nätverk av korridorer utmärker huset, som 
också har invändiga torg och broar; de senare sam
manlänkande byggnadens olika delar. Inomhusga- 
torna var inte enbart tänkta för kommunikation utan 
skulle fungera som sociala mötesplatser.2031 planerna 
ingick också att förlägga flera typer av funktioner i
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Storstugan i Täby (1961—1970) planerades initialt som ett kollektivhus.

huset; ett medborgarcentrum (centro civico), som 
troligen motsvarande ett community-center, ett kultu
rellt och ett administrativt centrum, det senare möjli
gen för samhällelig service, bland annat fanns planer 
på en bostadsförmedling. Dessutom tänkte man sig 
olika typer av institutioner som skulle erbjuda husets 
invånare vård av olika slag. Vid entrén skulle finnas 
ett salutorg. I bottenvåningen anlades ett garage och 
högre upp projekterades för butiker och kontor.204

Det är uppenbart att planerarna velat bygga en

stad med alla dess funktioner och kännetecken. Det 
blev emellertid misslyckat. Hissarna fungerade inte 
ens från början, elektricitet och gas fungerade tillika 
bristfälligt och den närmaste busshållplatsen låg tre 
kilometer bort. Många lägenheter stod tomma innan 
de ockuperades av illegala hyresgäster, som också 
tog de publika utrymmena i besittning.205 Under ett 
antal år dominerades området av kriminalitet. Idag 
har situationen förbättrats något, även om hissarna 
ännu står stilla och taket läcker. Universitetet i Rom,
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Huset är en kilometer långt och elva våningar högt. Il Nuovo Corviale i Rom byggdes igyz-Sz. Foto Marteen Sheurwater.

La Sapienza, har lokaliserat några institutioner till 
Il Nuovo Corviale, det finns numera också en polis
station. Trots insatserna uppfattas området som oatt
raktivt, de som bor här gör det eftersom de saknar 
valmöjligheter.206

Walden 7 i San Just Desvern, i närheten av Barcelo
na i Spanien, är ett annat exempel på ett kollektivhus 
med liknande funktioner som i Marseille. Det initie
rades av en grupp arkitekter, Taller de Arquitectura, 
vilka också var engagerade i den katalanska vänster
rörelsen. 1969, när projektet påbörjades, omfattade 
gruppen cirka 40 personer, bland andra Ricardo Bo- 
fill och dennes syster Anna Bofill. Hon formulerade 
intentionen med anläggningen, nämligen att skapa

ett samhälle som var isolerat från den förtryckande 
världen utanför (detta var under Franco-regimen). I 
byggnaden fanns kafé, butiker, en skola och biblio
tek. I likhet med i Unité användes taket för rekreation 
med bland annat två simbassänger. Det kollektiva 
anslaget betonades genom att även kök och badrum 
var gemensamma. Invändigt beskrivs huset av Ronald 
Brouwer och Helga Hellinga som en labyrint av mö
tesplatser; gator, torg, atrium, och trädgårdar207 - en 
beskrivning som antyder att byggnaden artikulerar 
tankestrukturer hämtade i strukturalismen.
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I det radikala samhällsklimat som rådde 
åren kring 1970 blev service en central 
fråga, inte minst för kvinnorörelsen. 
Kollektivhus och områden med kollektiv 
service visar på den utvecklingen. 
Kollektivhuset II Nuovo Corviale i Rom. 
Foto Marteen Sheurwater.
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Uppvärderingen av det förmoderna
Vid Ciams sjunde möte 1949 i Bergamo i Italien, en 
medeltida stad fem mil norr om Milano, fortsatte dis
kussionen om relationen mellan den vanliga männis
kan och modernistisk arkitektur. Hur kunde den se
nare knytas till människors vanor och vardagsliv var 
en av de frågor som ställdes, möjligen som tidigare 
påpekats, under inflytande av fenomenologin. Även 
om kongressen inte explicit ville eller kunde ange ge
nerella lösningar så fanns ett uppenbart intresse för 
att reformera modernismen genom att anknyta till en 
mer lokal och traditionellt utformad arkitektur.

Företrädare för de olika nationerna presenterade, 
som brukligt var, aktuella planer. Här kan nämnas att 
Ernö Goldfinger presenterade Abercrombies County of 
London Plan, liksom planen för Harlow New Town. 
Den svenska gruppen visade upp planen för Rosta i 
Örebro,208 och den franska bland annat Le Corbusiers 
Unite i Marseille. Sert presenterade tillsammans med 
en medarbetare planer där de betonade utformnings- 
frågor och behovet av medborgarcentra. Det senare 
hade i en av planerna utformats kring ett stadsrum med 
kyrka, klocktorn, bibliotek och museum. Det var ett 
traditionellt torg som införlivades i den modernistiska 
stadsplaneringen. I planen ingick också två ”unites” i 
centrum men i övrigt bestod bostadsbebyggelsen av en
familjshus grupperade i grannskapsenheter, begreppet 
”carpet housing” (mattor av hus) användes om dessa 
utbredda, låga och får man anta, täta bebyggelsegrup
per. De utgjorde ett alternativ till Ciams doktrin om att 
hus skulle spridas ut i parkliknande områden.

Den antihistoriska hållning som är så starkt för
knippad med Ciam var således under omprövning. 
Under kongressen uppmärksammades klassiska ele
ment, som till exempel piazzan. Den medeltida sta
dens skala och storlek framställdes som en utmärkt 
utgångspunkt för planering. Med Serts formulering 
var den ”staden i mänsklig skala.209

Torget och arkaden, fysiska rum för 
samhälleligt liv - Ciam 8
1951 års möte i Hoddeston i Storbritannien ägnades 
community planning och i synnerhet frågan om hur 
stadskärnorna (som benämndes som ”The Core” el
ler ”The Heart of the City”) skulle utformas för att 
kunna fungera som mötesplatser.210 Bakgrunden var 
att många under kriget sönderbombade städer stod 
inför återuppbyggnad. De lösningar som diskutera
des under Ciams kongress var tidstypiska uttryck 
för vad arkitekterna uppfattade som grundläggande, 
nämligen att skapa fysiska strukturer som underlät
tade för människor att mötas.211 Principerna för den 
funktionella staden användes inte och till skillnad 
från tidigare kongresser fanns, enligt Eric Mumford, 
inte någon ambition att systematisera och kvantifiera 
det material som skulle presenteras. Det var känslan 
av gemenskap och hur den kunde uttryckas i byggd 
miljö som skulle diskuteras.212

Uppenbart är att Medelhavsområdets byar och 
städer var en utgångspunkt för flera av dem som läm
nade bidrag till rapporten som följde på kongressen; 
The Heart of the City. Den italienska stadsbyggnads- 
konsten, i synnerhet de italienska rumsbildningarna 
- det vill säga torgen och arkaderna - utgjorde en 
förebild för kongressen, och därmed en rekommen
dation till deltagarna, mer eller mindre underför
stått. I hänvisningarna till Italien är det de historiska 
stadskärnorna som framhålls, vilket visar att det up
penbarligen fanns en idé om att historien kunde lära 
efterkrigstidens arkitekter någonting om hur man ut
formar en stadskärna som fungerar som centrum för 
samhällets sociala liv.213 The Core utgjorde också, i 
den äldre staden, samhällets kollektiva minne, häv
dade Richards (redaktör för Architectural Rewiew) 
och skulle därför självfallet bevaras.214

Det fanns, kan tilläggas, deltagare som inte höll 
med. Den svenske konsthistorikern Gregor Paulsson 
hävdade att ”stadsplanehistoria” knappast var lösning
en för en modern stadsplanerare. Han ville främst dis
kutera två faktorer som arkitekter och planerare enligt
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Italienskt stadsbyggnadskonst hyllades av Ciam. Inlagan till den rapport som publicerades i samband med 1951 års möte. Ägare av 
boken var Göran Sidenbladh, stadsbyggnadsdirektör i Stockholm.
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honom borde fokusera på. Det ena var att storstä
derna inte var demografiskt självförsörjande. Utan 
inflyttning från landsbygden skulle städernas invå
narantal minska för varje år hävdade Paulsson; ett 
yttrande som måste tolkas med utgångspunkt i debat
ten om sjunkande nativitetstal i Sverige. Det andra 
problemet var att människor saknade primärgrupper. 
Teorin om primärgruppens betydelse hade relevans 
för principen om grannskapsplanering och av det kan 
slutsatsen möjligen dras att Paulsson sympatiserade 
med denna planeringsprincip 1951.115

JL Sert, Ciams ordförande, skrev den inledande 
uppsatsen i The Heart of the City. I denna hävdade 
han, mer eller mindre explicit, att arkitekterna kunde 
lära av historiska städer, företrädesvis de italienska. I 
Serts uppsats får piazza del Duomo och galleria Vitto
rio Emanuele i Milano illustrera äldre platsbildningar 
med folklivet som främsta kännetecken. Han konsta
terar att dagens arkitekter glömt att ge platser de ele
ment som gör dem skyddade: den täckta gatan (som i 
gallerian), portiken (här avses en täckt gång) och atriet. 
Dessa användes frekvent i äldre städer och borde sna
rast återinföras, liksom det offentliga torget. Budskapet 
understryks av det faktum att såväl konferensrappor
tens första som sista uppslag visar en teckning som fö
reställer ett typiskt italienskt torg där de angränsande 
byggnadernas bottenvåningar bildar arkader. På detta 
mycket livliga torg grälar, musicerar, spatserar och dis
kuterar människor.“6 Sert välkomnade utvecklingen i 
USA där stora shoppingcentrum ofta byggdes in. Besö
karna skyddades på så sätt från både regn och biltrafik. 
Stora gator däremot, som till exempel Champs Elysées 
i Paris, avvisas av honom (liksom av Lewis Mumford) 
därför att gatan styrs av kommersiella krafter. På ga
torna blir individen endast en betraktare, hon kan inte 
delta i eller påverka händelseförloppet. Hon ser mili
tärparader (!) eller bilar som passerar förbi. Bilarna 
separerar individerna så att de använder olika delar av 
gatan och förhindrar därmed möten mellan männis
kor. Torget däremot uttrycker ”livet”.2,17

Giedion går i sin uppsats tillbaka på den grekiska 
agoran (det grekiska begreppet för torg). Vid agoran

samlades människor för att utbyta tankar menar Gie
dion, och understryker att detta var folkets plats; där 
fanns inte några monumentala byggnader. Platsens 
viktigaste element var ”stoan”, det vill säga en täckt 
gång. Här samlades människor, skyddade från sol och 
regn. Det är underförstått i texten att agoran och sto
an i Giedions uppsats symboliserar det demokratiska 
samhället, där den aktivt deltagande medborgaren ut
gör grunden på vilken samhället vilar.218

Gropius berättade hur han under ett besök i Mex
iko hade blivit djupt berörd av livet som det levdes 
i kärnan av små mexikanska byar. I varje by fanns 
ett torg omgärdat av täckta gångar i form av arka
der. Torget och arkaderna bildade ett vardagsrum 
för invånarna. Där handlade de varor, skvallrade och 
älskade. I likhet med Sert uppfattade han den äldre 
arkitekturen i byarna som förebildlig i det att den un
derstödde social interaktion; åtminstone föreställde 
han sig att så var fallet. Gropius drog slutsatsen att 
dessa äldre element, torget och arkaden, kunde och 
borde användas i modern stadsplanering. Detta ut
tryckte han under en diskussion om den italienska 
piazzan som kongressen ägnade särskild uppmärk
samhet - en diskussion som publicerades i boken om 
Ciam 8. I denna medverkade vid sidan av Gropius 
bland andra Sert, Giedion, Ernesto Rogers och Philip 
Johnson. Den senare jämförde piazzan, den italienska 
formen av the core, platsen där människor möts och 
där stadens liv utspelas, med amerikanernas drug
store. I dessa senare står vi under lördagskvällarna, 
berättade Johnson, medvetna om att den som vi vill 
träffa, förr eller senare kommer att dyka upp under 
kvällen. I många amerikanska städer var the drug
store platsen för möten, liksom platsen där stadens 
liv utspelades.21’

Kongressdeltagarna kritiserade den antiurbana 
modernismen. En längtan efter stadsmässiga miljöer 
gjorde sig istället gällande. Johnson pekade på hur 
Maxwell Fry hade lämnat en grön yta mellan husen 
i Harlow New Town, på den plats där kyrkan skulle 
ha legat i det gamla engelska bycentret. Johnson kon
staterade att en gräsmatta till skillnad från en kyrka,
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saknar symbolvärde. Den kan inte bilda ett stadsrum 
och knappast utgöra en ”magnet” för folklivet. Plat
sen skulle aldrig bli någonting annat än en gräsmatta. 
Redan tidigare under diskussionen hade Sert poäng
terat att the core var en mänsklig produkt, inte en bit 
natur eller landskap. Han pekade på hur malplacerat 
ett träd skulle vara på till exempel Markusplatsen i 
Venedig.110 Denna uppfattning återkommer även i de 
rekommendationer som kongressen enades kring.111

Det är uppenbart att det vid mötet i Storbritan
nien fanns en strävan att driva stadsplaneringen bort 
från hus i parklandskap mot en mer rumsskapande 
och ”stadsmässig” utformning och att det i samband 
med detta uppstod ett intresse för äldre stadskärnor 
och dessas utformning. Ytterst handlade det om att 
understödja det sociala samspelet. Inställningen vitt
nar om att samhällsvetenskaperna och sociologin, 
som fokuserade mot just dessa aspekter inverkade på 
debatten.

Frågor kring trafikseparering behandlades ingå
ende under kongressen. I Storbritannien, som stod 
som värd för mötet, pågick planeringen av flera tra- 
fikseparerade centrumanläggningar, exempelvis den 
i Stevenage New Town. Le Corbusier presenterade 
också planerna för Bogota i Columbia och Chandi
garh i Indien, båda med ett differentierat vägsystem 
i sju nivåer; från motorvägar, via servicegator och 
lokala shoppinggator till gångvägar.111 De som ytt
rade sig om trafikseparering under mötet menade 
att principen gav skydd för fotgängarna som på så 
sätt fick största möjliga tillgång till stadens offentliga 
liv, det som utspelades i stadskärnan. Gående skulle 
kunna röra sig utan att möta korsande biltrafik. Tan
kegångarna bakom trafiksepareringen liknade alltså 
dem som låg bakom uppfattningen att arkitekterna 
måste skapa offentliga rum där invånarna skyddades 
av täckta gångar. I båda fallen handlade det om att 
underlätta för invånarna att röra sig fritt, skyddade 
från sol, regn och trafik. Via fysiska strukturer kunde 
arkitekterna alltså bidra till att kontakt och gemen
skap uppstod mellan människor.113

En representant för FN framförde synpunkten att

En 1800-talsgalleria i Milano framhölls som en lämplig förebild för arkitekterna. 
Den erbjöd ett bekvämt inomhusklimat. Galleria Vittorio Emanuele, Milano, 
Italien.
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Ciam företrädesvis utgick från ett snävt västperspek- 
tiv, de mest problematiska områdena i världen - ur 
stadsplaneteknisk synvinkel - lämnade Ciam där
hän.224 Bakom kritiken anas det nyvaknade intresse 
för utomeuropeiska kulturer som 1950-talet förde 
med sig. Detta tog sig uttryck bland annat i att ar
kitekter närmade sig antropologins metoder och ma
terial för att skapa en bebyggelse anpassad till lokal 
kultur. Richard Neutra presenterade ett projekt för 
Los Angeles, där tanken var att skapa bostäder för 
framför allt latinamerikaner och mexikanska indian
er. Enligt Neutra själv hade han inledningsvis studerat 
spanska koloniala städer vilket hade kommit att in
verka på utformningen av projektet.225 Sert arbetade 
med ett projekt i Peru ( tidigare presenterat vid Ciam 
7, se ovan) i vilket det ingick atriumhus, en hustyp 
som enligt Sert var ett resultat av en anpassning till 
befintlig lokal kultur.226

Flera gånger antyder kongressen att människans 
utvecklingsmöjligheter var hotade och att detta är 
något som arkitekterna måste motarbeta. Inte min
dre än nittio procent av alla människor hade tappat 
sin förmåga att göra självständiga val, hävdade en 
av författarna. Dessa levde sina liv utan att känna 
eller tänka efter. Homo sapiens hade förvandlats till 
homo sporonges (en bakterie) som när den hamnar 
i en ogästvänlig miljö bildar ett hårt och ogenom
trängligt skal. I en stimulerande miljö kunde dessa 
människor bli aktiva och levande igen. Författaren 
baserade sin uppfattning på erfarenheter gjorda vid 
Peckham Health Centre, ett vid den här tiden relativt 
känt hus där det fanns möjligheter till såväl social in
teraktion, som fysisk aktivitet (till exempel bad och 
gymnastik) och samtal med socialarbetare. En kom
bination av ett medborgarhus, sportanläggning och 
socialkontor. Där fanns, enligt uppsatsen, inte några 
färdiga regelverk eller anställda ledare. Avsikten var 
att människorna själva skulle ta ansvar för sitt hus 
och verksamheten.227

Formuleringarna antyder att författaren kan ha 
varit inspirerad av existentialismen även om liknande 
föreställningar om människans utsatthet fanns inom

sociologin, inte minst inom chicagoskolan. Inspiration 
från existentialismen kan ha bidragit till att argumen
ten i någon mån formulerades annorlunda men det 
handlar om gradskillnader, inte artskillnader. Exakt 
vad det är som hotar människans utveckling är lite 
oklart i flertalet bidrag. Mekanisering och byråkrati 
antyder Giedion; en analys som möjligen kan tolkas 
som ett uttryck för att han var bekant med de ameri
kanska sociologernas undersökningar från 1920- och 
1930-talen. I dessa hävdades att just mekanisering 
och centralisering hade inverkat negativt på stadens 
sociala och politiska strukturer.228 Bland Marx uttol
kare fanns de som hävdade att mekaniseringen av ar
betet gjorde människor alienerade; en tankestruktur 
som sannolikt var spridd och som kan ha påverkat 
Giedion som så många andra. Kongressen antydde 
att hotet kom från de kommersiella krafterna och re
kommenderade att den okontrollerade kommersiella 
annonseringen i stadskärnorna måste organiseras och 
tyglas.229 Denna uppfattning kom även till uttryck i 
County of London Plan frąn 194 3.250 Reklamen antas 
manipulera människor att köpa saker de inte behö
ver, vilket med en konsumtionskritisk tolkningsram 
uppfattas som ett hot mot individernas möjligheter 
att själva styra sina liv. Detta kunde arkitekterna för
hindra genom att kontrollera de kommersiella insla
gen i staden.

Etnocentrism och kolonialism

Intresset för en lokalt präglad, traditionell och em
pirisk arkitektur vidgades under 1950-talet. Allt fler 
arkitekter kom att intressera sig för så kallade ”primi
tiva” kulturer. Detta kom till uttryck inte minst i tid
skrifter som till exempel Architectural Rewiew, men 
också i svenska Byggmästaren/Arkitektur. Forskaren 
Felicity Scott hävdar att detta var en artikulation av 
den spridda kritik som riktades mot den generella, 
officiella och kommersiella modernism som domine
rade västvärlden. Den som var formad utan hänsyn 
till platsens eller kulturens specifika identitet. Till det 
kom nya kommunikationer som skapade fragmenta-
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tion: radio, telefoner, bilar och flygplan. Detta måste 
mötas av en arkitektur som skapade sammanhang 
och motverkade alienation. De ”primitiva”, byarna 
kunde enligt många - däribland Bakema - erbjuda 
en modell för arkitekterna. Byarna reflekterade det 
liv som levdes i de aktuella miljöerna; livsformer som 
hade utvecklats under flera generationer, som var ur
sprungliga och autentiska.

I samhället fanns vid den här tiden flera uttryck för 
en diskurs som omfattade inte bara utsagor om primiti
vismens fördelar utan också nackdelarna med det mo
derna, teknokratiska samhället som människan tvinga
des anpassa sig till. Bakema påstod till exempel att den 
internationella modernismens anonymitet förtryckte 
människor.231 Att modernismen, som gjorde anspråk 
på att vara såväl teknikanpassad som vetenskaplig och 
därtill universell, kom att uppfattas som förtryckande 
kan tolkas som att arkitekterna importerade en diskurs 
som hade utvecklats inom filosofin. 1947 publicerade 
Theodor Adorno, en av de mer kända medlemmarna 
av Frankfurtskolan, Dialektik der Aufklärung tillsam
mans med Max Horkheimer, vilken gav dem båda 
ryktbarhet. I boken diskuterade de hur det tekniska 
och förnuftsmässiga kuvade både människan och na
turen.232 Många antog att det motsatta rådde i primi
tiva samhällen. Dessa utgjorde de sista civilisationerna 
i vilka människan var i balans med sin miljö - ungefär 
så uttryckte Sigfried Giedion det 1958.233

Det ”primitiva” uppgraderades nu på bred front. 
Antropologerna hörde till dem som vände sig mot 
vad som uppfattades som västerländsk etnocentrism. 
Denna innebar att människor i primitiva samhäl
len betraktades som inte bara tekniskt underlägsna, 
utan även intellektuellt och moraliskt underordnade. 
Bland andra Claude Lévy-Strauss, den franska an
tropologiprofessorn, publicerade under tidigt 1960- 
tal två böcker i vilka han redogjorde för studier av 
”primitiva” kulturer. Lévy-Strauss hävdade att dessa 
människors tänkesätt inte i någon större grad skilde 
sig från det västerländska.234

En liknande hållning skulle arkitekterna kunna 
sägas ha haft. De hävdade att kulturer som inte hade

berörts av internationell modernism knappast var un
derlägsna de västerländska - snarare tvärt om. Det 
kan påpekas att idén om det förindustriella samhäl
lets överlägsenhet inte var specifik för efterkrigstiden. 
Bland marxistiskt influerade intellektuella, däribland 
arkitekter, uppfattades förmoderna samhällen som 
förebildliga, inte minst eftersom de ansågs vara präg
lade av kollektivt ägande och samarbete. Ett exempel 
på det är Raymond Unwin, Storbritanniens främste 
trädgårdsstadsideolog efter Howard, som resonerade 
i de banorna under 1880-talet.235

För många av efterkrigstidens arkitekter innebar 
uppvärderingen av den primitiva arkitekturen en po- 
litisk-kritisk ståndpunkt. De vände sig mot det ratio
nella och teknokratiska samhället. Åsikten uttrycker 
icke desto mindre ett kolonialt eller postkolonialt per
spektiv på ”de andra”. ”Dessa andra” i ”primitiva” 
samhällen framställs som mer i kontakt med sig själva, 
med omvärlden och med sina medmänniskor. Det var 
en exotiserande diskurs av andra kulturer. Syftet var 
dock inte att försköna bilden av den industrialiserade 
världen; tvärt om riktades kritiken mot det moderna 
samhället, där människor hade tappat kontakten med 
sina egentliga behov.

Ett tecken på tidens intresse för primitivism är den 
omfattande uppmärksamhet som riktades mot en av 
Museum of Modern Art i New York producerad ut
ställning Architecture without Architects. (1964). Ut
ställningen blev omtalad och visades på många plat
ser i Europa - i London så sent som 1974.236 Den bok 
(med samma titel) som museet publicerade spreds san
nolikt i snabbare takt. Både utställningen och boken 
innehöll en lång rad bilder av den tidlösa arkitektur 
som människor alltid byggt själva för att skydda sig, 
för att hylla eller hysa något. Gemensamt för denna 
arkitektur är att den inte har skapats av teoretiskt ut
bildade arkitekter. Många bilder illustrerar Medelhavs
områdets traditionella bebyggelse, de tätt byggda by
arna som klänger sig fast på bergssidor i norra Italien 
eller i den grekiska arkipelagen. Ett annat återkom
mande inslag är fotografier av täckta gångar.237

Inte sällan var det traditionellt utformade byar i
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Byar och städer kring Medelhavet blev en förebild för arkitekter som argumenterade för en lokalt präglad och erfarenhetsbaserad arki
tektur. Debatten speglar i hög grad spänningen mellan motsatsparen empiri/teori och subjektivitet/objektivitet. Santorini, Grekland.
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Medelhavsområdet, inklusive Nordafrika, som intres
serade arkitekterna. Intresset för de nordafrikanska 
kulturerna kan ha underblåsts av striden om Algeriet. 
Algeriet var fransk koloni fram till 1962.. 1954 bil
dade algerierna Front de Liberation Nationale, FLN, 
och inledde kampen för en självständig stat.238 Kriget 
fördes under 1950-talet och skapade opinion i Euro
pa. Många intellektuella sympatiserade med FLN och 
ställde sig kritiska till den förda franska politiken.239 
Ett sätt att uttrycka denna sympati kan ha varit att 
lyfta fram den nordafrikanska kulturen och framställa 
den som en förebild. Det betyder inte att intresset för, 
eller uppvärderingen av, ”primitiva” kulturer hade 
sin upprinnelse i den här konflikten, men möjligen 
spelade den en roll för att de nordafrikanska kulturer
na hamnade i blickfånget under 1950-talet. En annan 
aktuell konflikt i området kring Medelhavet var den 
som gällde bildandet av staten Israel 1948. Palestini
erna betraktade detta som ett övergrepp240 och även 
denna konflikt bidrog naturligtvis till att blickarna 
riktades mot den arabiska kulturen och Medelhavs
området. Skälen till att intresset riktades mot Italien, 
Grekland och länderna norr om Medelhavet, men 
inte i samma utsträckning mot länder i södra Afrika, 
Sydamerika eller någon annan världsdel kan möjligen 
ha att göra med det geografiska avståndet. Det var 
väsentligt enklare för de europeiska arkitekterna att 
resa till Italien eller Grekland än att resa till Peru eller 
Kina.

Troligen hade den nordafrikanskt influerade arki
tekturen större spridning i Nederländerna vilket kan 
ha berott på van Eycks inflytande. Han arbetade under 
i95°"talet med två projekt där han återgick på arabisk 
arkitektur; dels det kommunala barnhemmet och dels 
en byggnad av liknande karaktär avsedd att uppföras 
i Jerusalem. Att Herman Hertzbergers kända kontors
byggnad i Apeldoorn omnämns av Francis Strauven 
som ”This labyrinth”241 och att arkitekt Piet Blom 
kallade ett av sina projekt för ”De Kasbah”242 stödjer 
också tolkningen att det arabiska inflytandet var mer 
omfattande i just Nederländerna än i övriga Europa.

Efter andra världskriget blev det möjligt att resa

igen. Arkitekterna fick estetiska impulser som kunde 
omsättas i arkitektur och stadsplanering. Några sin
semellan olika exempel på hur detta visualiserades 
under 1940-, 1950- och 1960-talen, är Le Corbusi
ers Roq et Rob i franska Gap Martin (cirka 1949), 
Van Eycks kommunala barnhem i Amsterdam (cirka 
I955"I9ho), Yale Universitys bostadsområde av Paul 
Rudolf (cirka 1962) och Moshe Safdies bostadsbe
byggelse vid världsutställningen i Montreal (1967). 
Samtliga objekt, med undantag för det sistnämnda, 
presenterades av Reyner Banham i boken om bru- 
talism som utgavs 1966.243 De var väl kända under 
1950- och 1960-talen och kan sägas uttrycka en ten
dens som var internationellt spridd.

Le Corbusier hade under sent 1940-tal arbetat 
med två till det yttre inte helt olikartade projekt, näm
ligen ”La Cité Permanente”, lägenheter för pilgrimer i 
Bouches du Rhone i Frankrike och ett lägenhetshotell, 
Roq et Rob i Gap Martin, också det i Frankrike.244 
Dessa projekt har, så som Le Corbusier skissade dem, 
likheter med de primitiva bikupelika hus som byggdes 
av vissa nordafrikanska stammar, troligtvis av lera.245 
Taken på dessa bostäder var krökta, i likhet med hu
sen i Le Corbusiers projekt, och bostäderna låg i ett 
slags konglomerat på och invid varandra, till synes 
adderade allt eftersom behov uppstod och utan att 
någon funderat på att utarbeta en övergripande plan. 
Le Corbusiers projekt har ett liknande uttryck. I hans 
båda projekt är bostäderna förlagda i sluttande ter
räng, utmed en bergsrygg. De kan därför också sägas 
påminna om primitiva grottbostäder.

Utformningen av Aldo van Eycks kommunala 
barnhem i Amsterdam reflekterar den nordafrikan
ska arkitekturen, vilket inte minst understryks av att 
han själv kallade barnhemmet för en ”organiserad 
kasbah”.246 Det är kanske detta uttalande som fått 
Frampton att använda ”labyrintisk klarhet” som en 
karakterisering av van Eycks arkitektur. Hur ska man 
då förstå van Eycks formulering? Dels kan den tolkas 
bokstavligt. Van Eyck hade gjort flera resor till Nord
afrika och hade på plats studerat äldre städer eller 
stadsdelar (vilka brukar kallas för kasbah). Barnhemmet

INTERNATIONELLA TENDENSER - 8l



Medelhavsområdets byar och städer har uppenbarligen stått modell för bostadshusen i Montreal byggda i samband med utställningen 
Expo ’67, (ovan och till höger). Foto Simon Pramsten.

liknar faktiskt ”en organsierad kasbah”. Rummen 
har grupperats kring interna, stensatta gårdar. Gårds
rummen omgärdas av pelargångar. På pelarna vilar en 
arkitrav av betong vilken har utformats med en de
korativ öppning. Upptill avslutas byggnaden av 328 
kupoler. Arkaden, atriet (den interna gården), kupo
len och arkitraven är karakteristika som hämtats ur 
Medelhavsområdets traditionella arkitektur. På av
stånd liknar barnhemmet en by bestående av likfor
miga, låga och tätt stående hus med välvda tak.

Paul Rudolphs bostadsområde för gifta par vid 
Yale University i Connecticut framstår på publicerade 
bilder även det som inspirerat av Medelhavsområdets 
arkitektur. Området är byggt i sluttande terräng och 
består av relativt små bostadshus. Gränder, trappor 
och murar dominerar, samma element som fanns med

på de skisser och fotografier av Medelhavsområdets 
byar som vid den här tiden ofta publicerades i tid
skrifterna. Sammantaget påminner området om de 
byar och städer som finns kring Medelhavet, såväl i 
Nordafrika som i Italien och Grekland där husen inte 
sällan klänger utmed bergsbranter.

Moshe Safdies arkitektkontors bostadsbebyggelse 
ingick i den världsutställning som hölls i Montreal 
”Expo ’67”. Förtillverkade lådor hängdes på en be
tongstruktur. Utanpå fanns loftgångar inbyggda med 
plexiglas, vilka arkitekten kallar gator. ”Lådorna” 
liknar de enkla traditionella husen kring Medelhavet. 
De är masstillverkade men har kombinerats på ett 
varierat sätt. De är grupperade så det hela liknar en 
bergsby, med inbyggda gator i luften. Husen är popu
lära att bo i och utgör ett exklusivt inslag i staden.247
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Modernismen i Nordafrika
Sedan 1951 fanns en självständig gren av Ciam kal
lad Gamma (Groupe d’Architects Modernes Maro
cains) i Marocko. Några av medlemmarna i Gamma 
var också medlemmar i Atbat-Afrique (Atelier des 
Båtisseurs) som grundades 1947 av en grupp där Le 
Corbusier och Wladimir Bodiansky hörde till de le
dande. Ursprungligen var organisationen tänkt som 
ett forskningscenter för tvärvetenskapliga studier, 
men den utvecklades snart till ett team av planerare, 
arkitekter och ingenjörer som producerade ett stort 
antal bostäder, i synnerhet i Marocko.248 Vid Ciams 
möte i Aix-en-Provence 1953 deltog cirka femton av 
de arkitekter som var stationerade i Marocko. Dessa 
presenterade Atbat-Afriques arbete med fotografier 
av genomförda projekt.249 Som nämndes tidigare hade 
Ciam, i samband med mötet i Hoddeston, kritiserats 
för att vara alltför orienterat mot västvärlden. Här 
fanns uppenbarligen en till Ciam knuten grupp som 
kunde nyansera det påståendet.

Paret Smithson, Bakema och van Eyck var impo
nerade av det arbete som gjorts inom Atbat-Afrique 
och som presenterades vid 1953 års möte.25° Paret 
Smithson betraktade Atbats byggnader som den för
sta manifestationen av de nya idéströmningar som 
de själva varit med om att formulera, där betydelsen 
av ”det lokala” och ”identitet” var huvudteman. Att 
diskussionen om det lokala och identitet inte uppstod 
med Alison och Peter Smithson eller Atbat har dock 
framkommit av ovan. Dessutom kan det diskuteras 
hur lokalt präglad bebyggelsen egentligen var. I Ma
rocko hade människor alltid bott i enfamiljshus som 
vände sig inåt mot ett öppet rum, det vill säga i atri
umhus. Utåt karakteriseras dessa av de stängda föns
terlösa murarna. Människor bodde traditionellt inte i 
flerfamiljshus, vilket var den hustyp som producera
des av Atbat. Det senare antyder att den anpassning 
till den lokala livsstilen, som påstods inverkat på ar
kitekturen, hade avgörande begränsningar. Dessutom 
fanns, som Eleb konstaterar, en schizofren attityd 
bland arkitekterna. Å ena sidan talades om platsens

identitet och lokala livsstilar. Å den andra trodde At
bats arkitekter - i enlighet med de idéer som funnits 
sedan Ciams start - att bara man med vetenskapliga 
metoder kunde definiera de grundläggande behoven 
så kunde också den optimala bostaden produceras i 
stor skala. Samma lägenhetstyp för alla med samma 
etniska eller kulturella bakgrund.251

Argument för och emot ny bebyggelse i 
gammal stil, några exempel
Ciams brittiska avdelning Mars leddes av JM Ric
hards, tillika redaktör vid Architectural Rewiew.151 
Enligt Eric Mumford hade Richards styrt Mars mot 
det som låg honom varmast om hjärtat, nämligen 
hur arkitekterna skulle kunna anpassa arkitekturen 
så att den appellerade till ”mannen på gatan”. Det 
var Richards som i en artikel i Architectural Rewiew 
1947 myntade begreppet ”new empiricism” avseende 
ett slags uppmjukad svensk modernism som Richards 
uppskattade. Artikeln illustrerades av flera byggnader 
som beskrivs närmare i avsnittet om den svenska ut
vecklingen. Richards hävdade att de arkitekter som 
hade utformat dessa var mer objektiva än modernis
terna själva.253 Av sammanhanget framgår att objektiv 
är ett honnörsord. Ordvalet skulle naturligtvis kunna 
tolkas som ett uttryck för att arkitekturen uppfatta
des som vetenskaplig i positivistisk mening, men det 
är enligt min uppfattning knappast fallet här.

Det förefaller möjligt att tolka new empiricism som 
en reflektion av de samtida tolkningarna av Marx. Den 
objektiva verkligheten (här arkitekturen) symbolise
rade det ideala tillstånd som uppstår när människan 
förmänskligas (blir autentisk) genom att göra världen 
mänsklig (i detta fall, skapar en arkitektur som mot
verkar splittring och alienation). Den internationella 
modernismen och företrädarna för denna kritiserades 
för att utgå från teori istället för den verklighet som 
vanliga människor befann sig i. Det är en kritik som 
liknar den som västmarxismens företrädare riktade 
mot de socialistiska staternas bemötande av männis
kors vardagliga behov.254 Fenomenologins perspektiv
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kombinerades gärna med marxism. Fenomenologin 
”upptäckte” livsvärlden, eller vardagsvärlden; den 
levda och konkreta som alltid är förbunden med ett 
subjekt. Detta utgör grunden för den fenomenologis- 
ka ansatsen i samhällsvetenskaperna.155 Kanske bör 
new empiricism och motsvarande lokalt präglade och 
traditionella arkitekturstilar i andra länder - den or
ganiska arkitekturen - förstås som en motsvarighet 
till fenomenologins utforskning av vardagsvärlden, 
den i vilken subjektets (mannen på gatan) förhållande 
till världen står i centrum.

Det var inte endast i Sverige som det uppkom en 
fenomenologisk, traditionellt inspirerad, möjligen 
marxistiskt influerad, och vardaglig arkitektur. I USA 
pläderade Lewis Mumford för ”bay-region-style”, en 
mhemsk och regionalt präglad arkitektur där det ka
liforniska landskapets terräng och klimat samt invå
narnas livsstil inverkade.256 Bruno Zevi, italiensk ar
kitekturkritiker, avslutade sin utbildning i USA under 
andra världskriget och återvände till Italien med Frank 
Lloyd Wrights budskap om en organisk arkitektur i 
bagaget.157 även om han delvis lade in andra aspekter 
i begreppet.158 Enligt Zevi hade Wright en princip om 
att skapa en egen stil för varje hus och varje män
niska159 medan Zevi och andra italienska arkitekter 
anslutna till ”Associazione per 1’Architettura Orga- 
nica” lade tyngdpunkten vid att skapa miljöer som 
tog hänsyn till människors själsliga, psykologiska och 
materiella behov för att på så sätt bidra till det nya 
demokratiska samhället.160

I Italien blev neorealismen under den andra halvan 
av 1940-talet och framåt känd som en regionalt präg
lad och modern arkitektur. Neorealism var emellertid 
en term som främst förknippades med en ny typ av 
italiensk film som ville berätta om hur vardagen tedde 
sig för vanliga italienare, i synnerhet för barnen, de 
arbetslösa männen och kvinnorna. Filmrollerna spe
lades av amatörer som talade ett vardagligt språk. 
Miljöerna var verkliga, inte byggda i studios. Filmen 
syftade till att reflektera människors verklighet, pre
cis som den nya arkitekturen.161 Denna var organisk, 
empirisk och objektiv, för att använda några av de

begrepp som spreds efter andra världskriget. Bakema 
använde begreppen ”total” och "organisk” om den 
arkitektur som uttryckte vanor och traditioner.161 En 
sådan arkitektur kan inte upprepas, den är präglad 
av platsen och de människor som ska använda den. 
Sådan var neorealismen.

I Storbritannien spreds samtidigt intresset för 
”townscape”; en återupptäckt av de traditionella 
och tätt bebyggda städerna. Paul Rudolph och Louis 
Kahn, två kända arkitekter verksamma i USA, var 
övertygade om att en anpassning till den regionala el
ler lokala arkitekturen var ett riktigt sätt att reformera 
modernismen.1631 Schweiz hade det under den senare 
delen av 1930-talet utvecklats en lokalt anpassad ar
kitektur.164 Den företräddes av Ciam-medlemmarna 
Max Ernst Haefeli och Werner M Moser som bland 
annat i kyrkor och sjukhus använde en dekorativ och 
sinnlig arkitekturstil.165 Delft School i Nederländerna 
företrädde en traditionellt utformad arkitektur som 
gjorde sig gällande från 192.0-talet fram till ungefär 
1955. MJ Granpré Moliére, professor i arkitektur i 
Delft från 1924 till 1953, var en av dess företräda
re. Typiskt för denna stil är tegelfasader, ibland med 
trappstegsgavlar och andra historiserande element.166

1951 kritiserade Giedion Sverige, Schweiz och 
Nederländerna för att odla en sentimental arkitektur, 
romantisk och ”mysig” (coziness) vilket han ansåg 
var fel väg att gå.167 Han hade också kunnat nämna 
new town style som utvecklades i Storbritannien un
der samma tid168 italiensk neorealism, bay-region-sty
le eller den schweiziska varianten som nämndes ovan. 
Samtliga ägde likheter med avseende på utformning. 
De hade traditionella och regionala, alternativt loka
la, kännetecken.

Organisk arkitektur hade lite andra förtecken än 
det organiska samhället, men målet var detsamma; 
Det organiska samhället var ett samhälle i jämvikt, 
där delarna samspelade och relationerna mellan män
niskor grundades i ömsesidighet. Den organiska arki
tekturen var anpassad till människors vardagsliv och 
artikulerade därmed samspelet mellan människan 
och byggd miljö.
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Stalinallee - "The great street of Europe"
Omkring 1950 betraktade den politiska ledningen i 
Östtyskland den internationella modernismen som 
ett uttryck för en kris inom det döende kapitalistiska 
systemet.269 Det var inte bara andra världskriget som 
hade förstört Tyskland utan också den icke-humana 
maskinestetiken, frammanad av Ciam. Under några 
år hade modernismen använts som ett föredömligt 
liberalt och antifascistiskt alternativ till nazismens 
arkitektur- och planeringsideologi. Nu förbjöds den 
och istället påbjöds socialistisk realism. Detta inne
bar att Östtyskland anslöt sig till Sovjetunionens of
ficiella estetiska hållning, vilken sedan 193z innebar

en stadsbyggnad som visserligen skulle vara modern, 
men inte internationellt modernistisk. Arkitekturen 
skulle istället återgå på det lokala och traditionella.270 
I samband med ett besök i Moskva 1950 utarbetade 
en östtysk arbetsgrupp ett dokument med 16 punkter 
som en form av antidokument till Ciams rekommen
dationer.

I det östtyska dokumentet avvisades funktions
separering. Hus i parklandskap förkastades som anti- 
urbant. Staden är inte en park, menade dokumentets 
författare och framhöll istället torgen, boulevarderna 
och de offentliga monumenten som fundamentala. 
Dessa traditionella element skulle integreras med mo
dern infrastruktur och moderna tekniska installatio-
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Socialistisk realism var progressiv och förankrad i den lokala traditionen, enligt de ledande ideologerna i öst. Stalinallee i Östberlin. 
Foto Anders Åman.
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ner. Funktionsintegrering förordades och gator och 
hus skulle användas som rumsbildande komponenter, 
som i äldre stadsbebyggelse. I motsats till hur man i 
andra länder passade på att lägga om gatunäten ef
ter att bebyggelsen hade bombats skulle man istället, 
enligt dokumentet, behålla de äldre sträckningarna. 
Vidare föreskrevs att arkitekturen ”skall baseras på 
folkets erfarenhet, förkroppsligad i den progressiva 
traditionen”. Nationell eller lokal tradition var alltså 
varken konservativt, romantiskt eller tillbakablick
ande utan en progressiv arkitektur, ett modernt alter
nativ. Det internationella associerades med kapitalism 
och kommersialism och det var detta de ledande ide
ologerna i Östeuropa markerade mot genom att

hävda den lokala traditionens betydelse.271
I enlighet med de 16 punkterna i det östtyska do

kumentet byggdes Stalinallee i Östberlin (staden dela
des 1948); gatan som ett decennium senare skulle pri
sas av Aido Rossi som ”The great street of Europé”272 
Den har jämförts med Champs Elysées i Paris.273 
Byggnaderna vid Stalinallee är cirka zoo meter långa 
och gatan är inte mindre än 90 meter bred. Många 
hus är också är relativt höga, sju till åtta våningar och 
inrymmer bostäder med lokaler i bottenvåningarna; 
kaféer, affärer och restauranger. Lägenheterna bygg
des med modern standard och var om två till tre rum 
och kök (65-75 kvadratmeter).

De första bostadshusen byggdes 1949 med

Fram till avstaliniseringen, efter Josef Stalins död 1953, dominerade socialistisk realism, som har likheter med postmodernismen i väst. 
Rossplatz, Leipzig, byggt 1953-1955. Foto Anders Rickegård.
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modernistisk utformning. Men efter offentliggöran
det av det östtyska dokumentet kom de nya bygg
naderna att anta en klassiserande stildräkt. De mest 
kända byggnaderna vid Stalinallee (idag Frankfurter 
Alle) är sannolikt tornhusen vid Frankfurter Tor vilka 
uppfördes 1957-1960. De bildar entré och anknyter 
till två äldre kyrkor i närheten. Dessutom antas de stå 
som minnesmärken över Berlins gamla stadsportar.274 
Den klassicism som enligt publicerade bilder synes ha 
kommit till användning är av lite olika karaktär. En ny
antik arkitektur, med kolonner i bottenvåningen, por
tik och något slags attika, förekommer invid byggna
der som kan stilbenämnas som nyrenässans. FFär finns 
rusticerade bottenvåningar, en betonad piano nobile, 
mezzaninvåningar, frontoner som kröner fönster och/ 
eller dörrar och gesimser. En del fasader är klädda med 
keramiska plattor med antikiserande dekor. En mo
dern klassicism där de klassiserande elementen endast 
antyds, förekommer också. Men allt är inte klassicism 
- här finns även dekor i form av figurer, och sirliga 
gjutjärnsräcken som påminner om det svenska 1940- 
talets lättsamma och lekfulla arkitektur.275

Stalinallee följdes av liknande projekt i Rostock, 
Dresden, Leipzig och Magdeburg, samtliga i Öst
tyskland. Stalinallee uttryckte den tyska traditionen 
medan projekten i de övriga städerna återgick på mer 
begränsade lokala traditioner. Syftet var att återge de 
under kriget förstörda städerna något av deras histo
riska identiteter. I påbudet ingick att ta hänsyn till det 
lokala. Det illustreras av att när sovjetiska arkitekter 
granskade planerna för Stalinallee framförde de kritik 
mot att denna i för hög grad anslöt till sovjetiska ex
empel. De föreslog att de östtyska arkitekterna skulle 
använda Schinkel som utgångspunkt för en socia
listisk realism baserad på tysk tradition.276 Schinkel 
är en av de mer namnkunniga 1800-talsarkitekterna 
mest känd för Schauspielhaus och Altes Museum i 
Berlin, båda i nyklassiserande stil.

Italiensk neoliberty, neorealism och 
relationen till socialistisk realism

I Italien fanns under 1950-talet ett intresse för den 
historiska arkitekturen. Ernesto Rogers, som var 
redaktör för tidskriften Casabella mellan 1953 och 
1964, var en av dem som gav uttryck för detta in
tresse. Rogers egen arkitektfirma BBPR277 stod bakom 
den sannolikt mest kända byggnaden från 1950-talet 
med historiserande utformning, nämligen Torre Ve- 
lasca i Milano, ett höghus utformat med referenser 
till medeltida befästningsarkitektur. Rogers var dock 
långt ifrån den ende i Italien som vid denna tid in
tresserade sig för den historiska arkitekturen. En lång 
rad byggnader i vilka historien tillåtits inverka på ut
formningen uppfördes i Italien under 1950-och 1960- 
talen. Här kan nämnas Ignazio Gardellas bostadshus 
från 1957 i Venedig, kristdemokraternas högkvarter 
i Rom (i synnerhet gårdsfasaderna) av Saverio Mu- 
ratori (i955~58), Gianfrancos och Emanuele Canig- 
gias bostadshus på Marsfältet i Rom (1958-67), och 
Bottega di Erasmo i Turino av Roberto Gabetti och 
Aimaro Isola (1956).278

Paolo Portoghesi brukar anses vara den som i slu
tet av 1950-talet myntade begreppet neoliberty om 
denna historiserande form av arkitektur. Beteckningen 
återgår på italiensk jugend (liberty); neoliberty skulle 
alltså kunna översättas med ”nyjugend”. Portoghesi 
menade att begreppet omfattade inte bara jugendin- 
fluerad arkitektur utan också den som var påverkad 
av Frank Lloyd Wrights tidiga byggnader, Bruno Ze- 
vis idéer om en organisk arkitektur, Amsterdamsko- 
lan, arkitekterna Carlo Scarpa och Ignazio Gardella 
(den senare ritade byggnader i neoliberty-stil under 
1950-talet),279 vilket antyder att han inte använde 
benämningen för en enbart retrospektiv tendens. I 
slutet av 1950-talet arbetade Portoghesi själv med 
en kontorsbyggnad i Florens, i vilken influenser från 
den geometriska jugendstil som var utmärkande för 
Wien vid sekelskiftet 1900 kommer till uttryck. I an
dra byggnader, till exempel Casa Baldi från omkring 
i960, influerades han av barocken.280 Det förhöll sig
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alltså ingalunda på det sättet att den historiserande 
arkitekturen i Italien under 1950- och 1960-talen all
tid återgick på just jugendstilen, trots benämningen 
neoliberty.

Neorealism definieras av Maristella Casciato inte 
som en stil utan som en attityd mot den monumentali
tet och akademism som hade präglat italiensk arkitek
tur under fascismen. Neorealismen var öppen för en 
arkitektur som speglade vardagslivet och utgick från 
de behov som fanns hos de människor som skulle an
vända den. Neorealismen är lokal, alltså anpassad till 
livet på platsen och ibland influerad av skandinaviska 
bostadshus skriver Casciato. Neorealismen månade 
om hantverksmässighet i detaljerna och traditionella 
konstruktionstekniker. Det var, menar Casciato, en 
realistisk arkitektur eftersom den följde och betonade 
den lokala kulturen utan att imitera den. De mest 
kända byggnaderna inom vad som brukar benäm
nas som neorealism är sannolikt Tiburtinokvarteren 
1 Rom byggda mellan 1950 och 1955 som känneteck
nas av inte allt för långa eller höga hus, variation med 
avseende på byggnadernas volymer och inbördes pla
cering, relativt stora balkonger och markerade takföt- 
ter. Men också av fönsterluckor, franska balkonger 
och förgårdar omgärdade av murar och staket, vilket 
inte ger associationer till Skandinavien.181

En central person i utbyggnaden av La Martella i 
södra Italien var industrimännen Adriano Olivetti.181 
Hans företag hade en generös personalpolitik med 
sjukförsäkringssystem för de anställda och arbetsplat
ser utformade för att stimulera arbetsglädje. Dessutom 
byggde koncernen goda bostäder med tillhörande ser
viceinrättningar för sina anställda.183 Det var ett före
tag som i många avseenden stod för det goda samhället 
med välfärd för alla, i likhet med äldre och mer kända 
exempel som Robert Owens mönstersamhälle New 
Lanark (1800-1825), bröderna Cadburys Bourneville 
(1879) och William Levers Port Sunlight (1887).

Som tidigare påpekats rådde inom samhällsve
tenskaperna under 1940- och 1950-talen, i synner
het inom den amerikanska, en syn på samhället som 
brukar benämnas som strukturfunktionalism. Enligt

Neorealism användes om både italiensk film och arkitektur. Den 
senare modifierade modernismen med element som uppfattades 
som lokalt förankrade, här fönsterluckor. Tuscalona i Rom, 
Italien. Foto Stina Hagelqvist.
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I förgrunden syns grottbostäder i Matera, Italien. Foto Charlotta Hedberg.

denna samverkade samhällets alla delar i harmoni; 
för sociologerna handlade det om att via analyser för
klara de olika delarnas funktion i den sociala struk
turen. Samstämmighet, intressegemenskap och jäm
vikt betonades, inte konflikt.184 I enlighet med denna 
under 1950-talet dominerande syn sågs den privata 
företagsamheten i väst inte som ett uttryck för egois
tiska vinstintressen, exploatering av arbetare och 
orättvisor, utan snarare, som i fallet med italienska 
Olivetti, som en funktion i harmoni med det övriga

samhället. Under 1960-talets vänstervåg förändrades 
synen på företagarna radikalt. De kom allt mer säl
lan att uppfattas som ”goda kapitalister” av Olivettis 
typ, som bidrog till det lokala samhällets utveckling. 
Samhället skulle nu skydda medborgarna från kapita
lismen, inte samarbeta med den.

La Martella byggdes alltså i samarbete med Olivetti 
för att skapa bostäder till de fattiga människor som 
bodde i den närliggande staden Matera i södra Italien. 
De bodde i primitiva bostäder uthuggna i berget. En
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grupp av professionella med sinsemellan olika kom
petenser bildades. Historiker, geografer, sociologer, 
medicinare, antropologer, etnologer, kriminologer, 
psykologer, agronomer, stadsplanerare med flera in
gick. De ville skapa ett grannskap där den vitalitet 
som fanns i de gamla grottbostäderna reproducera
des. Planerarna deklarerade att de hade övergivit sub
jektivismen och inte ville använda någon ”stil” när de 
nu skulle utforma en by för dessa människor som bar 
med sig tusentals år av historia. De skulle få en ”ren” 
miljö, fri från absurda intellektuella dekorationer och 
fri från ornament som uttryckte en tillfällig samtida 
smak.l8s De antog alltså att det ”primitiva” samhäl
let, grottbostäderna, inrymde tradition och vitalitet. 
Det erbjöd, som Bakema hävdade, en modell.

Bostadsbebyggelsen är en kombination av modernt 
och traditionellt. Husens plana och odekorerade ytor 
med fönster placerade utanpå fasaden utan hänsyn till 
symmetri, demonstrerar att det är frågan om modern 
bebyggelse. Samtidigt har byggnaderna traditionella 
inslag som fönsterluckor, tegeltäckta sadeltak och vit 
slätputs, vilket knyter an till traditionell italiensk ar
kitektur.186 Det är en modernism som har anpassats 
till den lokala kulturen. Kyrkan i La Martella har en 
modernistisk utformning med fasader formade som 
stora släta skärmar och ett torn av ovanlig storlek och 
tyngd. Centrumanläggningen knyter an till traditio
nell italiensk stadsbebyggelse. Kring en piazza finns 
hus med arkader i bottenvåningarna.

Skillnaden mellan neoliberty och neorealism har 
diskuterats framför allt i politiska termer. Den förra 
har karakteriserats som borgerlig, det senare som 
”vänster”.187 Ett annat sätt att skilja de två tenden
serna från varandra är att betrakta dem i ljuset av 
den internationella debatten. En sådan jämförelse 
visar att neoliberty inte i någon högre grad förknip
pas med begrepp som organisk, empirisk eller total. 
Neoliberty uppfattades alltså inte som en arkitektur 
formad av platsen, tradition, behov eller lokala vill
kor, vilket var kännetecknande för neorealismen. Mot 
den tolkningen skulle någon kunna invända att ar
kitekten, genom att anknyta till arkitekturhistorien,

också uttryckte platsens villkor och traditioner. Men 
så uppfattade sannolikt inte samtiden den arkitektur 
som rubricerades som neoliberty, åtminstone inte i 
Västeuropa.

Neoliberty var inte i fas med den internationella 
debatten och väckte, som någon har uttryckt det, in
ternationell indignation.188 Det fanns uppenbarligen 
en större tolerans för de byggnader som uppfattades 
som arkaiska och/eller sprungna ur en folklig arkitek
tur, även om också dessa grep tillbaka på traditionen. 
Den inställningen reflekterar möjligen det inflytande 
som Marx’ uttolkare hade. Arkitektur som uttryckte 
”den objektiva verkligheten” uppfattades som auten
tisk. Den antogs kunna förhindra splittring och alie
nation eftersom den var i harmoni med människans 
verklighet, vilket en teoretisk arkitektur inte ansågs 
vara. Den senare alienerade människor genom att 
skilja dem från världen. Neorealismen kan enkelt pla
ceras in i denna marxistiskt präglade tolkning av vad 
som konstituerar en god arkitektur medan neoliberty 
(och internationell modernism) hamnar i avdelningen 
”dålig”, eller kommersiell, arkitektur. Från kommer
siell till borgerlig är steget inte långt. På det sättet kan 
etiketteringen vänster respektive borgerlig tolkas som 
ett uttryck för en marxistiskt präglad analysmodell.

Avvisandet av den stilhistoriska arkitekturen kan 
alltså tolkas som ett avståndstagande från en kom
mersiell och borgerlig samhällsordning. I väst kan
ske också från den ordning som rådde i Östeuropa. I 
analogi med att intellektuella och andra riktade kritik 
mot den socialistiska modell som tillämpades i öst, 
kan avståndstagandet från den stilhistoriska arkitek
turen uppfattas som ett utryck för uppfattningen att 
den representerade diktatur och förtryck. I synnerhet 
klassicerande arkitektur kom att associeras med ett 
specifikt politiskt system, det ickedemokratiska.

Den lokala kontexten på respektive sida om väst- 
östgränsen var dock vid en första anblick påfallande 
likstämmig. I båda lägren uppfattades den historise- 
rande arkitekturen som ett uttryck för den folkliga 
kulturen och som en artikulering av människors 
vardagsliv eller vardagskultur. Att man i väst drog
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Det medeltida samhället och de medeltida byggnaderna fung
erade som förebilder för många arkitekter under 1800- och 
1900-talen. På bilden syns en villa i Oslo byggd på 1960-talet.

gränsen vid klassicismen tolkar jag som ett uttryck 
för den rådande diskursen där autenticitetsbegreppet 
var centralt. Stilarkitektur kunde inte, tyckte många, 
representera en autentisk miljö eller sägas uttrycka 
respekt för människors vardagskultur. Den stod inte 
för någonting ursprungligt och empiriskt; snarare var 
den en teoretisk konstruktion. I Östtyskland ansåg 
man, som framkommit, att den form av klassiserande 
bebyggelse som uppfördes vid Stalinallee uttryckte 
den vanliga människans smakpreferenser och att den 
därmed var folklig. Klassicismen hade lokal förank
ring, den visade på en tysk tradition och var baserad 
på folkets erfarenhet. Det finns alltså både likheter 
och skillnader i argumentationen.

Villor på Slemdalsveien i Oslo

En norsk arkitekt som uppenbarligen anammade idén 
om en arkaisk arkitektur och som använde medeltiden 
som utgångspunkt i sitt arbete var Bengt Espen Knut
sen. Han ritade en grupp villor som uppfördes i Oslo 
omkring i960 som liknar medeltida borgar. Nils-Ole 
Lund, som presenterade bebyggelsen i den danska tid
skriften Arkitektur 1964289, menade att Knutsen strä
vade mot ett liknande mål som arkitekterna ”i de syd
lige landet”, med vilket han med all sannolikhet avsåg 
Italien. Italienarna representerade för Lund kritiken 
mot ”konformitet”. Den konformistiska arkitekturen 
var i den kritiska debatten den internationella moder
nismen och det är troligen denna typ av konformism 
som Lund syftar på. Han antyder själv en kritisk håll
ning gentemot den internationella modernismen när 
han i artikeln konstaterar att verkligheten visat sig 
vara mer komplex än vad man förutsatte under 1930- 
talet. Men medan den italienska arkitekturen av Lund 
betecknas som krampaktig (”krampagtige frie udfol
delse”) var Knutsens välavvägd - en kommentar som 
pekar mot att det är neoliberty, inte neorealism, som 
står i fokus för Lunds kritik. Denna tolkning utgår 
från vad som sades ovan, nämligen att det fanns en 
tolerans mot den historiserande form av arkitektur 
som tog sikte mot det primitiva eller arkaiska men
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inte mot den som refererade till sti luttryck som renäs
sans eller jugend - som Lund uppfattade som typiskt 
för den italienska utvecklingen.

Att Knutsen hämtade inspiration i medeltiden 
stod klart för Lund; ”en middelalderagtig råhed å 
la Lewerentz” som han formulerade det, varvid han 
syftade på Markuskyrkan i Stockholm som har drag 
hämtade från medeltida borgar och befästningar. 
Ojämnt brända tegelstenar som ser ut att vara hand- 
slagna, murade med tjocka fogar till tunga tegelmurar 
utan öppningar, eller med få och små sådana, kän
netecknar Knutsens villor, liksom Lewerentz kyrka. 
I synnerhet de vertikalt ställda och mycket smala 
fönster som Knutsen använder sig av, signalerar att 
det handlar om någon form av befästning. Teglet har 
kombinerats med mörkt trä som används till fönster
foder, dörrar, balkongfronter, pergolas och små tak 
över entréerna. Avsikten med att använda mörkt trä 
i fönsteröppningarna är sannolikt att dessa då ger in
tryck av att vara hål i muren, snarare än fönster. Det 
ger ett primitivt intryck.

Avstånden mellan husen är relativt små. Det är up
penbart att arkitekten velat uppnå en känsla av täthet. 
Lund betecknar bebyggelsen som ”duster”. Det är en 
beteckning som användes av makarna Smithson. För 
dem, och många andra, försköts intresset från det en
skilda och fritt placerade huset till grupper av bebyg
gelse och, framför allt, till relationen mellan byggna
derna. Till skillnad från i ett traditionellt villaområde 
saknas tydliga gränser mellan husen, trädgårdarna 
flyter ihop med varandra och entréerna skiljs ibland 
endast av någon meter. Det finns en tydlig ambition 
att skapa en helhet och ett sammanhang, inte ett antal 
individuella villor.

Terrasserne i Fredensborg, Danmark
Terrasserne i Fredensborg (196z) av Jørn Utzon är 
ytterligare ett exempel på hur en historiserande arki
tektur accepterades om den uppfattades som primitiv 
eller arkaisk. För de arkitekter som ställde sig kritiska 
till modernismens abstraktioner var det medeltida, i

likhet med det folkliga, en möjlig utgångspunkt. Det 
var ett byggande som utgick från funktion, inte funk
tionalem, och som uppfattades som empiriskt, inte 
teoriskt. Det bidrog till autenticitet.

Trädgårdsmurar och husgavlar växer likt medeltida 
murar upp ur marken, enligt en beskrivning av områ
det i danska ArkitektunyóĄS90 På den bild som illus
trerar texten ser det ut som att området omges av en 
medeltida mur med bastioner. De dominerande mate
rialen är oputsat tegel och trä. I stadsbilden dominerar 
teglet. I centrum, där lokaler för samvaro finns, liksom 
gästrum och kollektiv service - bland annat en matsal 
- har de oputsade tegelväggarna målats vita. De bildar 
kontrast till de svarta timmerkonstruktionerna som är 
hantverksmässigt utförda med en enkelhet som gränsar 
till det primitiva. Träet är genomgående ohyvlat och 
konstruktionerna är ofta gjorda på ett sätt som strider 
mot de hantverksmässiga konventionerna. Kanske lig
ger i detta, skriver artikelförfattaren, en protest mot 
det ”delikate arkitekter!”.

Att ta socialt ansvar var att avstå från design, så 
uppfattade många det, bland andra sannolikt artikel
författaren som, såvitt jag kan förstå, uppskattade Ut
zons ställningstagande mot en professionellt överarbe
tad arkitektur. Ett tema för Jørn Utzon var att försöka 
återvinna de värden som förlorades under den första 
industriella revolutionen med den andra industriella 
revolutionens krav på standardiserat montagebygge
ri, hävdade tidskriften. Utzon hade med andra ord en 
positiv inställning till att byggandet industrialiserades 
och standardiserades. Det medförde, med tidens sätt 
att se det, att han var socialt ansvarstagande. Utzon 
insåg värdet av att effektivisera och skapa förutsätt
ningar för massproduktion. Syftet var att minska bo
stadsbristen och öka bostadsstandarden. Samtidigt 
ställer han sig underförstått kritisk till den ingenjörs- 
mässiga form av modernism som enbart fokuserade 
på teknisk och ekonomisk effektivitet. Det var han, 
som framgått, långt ifrån ensam om.

De trånga gatorna och rumsbildningarna antyder 
att äldre förebilder kommit till användning även för 
stadsplanens design. Inte nödvändigtvis någon specifik
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Medeltida byggnader var funktionella och anpassade till verkliga förhållanden, i motsats till den teoretiska funktionalismen, ansåg många. 
Villaområde i Fredensborg, Danmark av Jørn Utzon. Foto K H Pedersen.

period - som framgått fanns ett allmänt intresse för 
rumsbildande planer vid den här tiden. Detta intresse 
formulerades bland annat som townscape. Förebil
derna fanns inte minst i Medelhavsområdets byar 
och städer, vilka många arkitekter sannolikt själva 
hade besökt. Dessa byar och städer var låga och tätt 
bebyggda samt dessutom stadsmässiga i den bemär
kelsen att ytorna mellan husen var anlagda. I Med
elhavsområdet fanns också atriumhusen, en hustyp 
som användes i Terrasserne.291 Atriumhuset var po
pulärt under 1950- och 1960-talen. En fördel var att

det gav en tät och stadsmässig miljö.292
När artikelförfattaren beskriver arkitekturen som 

organisk och total begagnar han invanda begrepp men 
i nya betydelser. Med organisk avser han en flexibel 
arkitektur eller öppen form. Begreppet ”total” använ
der han på ett sätt som påminner om hur Mumford 
med flera använde begreppet "organiskt”. Även om 
han använder andra uttryck företräder han en upp
fattning som var spridd under 1940- och 1950-talen, 
den om samhället som en sammanhängande struktur i 
vilken de olika delarna harmoniskt samverkar.
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Täthet på modet
Kritiken mot de första brittiska new towns följde ten
denserna i den internationella debatten, så som den 
fördes vid Ciams möte 1949 i Bergamo och 1951 i 
Hoddeston. Under dessa möten fanns, som framgått, 
dels tendenser mot en uppvärdering av de historiska 
städerna, dels en kritik mot modernismens plane- 
ringsprinciper. Sammantaget var detta olika sidor av 
samma mynt. Rummen mellan husen i de nya städer
na hade enligt kritiken inte utformats som stadsrum 
med möjligheter till social interaktion. Mellan husen 
i de nya städerna fanns bara tristess; antingen i form 
av öde gräsytor eller asfaltsbelagda vägar. Det ansåg 
bland andra Gordon Cullen. Men också Lewis Mum- 
ford framförde 1953 en liknande kritik och menade 
att en så gles bebyggelse kunde knappast skapa social 
interaktion.193 Cullen skrev en rad artiklar i Architec
tural Rewiew under 1950-talet. Där lanserade han sin 
uppfattning att planläggning borde utgå från vad han 
kallade townscape. 1961 publicerade han skriften 
Townscape, fylld av kommenterade fotografier, fler
talet hämtade från äldre stadskärnor, och dessutom 
egna skisser. Cullen illustrerar hur den traditionella 
staden under en promenad ständigt erbjuder nya visu
ella perspektiv, hur platser kan uppfattas som öppna 
eller stängda och hur konformitet - den tillrättalagda 
och allt för städade staden - skapar tristess.

I inledningen till sin bok polemiserar Cullen mot 
föreställningen om stadsbyggande som en vetenskap
lig verksamhet. I likhet med sin föregångare Camillo 
Sitte, med vilken han, av bildmaterialet att döma, de
lade många av sina synpunkter, ville han uppvärdera 
de subjektiva upplevelserna. I likhet med i en fenome
nologisk studie frågade han sig vilket förhållande som 
rader mellan subjektet och världen. Hur uppfattade 
människan världen? Men i hans text finns även ett 
mflytande från strukturalismen, om än inte särskilt 
omfattande. Åtminstone är det möjligt att tolka hans 
■déer om vikten av att skapa kontraster, bland annat 
mellan kultur och natur, på det sättet. Detta är inte 
att förvånas över, då strukturalismen var spridd när 
boken kom ut 1961. Med den tolkningen tar Cullen

sinsemellan motstridiga teorier (struktur eller aktör) 
som utgångspunkter för rekommendationerna han 
ger i Townscape.

De nya städerna i Storbritannien hade, enligt 
Cullen, utformats i enlighet med principen om vad 
han kallade ”Prairie Planning”; det vill säga glest 
bebyggda områden och städer, som exempelvis Ste
venage New Town. Cullen illustrerade hur stora och 
ödsliga parkområden mellan husen skapade isolerade 
öar av bebyggelse och hur allt för väl tilltagna gatu- 
bredder tillsammans med glest utplacerad bebyggelse 
och bristande arkitektonisk variation, bildade anti
tesen till stadsmässighet (towniness). Crawley New 
Town utgör, vid sidan av Stevenage, ett negativt lad
dat exempel. En modell över staden visar bebyggelse 
arrangerad i enlighet med principen om hus i park. 
Det är en samling vägar, träd och byggnader som ska
par stora avstånd till andra människor, hävdar Cul
len. Som motbild ställer han ett äldre samhälle, Blan- 
cheland, i vilket byns centrum uttrycker det urbana 
i kontrast till omlandet, naturen. Cullen poängterar 
att i bykärnan saknas träd och marken är stenlagd. 
Byn är uppbyggd som en serie rum, en tolkning som 
ger associationer till Camillo Sitte. Rumsligheten ska
par en intim och ”mysig” stämning. Det är hemtrev
ligt och folkligt. Här kan människor träffas över en 
drink, leka, prata och vara deltagare i det största av 
alla privilegier, nämligen social interaktion. Det vitala 
livet, präglat av rörelse, stimulans, social interaktion, 
spänning och utmaningar, saknades i de nya städerna 
menade Cullen.

Här framkommer att Cullen, i likhet med många 
andra arkitekter, ansåg att äldre bebyggelse har nå
gonting att lära arkitekterna. I den äldre bebyggelsen 
såg han människor interagera i ömsesidighet. De de
lade en tradition som uttrycktes i den historiska mil
jön. De vi-relationer Cullen betonade lade, enligt so
ciologerna, grunden till samhällelig sammanhållning. 
Tät, urban äldre bebyggelse är lika med täta kontak
ter mellan människor. Avstånd mellan husgrupper 
innebär för Cullen avstånd mellan människor. Han 
föreställer sig med andra ord att den fysiska miljöns
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struktur bestämmer den sociala utvecklingen.
Kritiken mot den utspridda bebyggelsen och fö

reställningarna om de täta städernas fördelar blev en 
spridd tankefigur och ledde fram till att nya städer 
med en mer ”stadsmässig” utformning planlades. 
Stadskärnan, respektive bostäderna, skulle integreras 
och bebyggelsen göras tätare. Två exempel på hur 
denna debatt inverkade på byggandet i Storbritannien 
är Hook New Town och Cumbernauld. För The Town 
and Country Planning Association (tidigare The Gar
den City Ass.) var detta inte en önskvärd utveckling. 
Att bygga nya städer med tät bebyggelse var ett avsteg 
från den ursprungliga idén om trädgårdsstäder. Om 
myndigheter och andra skulle uppmuntra genomför
andet av omfattande folkomflyttningar borde också 
de miljöer som människor erbjöds i utbyte vara opti
malt utformade. Så skulle det inte bli om man valde 
att bygga tätt med många boende på en liten yta, an
såg organisationen.194

Människans fiende nummer ett - bilen. 
Chermayeff och Alexander

1963 utkom Serge Chermayeff (tidigare medlem i 
Mars195) och Christopher Alexander med Community 
and Privacy. Towards a New Architecture of Huma
nism som av eftermälen att döma gjorde intryck. Skä
len var två. Dels uppfattades boken som en plädering 
för atriumhus,196 dels innehöll den kritik mot arkitek
turskolorna. Chermayeff och Alexander menade att 
dessa årligen examinerade horder av ”pseudo-Leo
nardos” - medelmåttiga arkitektstuderande vilka 
under sin utbildning omvandlades till pretentiösa 
pseudokonstnärer, arroganta och elitistiska.197 Arki
tektrollen var ifrågasatt av många decennierna efter 
andra världskriget, i synnerhet under 1960-talet. I 
den radikalisering av samhället som skedde ingick att 
rasera auktoritära strukturer, de som styrdes av ”ex
perter”. Den diskursen omfattade många arkitekter 
som ifrågasatte den traditionella yrkesrollen, den som 
Chermayeff och Alexander beskrev som elitistisk.

Framför allt är boken en artikulering av 1960-ta-

lets intresse för stadsmässighet - i bemärkelsen förtät
ning - och att detta täta skulle vara stad, inte natur. 
Stadens identitet är ett annat bärande tema i boken; 
här är bland annat influenser från strukturalismen 
tydliga, liksom de nytolkningar av Marx som gjordes 
vid denna tid. Författarnas metod är ingenjörsmässigt 
vetenskaplig. Analyser formuleras i svårlästa diagram 
och omständliga beskrivningar. Ett fönster, till exem
pel, benämns inte som ”fönster” utan som ett ”filter” 
som ska skydda mot lukt, virus, bakterier, smuts, in
sekter och sot. Att analysen, enligt författarna, med 
fördel kan utföras av en dator understryker dess tek
niska/matematiska karaktär.198

Chermayeff och Alexander hävdar behovet av 
avskildhet utifrån från det faktum att människor i 
traditionella bostäder och bostadsområden utsätts 
för insyn, påtvingade möten och, i synnerhet, buller. 
Arkitekterna måste förmås skapa miljöer som invå
narna slipper fly från för att få den avskildhet och 
kontemplation som människan är i behov av. Får hon 
inte det blir hon alienerad och, i värsta fall, psykiskt 
sjuk. Hotet mot stadens identitet och mot männis
kans psykiska hälsa kom framför allt från bilismen 
(”Enemy nr one: car” som ett av kapitlen rubriceras). 
Bilen slukar enorma mängder mark, kräver stora of
fentliga investeringar, hotar fotgängarens behov, ska
par ett landskap utan gränser mellan stad och land 
(”sprawl”) istället för täta städer respektive natur. Bi
len och det moderna samhället förhindrar också möten 
ansikte mot ansikte. Människan rör sig med teknik
utvecklingens hjälp allt fortare, hon blir mekaniserad 
och industrialiserad och hennes röst hörs inte i allt det 
buller som maskiner, inte minst bilar, orsakar.199

Att bilismen sågs som ett hot mot samhället och 
individen kan förstås i ljuset av tankestrukturer som 
författarna hämtat hos marxismen. Bilen var en 
massproducerad vara och uppfattades troligen som 
en symbol för konsumtionssamhället, inte som en 
frihetssymbol vilket personer med andra tolknings
ramar kunnat anföra. Att författarna diskuterar 
psykisk sjukdom i samband med bilismen förklaras 
kanske av att psykologiska tolkningar i kombination
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med marxistisk analys var ganska vanliga vid den här 
tiden. Erich Fromm, som var psykoanalytiker, var 
en av de mer namnkunniga under 1960-talet. 1961 
publicerades hans Marx Concept of Man. Fromm 
verkade vid Frankfurtskolan i New York, vilken är 
förknippad med bland andra Herbert Marcuse, känd 
för sin kritik mot konsumtionssamhället.300

I enlighet med strukturalismen är det möjligt att 
tolka författarnas krav på tydliga (”distinct”) gränser 
mellan stad och land, och mellan offentligt, halvof
fentligt och privat, som uttryck för den fokusering på 
binära par som flera arkitekter hade. I Kevin Lynch’s 
bok, The Image of the City, som hade utkommit två 
år tidigare, sades att staden måste innehålla distinkta 
tecken. Dessa skulle, enligt Lynch, ge staden dess iden
titet. Det förefaller troligt att Chermayeff och Alex
ander diskuterar samhällenas identitetsproblematik i 
enlighet med denna idé. Inom ramen för den sociala 
organisationen var det relationen mellan elementen 
offentligt och privat som betonades. Författarna ville 
skapa tydligt avgränsade rum med en distinkt social 
karaktär; offentligt, halvoffentligt och privat.

När Chermayeff och Alexander betonar relatio
nen mellan kultur och natur gör de det genom att tyd
liggöra konstrasterna. De rekommenderar hög täthet 
i bebyggda områden, som de kallar dusters, och helt 
obebyggda områden runt dessa. På så sätt bildas tyd
liga gränser mellan stad och land. Genom att betona 
och renodla det tätt bebyggda, respektive det helt obe
byggda, skapas distinkta tecken som kommunicerar 
den mentala bilden av ”kultur” respektive ”natur”.

Det av författarna rekommenderade enfamiljshu
set, med insynsskyddad trädgård och entré, uppvisar 
lust dessa olika socialt definierade sfärerna; privat och 
halvprivat samt offentligt. Den starka betoning som 
Chermayeff och Alexander lägger vid att trädgården 
°ch entrén bör vara skyddade från insyn, är ett ut
tryck för idén om att kollektiva mentala bilder av vad 
som är privat eller halvprivat ska tydliggöras av arki
tekten i det fysiska rummet. Enligt Lynch är det först 
när relationerna syns som invånarna kan uppfatta 
stadens identitet. Och omvänt, när distinkta tecken

saknas uppstår en oklarhet som gör att samhället inte 
äger den nödvändiga identiteten. Av det skälet bör 
samhället också vara trafikseparerat, menar Cher
mayeff och Alexander. Trafiksepareringen uttrycker 
invånarnas behov av trafiksäkra miljöer. Städer där 
relationen mellan den fysiska utformningen och in
vånarnas behov är uppenbar har nämligen en tydlig 
identitet.301

Föränderlighet, rörelsefrihet och 
identitet

Habitat

195 z formulerade de mötesdeltagare som deltog i ett 
förberedande möte i Sigtuna ett dokument som ut
gjorde en slags förberedelse inför Ciam 9 i Aix-en- 
Provence. Enligt detta tog författarna avstånd från 
en statisk och oföränderlig arkitektur. Invånarna på
verkade ”habitat”och ”habitat” påverkade männis
korna - i denna relation uppstod rörelse och ständiga 
förändringar.301

Habitat ersatte begrepp som ”lägenhet”, ”maskin 
att bo i”, ”minimilägenhet”, och ”bostadsfunktion”. 
Habitat implicerar inte bara lägenheten och de till
hörande funktionerna utan också mer humanistiska 
värden i enlighet med de slutsatser Ciam dragit vid de 
tidigare mötena. Andra typer av kunskaper blir där
med mér centrala, kunskaper som hör till de humanis
tiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Begreppet 
habitat hade enligt Monique Fleh lånats från geografi 
och antropologi. Inom geografi betonas platsen och 
landskapet, inom antropologi platsens och landska
pets relation till kulturen. Eleb menar att denna om
svängning underminerade grunden på vilken Ciam 
hade byggts.303

Tolkad i ljuset av ett inflytande från marxistisk 
teori skulle dokumentet kunna förstås som en kritik 
mot den internationella modernismen. Den förhin
drar människor att leva autentiska liv; de alieneras 
av modernismens åtskillnad mellan människa och
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värld. För arkitekterna gällde det att motverka denna 
tendens genom att skapa en bebyggelsemiljö som ut
tryckte såväl hela människan som hela världen.

Yttrandena kan också tolkas som kritik mot den 
strukturella traditionen inom samhällsvetenskaperna, 
vilken dominerade vid den aktuella tidpunkten. Inom 
denna tradition är samhället ett mönster som skapas 
och återskapas oberoende av de enskilda aktörernas 
vilja. Kända företrädare för det synsättet var sociolo
gen Talcott Parsons och antropologen Claude Lévi- 
Strauss. En motsatt tradition utgår från att samhället 
är ett oförutsägbart och föränderligt resultat av just 
enskilda människors tolkningar och handlingar.304

Existentialismen problematiserade de ensidiga 
förklaringarna och hävdade att om kausalitet över
huvudtaget existerade var den cirkulär. Det som på
verkar påverkas, och omvänt.305 Existentialismen var 
högaktuell 1952, då arkitekterna höll möte i Sigtuna. 
Den tankestruktur som fick arkitekterna att skriva att 
invånarna påverkade habitat och habitat påverkade 
människorna var möjligen alltså ett inlägg av filo
sofisk karaktär. Frågan var om människan är deter- 
minerad av yttre krafter eller äger en egen vilja. Om 
det senare gällde, innebar det att arkitekturen måste 
kunna förändras av dem som ska använda den.

Nomadism och den flyttbara arkitekturen
Lewis Mumford och Frank Lloyd Wright fram
hävde nomadernas kultur som förebildlig redan i 
diskussionen om monumentens vara eller icke vara 
under 1930-talet. Monumenten stod för en kultur 
orienterad mot döden menade de, medan dagens ci
vilisation måste följa nomadens exempel, varmed 
avsågs vikten av att lösgöra sig från stelnade struk
turer. Monumenten, liksom den västerländska, tra
ditionella staden, antogs under 1930-talet fungera 
konserverande och sågs som ett hinder för social 
utveckling och förändring.306 Den primitiva arkitek
turen däremot, däribland nomadernas, uppfattades 
som ursprunglig och autentisk. Nils-Ole Lund me
nar att de teknologiska visionerna om flyttbara hus

och städer kan tolkas som ett uttryck för den idén.307
Amerikanen Richard Buckminster Fuller hade re

dan under 1920-talet pläderat för att den framtida 
arkitekturen skulle göras flyttbar. Han föreslog lätta 
och massproducerade konstruktioner för bostadshus 
och till och med flygande flerfamiljshus (utformade 
ungefär som zeppelinare). Under andra världskriget 
producerades Fullers flyttbara hus för att användas 
av armén, men de kom aldrig att förverkligas inom 
ramen för civil bostadsproduktion. Efter kriget fick 
Fuller dock en framgång då en av honom patenterad 
kupolbyggnad konstruerades och byggdes i en relativt 
sett stor skala. Byggnaderna användes bland annat 
som sportarenor. Hans mest prestigefyllda uppdrag, 
enligt Martin Pawley, var en kupolbyggnad som an
vändes som USA:s utställningspaviljong vid Expo ’67 
i Montreal.

Archigrams kända visioner ”Plug-in City” och 
”Walking City”, städer i form av jättelika flyttbara 
tekniska strukturer, kan möjligen ses som en utveck
ling av, eller en parallell till, Buckminster Fullers. Att 
Peter Cook kallade ett av sina projekt för ”Nomad” 
antyder att Lunds tes är riktig, att arkitekternas för
kärlek för mobila bostäder och stadsstrukturer kan 
tolkas som en artikulation av den exotiserande dis
kurs om primitiva kulturer som var spridd i väst. Men 
frågan är om inte dessa projekt också ska förstås som 
visioner om hur mänskliga problem löses av tekniska 
innovationer; som en form av ingenjörskonst. Det var 
ungefär så Fuller själv formulerade sig kring den egna 
verksamheten, och den avsiktsförklaringen gällde 
sannolikt för fler än honom.

Även om de visionära projekten å la Fuller och 
Cook väckte, och fortfarande väcker, uppmärksam
het - de omnämns regelbundet i framställningar om 
efterkrigstiden och Cooks bok om Archigram kom
mer ständigt ut i nya upplagor - så är frågan om de
ras lösningar hade relevans för flertalet planerare och 
arkitekter. Fullers ryktbarhet baserades, som Martin 
Pawley formulerat det, på en lång rad misslyckan
den.308 Det kan ha berott på att många arkitekter 
under efterkrigstiden - till skillnad från Fuller - inte
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trodde sig kunna finna svaren på hur byggandet skulle 
bidra till individuell och samhällelig utveckling inom 
det tekniska området. Flyttbara städer låg sannolikt 
långt ned på dagordningen för flertalet arkitekter. 
De ställde frågor kring hur de skulle kunna bidra till 
etableringen av ett väl fungerande välfärdssamhälle, 
frågor som ledde dem mot ämnen som studerade rela
tionen mellan människan och hennes omgivning. De 
som litade till tekniska lösningar var mer pragmatiskt 
lagda och hade sannolikt inte något större intresse av 
Fullers eller Archigrams visionära projekt - annat än 
möjligen som en lustifikation.

Ciam - klubben för inbördes beundran

*953 års möte i Aix-en-Provence (Ciam 9) skulle 
förbereda ett dokument innehållande riktlinjer för 
habitat, såsom man tidigare gjort upp riktlinjer för 
den funktionella staden. Det var dock, enligt Fran
cis Strauven, diskussionerna kring själva begreppet 
som kom att stå i centrum för konferensen. Några 
riktlinjer hanns inte med. Inom den grupp som ville 
reformera modernismen fanns känslan av att kritiken 
mot den äldre generationen och dess synsätt rann av 
densamma, som vatten på en gås. Detta skulle ha fått 
Georges Candilis att yttra att Ciam hade degenererat 
till ett slags ”Congrés Internationaux d’Admiration 
Mutuelle”, den internationella kongressen för inbör
des beundran.3”9 Detta var det sista mötet som Le 
Corbusier och Gropius deltog i. Redan året före hade 
de föreslagit att Ciam skulle lämnas över till en yngre 
generation.310

De sinsemellan olika uppfattningarna om mål och 
metoder medförde att deltagarna inte kunde enas 
kring vilka rekommendationer kongressen skulle läm
na. Ciam 9 publicerades därför aldrig i bokform.311 
Mötet präglades av motsättningar mellan å ena sidan 
den äldre generationen och den analysmodell som 
dessa höll fast vid.311 Å andra sidan stod en yngre ge
neration arkitekter som ansåg att denna funktions
analys var meningslös. Van Eyck menade att Atendo- 
kumentet präglades av för mycket vetenskap och för

lite känsla. Enligt Bakema fanns i Nederländerna en 
öppen konflikt mellan den internationella modernis
men och ”den nya inkännande attityden”.313

Peter och Alison Smithson bidrog till diskussionen 
om habitat genom att presentera fotografier av skrat
tande och lekande barn i Londons slum. De ställde 
dessa bilder mot de, i paret Smithsons tyckte, sterila 
och folktomma miljöer som hade producerats i enlig
het med Ciams riktlinjer. Isolering och brist på iden
titet karakteriserade dessa miljöer ansåg paret Smith- 
son, och fler med dem. Vid mötet i Aix-en-Provence 
utvecklades kontakten mellan Smithsons, Bakema och 
van Eyck 314 Mellan dessa fanns skillnader på många 
viktiga punkter, men gemensamt för samtliga var att 
de utvecklade idéer om arkitektur och planering med 
utgångspunkt i strukturalismen.

Ett nytt Ciam bildas

1953 års möte i Aix-en-Provence avslutades med ett 
besök vid Le Corbusiers Unite i Marseille och med 
ett skandalomsusat striptease-uppträdande på hu
sets takterass.315 1956 års möte i Dubrovnik (Ciam 
10), förbereddes av ”kommittén Ciam 10”. Denna 
kommitté utgjorde startpunkten för vad som senare 
utvecklades till ”Team 10”. Bakema utsågs till ord
förande, övriga medlemmar var Georges Candilis, 
Peter Smithson och Rolf Gutman. Dessa fyra skulle 
stå i tät kontakt med en referensgrupp bestående av 
bland andra Sert, Giedion, Le Corbusier och Gropius. 
Under resans gång utvidgades kommittén med bland 
andra Shadrach Woods, van Eyck, Alison Smithson 
och John Voelcker.316

Avsikten med Ciam 10 var att skapa rekommen
dationer kring det ideala habitat. Redan under de för
beredelser som gruppen skulle göra inför mötet kom 
skillnaderna mellan makarna Smithson och van Eycks 
idéer att skapa problem. De hade nämligen svårt att 
enas kring de instruktioner som skulle sändas ut till 
medlemmarna inför mötet. Enligt Strauvens fram
ställning uppstod något av en maktkamp mellan van 
Eyck och Bakema på den ena sidan och Alison och Pe-
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ter Smithson på den andra. Konflikten illustrerar att 
de som ingick i kommittén (och som senare bildade 
Team io) ingalunda var någon homogen grupp med 
ett gemensamt program. Mötet i Dubrovnik genom
fördes efter att de inledande problemen hade lösts; 
men de äldre arkitekterna, Giedion, Sert, Rogers med 
flera och de yngre och mer kritiska, hade näst intill 
ingen kontakt alls med varandra.317

Inför mötet i Dubrovnik hade deltagarna fått i 
uppgift att presentera habitat, idealt för den plats som 
deltagarna kom ifrån, med avseende på klimat och 
sociala förhållanden. Det lokalt präglade, det som var 
specifikt för varje plats, lyftes alltså fram på bekost
nad av det universella.

Frågan om identitet var nära förknippad med be
toningen av det lokala och specifika. Genom att an
knyta till det specifika fick samhällsbildningen identi
tet. Identitet kunde även tillföras bebyggelsen genom 
att arkitekten lämnade öppet för förändringar gjorda 
av invånarna, menade kongressen. Detta benämndes 
som öppen form.

Föränderlighet (öppen form) och rörelse, kan sägas 
ha varit nyckelord för kongressen, och det var det också 
vid 1952 års möte i Sigtuna. Arkitekternas mål skulle 
vara att realisera idén om det evigt föränderliga kos
mos, som arkitekten Oscar Newman formulerade det 
några år senare. Han hävdade att rörelsen skulle stude
ras som en del av omgivningen och att rörelsemönster 
måste vara möjliga att uppfatta, såväl de fysiska som 
själsliga. Detta är formuleringar som artikulerar ett 
inflytande från strukturalismen och föreställningen att 
arkitekterna kunde skapa identitet genom att låta de 
sociala relationerna synas i byggd miljö .3lS

Arkitekterna uppmuntrades i sitt arbete att sam
arbete med andra experter, som till exempel antro
pologer och ingenjörer.319 Arkitektur som en form av 
grupparbete med många olika expertkompetenser in
blandade var ingenting nytt, vilket projekteringen av 
La Martella i Italien exemplifierade. Det nya var att 
föränderlighet, som ett uttryck för subjektet- män
niskan - nu uppfattades som utgångspunkten för 
all verksamhet. Detta kan tolkas som att många var

kritiska till strukturperspektivet. Å andra sidan pe
kar betoningen av rörelsemönstren, i synnerhet de 
”själsliga”, mot strukturalismen. En kombination 
av aktörs- och strukturperspektivet var möjligen ut
gångspunkten. Mot strukturalismen pekar den nya 
beteckning som medlemmarnas ville ge organisatio
nen: ”Ciam: Group for the Research of Social and 
Visual Inter-relationships”310 som närmast kan över
sättas med, ungefär ”Forskningsgrupp med syfte att 
studera relationerna mellan det sociala och visuella”.

Efter mötet i Dubrovnik ansåg flera, bland andra 
Bakema och Peter Smithson, att Ciam skulle upplösas. 
Ett nytt möte där denna fråga behandlades hölls i La 
Sarraz som - om förslaget hade gått igenom - skulle 
ha blivit platsen för såväl organisationens bildande 
som dess upplösning. Men deltagarna enades om att 
istället för nedläggning reformera Ciam. Bland annat 
skulle antalet medlemmar begränsas. Endast de mest 
framstående från varje land skulle bjudas in, oavsett 
om de var medlemmar i Ciam eller inte. Ciam skulle 
bestå av individer, inte av representanter för en na
tion. Den gamla organisationen, dess ledning samt 
olika grupper och kommissioner, upplöstes. Ett nytt 
Ciam med nya medlemmar och en ny organisation 
bildades istället.

Det nya Ciams både första och sista möte
Otterlo

I Otterlo hölls 1959 det möte som brukar rubriceras 
som Ciams sista.311 Det var det första för den nya or
ganisationen, den som hade bildats vid 1956 års möte 
i Dubrovnik (Ciam 10). För mötet i Otterlo, som or
ganiserades av Bakema,311 användes inte beteckningen 
”Ciam 11” vilket understryker att deltagarna inte ville 
betrakta detta som en elfte kongress. Istället användes 
”Ciam’59. ”Ett centralt tema för kongressen var att 
söka ett arkitektoniskt (visuellt) språk som uttryckte 
sociala relationer, men det var en minst sagt brokig 
samling arkitekter och en lika brokig samling projekt 
som presenterades. Skillnaderna mellan deltagarna är
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det mest bestående intrycket efter genomläsning av 
den dokumentation som gjordes av konferensen.313 
Enligt Strauven var detta också deltagarnas uppfatt
ning; beslutet att upplösa Ciam skulle ha grundats på 
detta förhållande.314

Enligt ett öppet brev som publicerades i flera ark
itekturtidskrifter,315 bland annat i svenska Arkitektur, 
hade beslutet att upplösa Ciam fattats av en liten 
grupp. Frågan hade överhuvudtaget inte diskuterats 
av kongressen. Brevskrivarna protesterade mot vad 
de uppfattade som en kupp mot Ciam. Brevet var un
dertecknat av Sert, Gropius, Le Corbusier och Gie- 
dion.31é Vilka kuppmakarna var framgick av det fo
tografi som i mars i960 publicerades i Architectural 
Rewiew. Paret Smithson, Voelcker, Van Eyck, Blanche 
van Ginkel och Bakema poserade där med en skylt 
som det stod Ciam på, och invid den begravningssym- 
boler.317 Som framgått ovan hade Peter Smithson och 
Bakema tillsammans med flera andra redan tidigare 
föreslagit en nedläggning, utan att få genomslag för 
detta. Istället hade organisationen förändrats och bytt 
namn. Nu satte de stopp för Ciams fortsatta verksam
het genom att de i tidskrifter annonserade organisa
tionen som död och begraven.

Otterlomötet är intressant som tidsdokument ef
tersom det innehåller ett stort antal konkreta projekt 
av olika karaktär. Visserligen hade man alltid haft 
presentationer av olika projekt vid Ciams kongresser, 
men i publikationerna hade dessa ett avsevärt mindre 
ntrymme jämfört med i den från Otterlo. I den do
kumentation som gjordes av kongressen får läsaren 
ta del av respektive presentation och den debatt som 
följde. Av diskussionerna framgår hur olika aktörer 
ställde sig till olika lösningar. Mötet ger, via projekt
presentationerna och diskussionerna, en inblick i 
vilka frågor som arkitekterna ställdes inför och up- 
Pehölls av. Det visar att de frågeställningar som hade 
engagerat arkitekterna redan under 1940-talet ännu 
Betraktades som aktuella, även om lösningarna var 
delvis andra. I fokus stod frågor om de sociala struk
turerna och hur arkitekterna kunde bidra till det goda 
samhället. Hur var det var möjligt att den lilla gatan

i slummen lyckades skapa en känsla av tillhörighet 
och identitet när de nya bostadsområdena misslycka
des så fatalt?318 Frågan ställdes i bokens introduktion 
och besvarades av Bakema i det tal som han höll till 
kongressen. Den ensidiga inriktningen mot rationella 
lösningar måste ersättas av någonting annat.319

Öppen form
Bland de presentationer vid Otterlokongressen som 
tilldragit sig uppmärksamhet och blivit mer kända i 
litteraturen ingår Oscar och Zofia Hansens föredrag 
om ”Den öppna formens filosofi”. Varför just Oscar 
Hansen (Zofia nämns aldrig) och hans presentation 
blivit det som i hög grad förknippas med mötet i Ot- 
terlo får vara osagt. Det kan möjligen hänga ihop med 
att Hansen höll föredrag över ämnet i Trondheim 
1965, vilket dokumenterades i danska Arkitekten av 
Nils-Ole Lund,330 som också i senare publikationer 
relativt ingående refererat Oscar Hansen. Det kanske 
ska tilläggas att paret Hansen var polacker, det skan- 
dinaviskklingande namnet till trots.

Hansens presentation av öppen form har tolkats 
som en slags startpunkt för i960- och 1970-talens 
intresse för en förändringsbar och flexibel arkitektur, 
i synnerhet med avseende på tidsaspekten och bru- 
karinflytande.331 Den som ovan sett temat för 1956 
års kongress kan konstatera att Hansens presentation 
i hög grad knyter an till vad man där enades kring, 
nämligen att förändring ger identitet. Genom att ar
kitekturen görs möjlig att förändra av dem som nytt
jar den blir den specifik, inte generell. Detta kunde 
åstadkommas via ”öppen form”. Resultatet av den 
öppna formens filosofi blev vad man också kallade en 
objektiv arkitektur. Objektiv arkitektur handlade inte 
om form, utan om att arkitekturen skulle uttrycka det 
liv som skulle levas i den byggda miljön.

Motsatsen till öppen form och en objektiv arkitek
tur var den subjektiva arkitekturen och den stängda 
formen, vilket Hansens exemplifierade med bland 
annat Vällingby och Brasilia. Vällingby var många 
mötesdeltagare bekanta med. Bland andra Bakema, 
Candilis, van Eyck och Gutman hade vid ett tidigare
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möte sett planerna för utbyggnaden av Sveriges ny
aste stadsanläggning.332 För dessa framstod möjligen 
Vällingby som ett känt och negativt laddat exempel 
på internationell modernism; en uppfattning som pa
ret Hansen explicit gav uttryck för. De hävdade att 
Vällingby och Brasilia exemplifierade ett stadsbyg
gande som inte tog hänsyn till invånarnas individuella 
önskemål och som inte gav nödvändig identifikation. 
De ifrågasatte vidare varför samhället inte istället till
handahöll en ram för den enskilde, och lät denne själv 
fylla ramen med innehåll. Då möjliggjordes skapan
det av en identitet för det enskilda samhället och en 
individuell utveckling för invånarna.

Öppen form skilde sig, i förlängningen av detta 
resonemang, från den stängda, subjektiva formen ge
nom att den öppna formens arkitektur inte intressera
de sig för genomsnittsmänniskor. Den för oss närmare 
det vanliga och verkliga livet, trodde paret Hansen. 
Invånarna fick, i och med att de kunde förändra sin 
miljö, frihet att utvecklas, medan arkitektens roll blev 
en annan än den traditionella. Denne skulle skapa en 
socialt utvecklingsbar arkitektur istället för att arbeta 
med design.333

Att arkitektrollen enligt kritikerna måste föränd
ras var ju en diskussion som pågått sedan 1947 inom 
Ciam, och kan alltså inte sägas ha sin utgångspunkt i 
Hansens föredrag 1959.334 Att denna diskussion inte 
föddes vid Otterlomötet bekräftas också av att det var 
många som i sina presentationer diskuterade denna 
aspekt, inte bara Oscar och Zofia Hansen.

Giancarlo De Carlo ägnade en stor del av sin om
fattande presentation åt att diskutera skillnaden mel
lan objektiv och subjektiv arkitektur. 335 Han menade 
att den objektiva arkitekturen värderades utifrån i 
vilken mån den fyllde sin funktion för dem som skulle 
använda den. Den subjektiva arkitekturen värdera
des efter smak. Den empiriska arkitekturen, den som 
utgick från det specifika livet på den specifika plat
sen, var objektiv. I likhet med så många andra ville 
han plädera för en arkitektur som tog sin utgångs
punkt i de lokala och historiska realiteterna snarare 
än i abstrakta regler. Här återkommer de argument

som framförts ett stort antal gånger vid Ciams mö
ten under efterkrigstiden. Arkitekturen ska präglas 
av den lokala kontexten, vara objektiv och uttrycka 
vardagslivet. I anförandet framställdes objektiv som 
synonymt med empirisk, det vill säga en arkitektur 
som tar sin utgångspunkt i människors vardag.

Strukturalism
Alison och Peter Smithson delade Oscar och Zofia 
Hansens uppfattning om att arkitekturen skulle ut
trycka samhället, med vilket de snarast syftade på 
invånarnas sociala relationer.336 ”De mänskliga för
eningarna” är nästan alltid beroende av rörelse, häv
dade de; nästan alltid, eftersom en del av kommuni
kationen sker via TV, radio, telefon och så vidare. 
Men att ta sig till arbetet, till nöjen och vänner är 
centralt för människor och en stad bör understödja 
förflyttningar, gärna genom att möjliggöra dessa på 
flera nivåer. Ett komplext gatusystem med gator på 
olika nivåer representerade komplexiteten i de sociala 
näten, det vill säga de mentala mönster som uttrycks 
i människors relationer. Gatusystemen anser de ska 
uttrycka dessa.

Även vägen anses vara en ”kraft som realiserar 
flödet och rörelsen”. Motorvägen borde utgöra sam
hällets struktur eller ryggrad. Denna struktur måste 
svara mot människors rörelsemönster. Strukturerna 
ger stabilitet till samhället, när andra element är flexi
bla, i enlighet med kraven om en föränderlig arkitek
tur. Här knyter de alltså samman två tankestrukturer, 
dels den om öppen form och en objektiv arkitektur, 
dels strukturalismens idé om att det endast är via re
lationerna mellan de enskilda elementen som vi kan 
förstå dem. De ägnar också en del av sin presentation 
åt att kritisera lagstiftningen som de menar framför 
allt intresserar sig för hygien, vilket de anser vara 
gammalmodigt. Dagens problem handlar inte om hy
gien, utan om buller, gifter, trängsel och om männis
kors mentala hälsa.

Det projekt som makarna Smithson valde att pre
sentera vid kongressen var utarbetat för Soho i Lon
don. De ville skapa en ny struktur med servicegator,
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motorvägar, shoppingområden med rulltrappor, ”rör
liga trottoarer” och inne i byggnaderna, gågator. Det 
nya Soho baserades på en analys av rörelseriktningar
na i det befintliga området, som på sikt skulle rivas.

Ernesto Rogers frågade, i den efterföljande diskus
sionen, vilken poängen var med att bevara rörelserikt
ningarna om hela området skulle omvandlas från ett 
trivsamt och lite bohemiskt område till någonting helt 
annat. Det liv som levdes i Soho skulle inte komma 
att överleva Smithsons projekt, förutspådde han. På 
det svarade Peter Smithson att bohemiska områden 
som Soho historiskt sett alltid har flyttat runt inom 
staden. Eftersom urbanism är liktydigt med föränd
ring var projektet i enlighet med deras koncept, häv
dade han vidare.

En diskussion som illustrerade makarna Smith- 
sons uppfattning om förutsättningen för mänsklig 
kommunikation var den som behandlade byarnas 
splittring i Österrike. I detta sammanhang berättade 
Ralph Erskine om hur de svenska byarna skiftades 
under 1800-talet och hur detta, enligt honom, fick 
negativa konsekvenser för landsbygdens sociala liv, 
även på lång sikt. Alison Smithson ställde sig oförstå
ende till Erskines berättelse, det var ju bara att sätta 
sig i bilen och åka över till grannarna, hävdade hon. 
Erskines tes, att kontakt mellan människor främjas av 
geografisk närhet, ställde hon sig kritisk till.337 Enligt 
paret Smithson styrs människors rörelser av mentala, 
invarianta strukturer. De har ingenting med avstånd 
att göra utan motsvaras av en fysisk struktur som gör 
det möjligt för människor att röra sig fritt.

En lokalt präglad arkitektur
Enligt Ralph Erskines presentation i Otterlo rådde 
vid den här tidpunkten (1959) social och psykolo
gisk misär i Sverige. Den materiella standarden var 
däremot förhållandevis hög. Den ”Heimat Style” som 
karakteriserat 1940-talets Sverige motsvarade inte de 
behov som fanns, enligt Erskine. (Med heimat style 
avsågs sannolikt new empiricism.) I sin projektpre
sentation betonade han bebyggelsens anpassning till 
det lokala och specifika. Han arbetade med ett pro

jekt där han noggrant hade studerat klimatet på plat
sen, tillika människors aktiviteter och lokala traditio
ner, i syfte att föreslå en arkitektur anpassad till dessa 
faktorer. Mot bakgrund av hans beskrivning av den 
sociala och själsliga misär som rådde, ligger det nära 
till hands att anta att den lokalt anpassade arkitektur 
han valt att arbeta med var ämnad att motverka så
dana tendenser. Han ville med andra ord öka männis
kors välbefinnande genom att skapa vad som kunde 
beskrivas som en objektiv arkitektur, i enlighet med 
bland andra De Carlos definition av begreppet.338

Platsens betydelse var ett tema som flera arkitek
ter, i likhet med Erskine, betonade under Otterlokon- 
gressen. Ignazio Gardella beskrev i sin presentation 
hur omgivande bebyggelse hade inverkat på volymen 
i den byggnad han hade utformat för Olivetti.339 Ken
zo Tanges byggnader såg många som lokalt betonade 
med inslag av traditionell japansk arkitektur. Tange 
själv avvisade dock regionalism, eller en platsbaserad 
arkitektur såsom en form av dekor.340

Deltagare som presenterade projekt med en bris
tande anpassning till lokal kontext fick generellt kri
tik under kongressen; exempelvis E F Sekler som visa
de bostadsområden med olika hustyper, bland annat 
atriumhus. Peter Smithson påpekade kritiskt att dessa 
kunde ha byggts på vilken plats som helst i världen.341 
Bakema erhöll liknande synpunkter av Kenzo Tange 
som menade att Bakemas höghusprojekt liknade nå
got av Le Corbusier ”för 30 år sedan”. Vad var nytt? 
Giancarlo De Carlo (som i likhet med Bakema ingick 
i Team 10) grep in och försvarade honom. Dessa hög
hus var utformade för en specifik plats, de var lokalt 
anpassade - det var det nya.344

Kenzo Tange hade en poäng. Trots allt tal om 
anpassning till det lokala och om identitet så är det 
många gånger svårt att uppfatta skillnaderna mellan 
byggnader präglade av den generella och internatio
nella modernismen visavi den modifierade variant av 
modernismen som Bakema med flera pläderade för. 
Åtminstone låter det sig inte göras särskilt enkelt. De 
kritiska arkitekterna, som Alison Smithson uttryckte 
saken, fokuserade på moraliska värden. Det var livet
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och de nya samhällsstrukturerna som skulle studeras, 
inte teknik och estetik.343 Samtidigt kan konstateras 
att det var den modernistiska estetiken som underför
stått var det korrekta uttrycket för dessa moraliska 
värden. Det framkom inte minst under de diskus
sioner som fördes i samband med de historicerande 
projekten.

Tradition och primitivism
Relationen till arkitekturhistorien var ett av de teman 
där kongressens deltagare hade delade uppfattningar. 
De som vände sig mot användandet av historiska före
bilder menade att habitat skulle uttrycka människors 
aktiviteter. Så blev knappast fallet när formen, som i 
exempelvis Ernesto Rogers fall, hämtades från medel
tiden. Rogers presenterade vid kongressen sitt projekt 
Torre Velasca. Huset hade en form som påminde om 
ett medeltida torn. Peter Smithson ansåg att detta en
dast var form, en stängd estetik, där funktionen un
derordnades formen.344 Att återgå på just medeltiden 
var annars i hög grad accepterat, men i detta fall var 
inte arkitekturen rustik och arkaisk, som till exem
pel villorna på Slemdalsveien i Oslo. Möjligen var det 
detta som gjorde att Torre Velasca uppfattades som 
en artikulation av en arkitektroll som vid den här ti
den var närmast tabu, nämligen den där arkitekten 
ägnade sig åt design.

De italienska arkitekterna, Rogers och De Carlo, 
räknade historien som en del av de lokala faktorer 
som kunde ge habitat identitet. De Carlo betonade 
att han inte uppmuntrade historicism. Detta fördöm
de han som en flykt från verkligheten. Han exempli
fierade med ett projekt hämtat från Matera i södra 
Italien, som efter kriget var ett område präglat av små 
omständigheter.345 Det var inte samma projekt som 
det som representerande neorealismen, La Martella. 
Den bebyggelsen tog De Carlo avstånd från, eller 
rättare sagt, han hävdade att invånarna tog avstånd 
från den. Enligt De Carlo ville de inte ha en samtida 
produktion baserad på gamla livsmönster. Han hade 
därför skapat en mer rigid form, ett hus med affärslo
kaler och bostäder. En arkad skulle sträcka sig längs

bottenvåningens ena långsida och vetta mot stadens 
torg. I arkaden skulle butikerna inrymmas. På första 
våningen fanns, enligt illustrationerna, en loggia, eller 
en loftgång. Husets betongkonstruktion skulle expo
neras öppet och facken mellan betongbalkarna vara 
fyllda med tegel. Huset skulle alltså karakteriseras av 
både traditionell italiensk arkiektur - arkaden och 
loggian - och sådant som var typiskt för efterkrigs
tiden - den blottade betongkonstruktionen. Kritiken 
mot De Carlo i den diskussion som följde på hans 
projekt rörde inte relationen till arkitekturhistorien 
utan att han använde en rigid form istället för en öp
pen och flexibel. Den förra var fixerad och stängd 
med avseende på social och fysisk rörlighet, menade 
Georges Candilis, medan den öppna formen uttryckte 
människans nya frihet.346

Intresset för ”primitiva” kulturer kom till uttryck 
i några av de presentationer som gjordes i Otterlo. 
Bland annat ingick en redovisning av en antropolog 
som studerat kulturer i Afrikas Sahara. Genom så
dana skulle västerlandets invånare fås att förstå sina 
grundläggande behov, de som måste tillfredsstäl
las i habitat. Föredragshållaren redogjorde för ”by
oasens” marknadsplats, som utgjorde ett centrum för 
kommersiell verksamhet, rekreation och integration 
mellan de människor som sökte sig dit. Marknads
platsen tycks ha en hel del gemensamt med de väster
ländska centrumanläggningarna. En skillnad är dock 
att handeln, enligt antropologen, har en underordnad 
roll på marknadsplatsen, det är integrationen som är 
huvudsaken.347

Van Eyck hade gjort flera resor till Tunisien och 
Algeriet omkring 1950 och var således bekant med 
den nordafrikanska arkitekturen.348 Vid Otterlomö- 
tet presenterade han barnhemmet i Amsterdam. Det 
har, som tidigare påpekats, många karakteristika som 
påminner om nordafrikansk arkitektur och van Eyck 
benämnde det också i sin presentation som ”en or
ganiserad kasbah”.349 En annan arkitekt som hade 
låtit sig inspireras av klassisk medelhavsarkitektur 
var den tidigare nämnde Sekler. I det projekt som 
han presenterade ingick bland annat atriumhus som
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taliensk neoliberty väckte, i likhet med socialistisk realism, indignation bland flera företrädare för modernismen. 
Torre Velasca i Milano, ett höghus som liknar ett medeltida försvarstorn, ritad 1954 av arkitektfirman BBPR 
(Banfi, Belgijoso, Peresutti och Rogers).
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saknade fönster mot gatan.350 Atriumhus hade tidi
gare presenterats vid Ciams möte i Bergamo 1949 av 
Sert som betonade att husen var anpassade till befint
lig lokal kultur.351 Det är dessutom en hustyp med röt
ter i antiken. Det var med andra ord en historiserande 
arkitektur som presenterades.

Arkitektur - konst, vetenskap eller grupparbete?
Kring frågan hur den nya arkitektrollen skulle for
muleras rådde i princip konsensus under mötet, med 
ett par undantag. Många arkitekter underströk i sina 
presentationer att lägenhetslösningar var flexibla, att 
klientens roll var lika viktig som arkitektens och att 
det handlade om att skapa en ödmjuk arkitektur, inte 
en arkitektur för tidskrifterna. En identitetsskapande 
arkitektur var den som tog hänsyn till beställarens 
och de boendes önskemål och behov.352

Öppen form var en metod att skapa arkitektur 
som en summa av händelser och individer. Man skulle 
kunna kalla det en gruppform, eller ett grupparbe
te.353 I ett sådant kunde sociologer ingå. Dessa hade 
kunskaper om hur kontakt uppstår mellan männis
kor. Enligt arkitekt Werner Rausch vars projekt var 
baserat på ett sådant samarbete, hade sociologerna 
kunnat konstatera att höghus liksom parallellt lagda 
hus inte främjade kontakt mellan människor. Han 
hade därför valt att utforma grupper av hus inrym
mande tio till tolv familjer som delade lekplats och 
tvättstuga.354

Den nya arkitektrollen som den formulerades 
ovan var den dominerande under mötet. Aldo van 
Eyck hade dock en annan uppfattning. Han hävdade 
nämligen arkitektens konstnärliga insats. I sitt avslu
tande tal vid Otterlomötet sade han att arkitektur är 
konst men att alla arkitekter, tyvärr, inte var konst
närer. Han vände sig mot den under de senaste 50 
åren förhärskande idén att arkitektur var en form av 
vetenskaplig verksamhet. Denna felsyn formades inte 
av pionjärerna utan av dem som följde efter enligt van 
Eyck. Nu, 1959, trodde han sig skönja en uppgörelse 
med denna felaktiga bild av vad arkitektur var.355

Team 10
Team 10 hör till de allra mest kända sammanslutning
arna av arkitekter under 1900-talets andra del. Team 
10 (Team Ten eller Team X som det ibland skrivs) bil
dades initialt som en kommitté med uppgift att förbe
reda Ciams tionde kongress i Dubrovnik 1956. Bake- 
ma, Candilis, Rolf Gutman och Peter Smithson ingick 
i denna. Något senare utökades kommittén med yt
terligare några namn. Några av medlemmarna i kom
mittén kom sedan att bilda kärnan i Team 10, nämli
gen Bakema, Candilis, van Eyck, makarna Smithson, 
Shadrach Woods, och senare, De Carlo.356 Team 10 
höll interna möten och anordnade större samman
komster till vilka fler deltagare bjöds in. Avsikten var 
att skapa ett nätverk av arkitekter med en likartad 
inställning till urbanism. Ralph Erskine hörde till dem 
som regelbundet återkom till Team 10 och dess mö
ten. Mellan 1961 och 1977 deltog han i åtminstone 
sex av tio. Han hade dessutom kontakter med grup
pens medlemmar utanför möten och sammankoms
ter. Bland annat besökte Bakema, makarna Smithson 
med flera Erskine i Stockholm 196z. Namnkunniga 
arkitekter som Herman Herzberger, Hans Hollein, 
Charles Jencks och Kenzo Tange deltog i en eller ett 
par sammankomster medan Oswald Mathias Ungers 
var närvarande vid fem. Ytterligare ett antal arkitek
ter deltog vid något enstaka tillfälle. Andra fick invi
tationer men avböjde exempelvis Le Corbusier, Kahn 
och Lucio Costa, den senare ansvarig för planen för 
Brasilia (1960) Brasiliens nya huvudstad.357

Det var efter Otterlokongressen 1959 som grup
pens möten formaliserades. Medlemmarna träffades 
under fyra till fem dagar. Enskilda presentationer följ
des av diskussioner.358 Team 10 utgav också publika
tioner med syfte att sprida idéer om urbanism och om 
arkitektens roll. I Team 10 Primer (1968) har Alison 
Smithson samlat texter som tidigare hade publicerats 
i andra sammanhang. Här sattes de samman i form 
av ett collage. I boken kritiseras den traditionella ark
itektrollen, den där arkitekten arbetade med form. 
Bakema pläderade för att arkitekterna ska överge elit
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uppdragen, de som presenteras med vackra bilder i tid
skrifter, och istället bege sig till de problembelastade 
områdena för att där tillsammans med invånarna finna 
lösningar som kunde förbättra bostadsmiljöerna. Han 
menade, med andra ord, att arkitekten skulle avstå 
från de välbetalda uppdragen för att istället arbeta som 
"community architect”, en arkitekt som företräder en i 
samhället annars maktlös grupp invånare.

Bakemas yttrande kan tolkas som ett uttryck för 
den kritik som under 1960-talet riktades mot väl
färdsstaterna. Samhället var ojämlikt och ett sätt att 
skapa jämlikhet var att ge grupper med föga infly
tande en röst. På det sättet kunde arkitekterna bidra 
till ökad välfärd och maktutjämning.359

Habitat skulle inte utformas som om meningen 
med det var att uttrycka arkitektens snille och smak. 
Världen och byggnaderna var inte klossar som barn 
och arkitekter skulle leka med, för att citera Shadrac 
Woods.360 Alison Smithson kritiserade på ett liknande 
sätt arkitekter som distanserar sig från människorna, 
som de istället borde arbeta för. Moraliska värden är 
viktigare än yttre tecken och det är livet och de nya 
samhällsstrukturerna som ska studeras, skrev hon i 
bokens inledning under rubriken ”The Aim of Team 
1 o”.36' Bakema formulerade det som att arkitekten 
antingen utgår från människors levnadssätt eller från 
estetiska ideal.361 Han ställde arkitekturens funktioner 
mot funktionalismen.363 Det förra baseras på verklig
heten, det senare på teorier.

”Bind fast arkitekterna vid benet så att de inte 
strävar för högt, för långt bort från jorden och män
niskorna som de arbetar för. Vi behöver arkitekter 
s°m tänker mindre på ’Arkitektur’, pengar och år 
2-000 och istället reflekterar över sin yrkesroll” skrev 
José Coderch.364 Kritiken riktades här mot de välbe
talda arkitekterna som primärt arbetade med design, 
näen också mot dem som skapade ”science-fictionar- 
kitektur”. Vilka arkitekter som åsyftas framgår inte, 
nten runt i960 fanns flera projekt av sådan karaktär. 
Vona Friedman hade 1959 presenterat ett projekt där 
han ville bygga över centrala Paris med ett ”rymd
fackverk”, och för Tunis utarbetade han någonting

liknande året efter.365 Van Eyck kritiserade arkitekter 
som ägnar sig åt utopiska projekt, i synnerhet science- 
fictiondesign. ”Plug-in”arkitekturen, ett begrepp som 
associeras med Archigram366 betecknar han som vär
delös. ”Do-it-yourself är värdelöst i ett icke do-it- 
yourself-samhälle”, skriver han och fortsätter; ”vår 
realism har lika mycket utopism i sig som samhället 
kan absorbera.”367

Begreppen förändring och flexibilitet, eller öppen 
form som var en vanlig benämning på den föränd- 
ringsbara arkitekturen, behandlas i Team 10 Primer. 
Förändring var den mest permanenta faktorn inom 
stadsbyggandet enligt Ralph Erskine.368 Öppen form 
behandlades, som framgått, vid den tionde kongres
sen, den i Dubrovnik. Av diskussionen där kom det 
fram att arkitekterna, genom att lämna öppet för in
vånarna att förändra den byggda miljön, gav förut
sättningar för samhället att skapa en individuell iden
titet. Begreppet identitet var ju centralt inom kritiken 
mot den generella formen av modernism - som an
sågs generera anonymitet. Men det fanns andra sätt 
att skapa identitet än att bygga flexibla hus, nämligen 
att anpassa bebyggelsen till lokala levnadsmönster. 
Det senare förordades av Candilis, Josic och Woods, 
som avvisade idén om flexibla byggnader.369

Den attityd som Bakema med flera arkitekter in
tog när det gällde relationen mellan arkitekter och 
allmänhet, kom att i allt högre grad prägla debatten 
under 1960-talet. Arkitektens roll som formgivare 
kritiserades och kraven restes att arkitekterna skulle 
kliva ned från sina elfenbenstorn för att istället skapa 
levande miljöer tillsammans med människorna. Min
dre teori och mer av lokalt beslutsfattande, baserat 
på människors vardagsliv, var vad som krävdes, vil
ket kan uppfattas som ett uttryck för de marxistiska 
tankestrukturer som spreds decennierna efter andra 
världskriget. En internationellt känd arkitekt som 
konsekvent arbetat i enlighet med detta idéinnehåll är, 
som tidigare nämnts, Ralph Erskine. Kännetecknande 
för den kritik som framfördes i samband med Ciams 
möten under 1940- och 1950-talen var, liksom när 
det gäller Erskines arbeten, att arkitekturen måste
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The Economist Building i centrala London byggdes efter Alison 
och Peter Smithsons förslag. Ett torg och höghus med arkader 
- en variant på den italienska piazzan.

anpassas till den vanliga människan och hennes var
dagsliv. Arkitekten axlade därmed ett socialt ansvar; 
han hade som uppgift att ge utrymme för själslig, social 
och politisk utveckling. Eller som Marx uttolkare skul
le ha formulerat det: han motverkade alienation och 
splittring och verkade för en objektiv och empirisk livs
miljö. Ett känt exempel, där Erskine arbetade i enlighet 
med dessa krav, är Byker Wall i Storbritannien som på
börjades under den andra halvan av 1960-talet.

Makarna Smithson, som var centrala i Team 
10, hade, trots sin ställning som kanske Storbritan
niens mest kända arkitekter, med undantag för Sug- 
den House inte lyckats få några nya uppdrag efter 
att Hunstanton School hade färdigställts 1954. Att 
de inte blev anlitade betraktade paret Smithson och 
deras allierade, enligt Helena Webster, som en form 
av konspiration och som ett uttryck för det reaktio
nära samhälle de levde i. i960 blev de dock inbjudna 
att utforma en kontorsbyggnad på St James's Street 
i London som även skulle innehålla bostäder och af
färslokaler; The Economist Building. Bottenvåningen 
reserverades i enlighet med den omgivande traditio
nella stadsbebyggelsen för butiker, medan det inre av 
kvarteret reserverades för gående. Den platsbildning 
som finns i kvarterets inre omges delvis av pelargång
ar i byggnadernas bottenvåningar. Den är vidare sten- 
lagd och saknar träd eller annan vegetation.37”

Platsbildningen kallas av Webster för ”The Eco
nomist pedestrian plaza” och för ”piazza”. Hon an
vänder sålunda det spanska respektive det italienska 
begreppet för torg. Dessa torg hade under flera av 
Ciams möten uppmärksammats som förebilder, dels i 
Bergamo 1949, dels i Hoddeston 1951. Det var i syn
nerhet den italienska stadsbyggnadskonsten, framför 
allt de italienska platsbildningarna, som var i fokus 
för diskussionerna under 1951 års kongress. Sert 
menade att torgen och de täckta gångarna snarast 
måste återinföras och påpekade hur malplacerat ett 
träd skulle vara på Markusplatsen i Venedig. Rums
bildningar och stadsmässighet (det vill säga klart de
finierade stadsrum med stenlagda ytor), samt täckta 
gångar är element som återkom i den anläggning som
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Ett virrvarr av trappor, gator och gångbroar utmärker många strukturalistiskt färgade projekt, som detta för Pampus i Amsterdam av 
i B Bakema. Han strävade efter att den byggda miljön skulle uttrycka komplexa sociala mönster. Foto NAI, Rotterdam.

Paret Smithson skapade vid St James Street. Enligt 
Webster ville de med piazzan skapa en ”picturesque 
Pedestrian route”,371 en formulering som för tankarna 
Pil townscape och Gordon Cullen; en stadsplanering 
som utgår från den subjektiva upplevelsen. Att Smith- 
sons ville forma en stadsmässig miljö i enlighet med 
Vullens ideal bekräftas av att de samarbetade med 
Vullen kring detta projekt.372

Vid 1960-talets mitt arbetade paret Smithson med 
en byggnad för den brittiska ambassaden i Brasilien, 
Pren den kom aldrig kom till utförande. Projektet 
Präglades i hög grad av anpassning till klimatet och 
Platsens specifika utformning. Enligt Helena Webster

konsulterade makarna Smithson School of Tropical 
Architecture i London,373 vilket låg i linje med den 
spridda idén om att planering av arkitektonisk miljö 
kräver ett samarbete mellan personer med sinsemellan 
olika kunskaper. Arkitektur som grupparbete hade 
diskuterats sedan 1950-talet. Makarna Smithson fö
reslog en lång och låg byggnad som följde terrängen 
och hade en flexibel planlösning. De beskrev själva 
byggnaden som ”style arabe”.374 Som framkommit 
var de lång ifrån de enda, heller inte de första, som 
lät den arkitektoniska formen återgå på arabisk tra
dition. Något senare (1964-70) arbetade de med 
projektet Robin Hood Gardens i London, ett område

INTERNATIONELLA TENDENSER - IO9



med höga loftgångshus som snabbt fick dåligt ryk
te.375 Kriminaliteten var hög, gångarna upplevdes som 
osäkra, lägenheterna var dåligt planerade och bygg
kvaliteten var undermålig. Idag är området upprustat 
och klassat som byggnadsminne.376

När Bakema avled 1981 upplöstes Team 10. Han 
hade, från det att Team 10 bildades, varit den sam
manhållande länken och var den ende som deltog i 
alla möten. Han hade också, sedan 1940-talets slut, 
tillsammans med van den Broek, drivit arkitektfirman 
Van den Broek & Bakema och var tillika professor 
vid Delft University of Technology. Van den Broeks 
& Bakemas mest kända projekt är Lijnbaan (1948- 
53) i Rotterdam, en centrumanläggning och bosta
der som sannolikt stod som förebild för Sergelgatan 
i Stockholm.377 Firman fanns också representerad i 
Hansaviertel, tävlingsområdet vid den internationella 
utställningen Interbau i Västberlin 1957. I Hansa
viertel - enligt Franceska Rogier Västtysklands svar 
på östtyska Stalinallee - byggdes hus av framför allt 
västtyska arkitekter, men även andra var inbjudna att 
delta.378 Van den Broek och Bakema hörde till dem.

I en publikation illustreras en rad projekt av ar
kitektfirman van den Broek & Bakema. I planen för 
Pampus (cirka 1965), en utvidgning av Amsterdam, 
användes den linjära principen, bandstaden.379 Beto
ningen av gångvägar, broar, ramper och andra kom- 
munikationsytor på olika nivåer var ett ofta återkom
mande tema i Bakemas projekt och visade på dennes 
intresse för strukturalismen. Han använder även 
binära par som ”moving” och ”staying”. Moving 
and staying var också temat för det möte Team 10 
anordnade 1966 i Urbino. Under 1960-talet utveck
lade Bakema sina tankar om en växande, föränder
lig arkitektur och om en ny arkitektroll präglad av 
en tjänande inställning till människorna som skulle 
använda den. Han initierade projekt där industriellt 
tillverkade byggnadselement bildade ramar för indivi
duella lägenheter, möjliga att förändra av de boende.

Van Eyck var praktiserande arkitekt, tillika pro
fessor, vid Delft Technical College mellan 1966 och 
1984.380 Till van Eycks mer kända byggnader hör, vid

sidan av barnhemmet i Amsterdam, ett bostadshus 
för ensamstående föräldrar, Hubertus House (cirka 
1975). Van Eyck lämnade ett centralt bidrag till ut
vecklingen av strukturalism i arkitekturen, i synner
het aspekten om binära par. Den idén blev spridd och 
togs upp av bland andra Hertzberger och Erskine. En 
styrka som Aldo van Eyck ägde, och som sannolikt 
bidrog till att han av många uppfattades som en in
tressant arkitekt, var hans formuleringsförmåga, som 
gränsade till poesi.381 Det måste ha varit fascinerande 
att lyssna till van Eyck och det är fortfarande fascine
rande att läsa honom. Han dog 1999.

Nya städer

30 år av planering och byggande 
- Storbritanniens new towns

Grannskapsplaneringen kom under efterkrigstiden 
framför allt att förknippas med Storbritannien och 
de nya städer som byggdes där med början under 
1940-talet. Labourpartiet satt i regeringsställning 
när beslutet fattades 1946, men new towns-epoken, 
som avslutade under den förra halvan av 1970-talet, 
dominerades annars av konservativa regeringar. De 
konservativa förlitade sig hellre på privata byggherrar 
än lokala myndigheter när det gällde att producera 
nya lägenheter.381 Men i övrigt var de politiska skill
naderna små.3®3 De två partiernas ledare var överens 
om vilken politik som skulle föras. Det handlade om 
att bygga en välfärdsstat med biandekonomi, det vill 
säga en ekonomi kontrollerad av samhället, men un
der medverkan av näringslivet.

Storbritannien var under stark ekonomisk press 
efter kriget. Ransoneringarna kunde upphävas först 
1954. Trots det antogs reformer som ”National 
Health Service Act” (1946), fri hälso- och sjukvård 
åt alla, och samma år, ”The New Towns Act” med 
huvudsakligt syfte att skapa nya bostäder och höja 
bostadsstandarden genom att bygga nya städer.3®4 
Skolväsendet expanderade och demokratiserades,
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Nya hus byggdes såväl i äldre städer som i de nya, decennierna efter andra världskriget. Mixed development: höghus, lamellhus och 
radhus i Camden, London.

delar av det privata näringslivet nationaliserades. 
Amerikanska lån och (från 1948) Marshallhjälpen, 
räddade Storbritannien från betalningskollaps. Låg 
arbetslöshet och stigande löner följde.

De nya städerna tilldrog sig ett omfattande intres- 
se- Arkitekter från hela världen reste till Storbritan
nien för att studera utvecklingen på plats. The Town 
and Country Planning Association (TCPA, tidigare 
The Garden City Association) anordnade till och med 
särskilda resor för det stora antal besökare som kom 
1 detta syfte.385 Det ska dock understrykas att inte 
endast Storbritannien genomförde storskaliga bygg-

nadsprogram decennierna efter andra världskriget, i 
många europeiska länder antogs sådana med avsik
ten att bygga bort bostadsbrist och höja bostädernas 
standard. Det bör också påpekas att många bostäder 
byggdes i redan befintliga städer. På ett stort antal 
platser ersattes äldre bebyggelse av ny. Redan under 
de första sex åren efter freden 1945 hade inte mindre 
än en miljon bostäder uppförts i Storbritannien.386 
Det var visserligen helt otillräckligt mot bakgrund av 
den bostadsbrist och de dåliga bostadsförhållanden 
som rådde387, men husen och bostadsområdena blev 
ändå viktiga studieobjekt för omvärldens arkitekter.
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Många storstäder, exempelvis London och Glas
gow, ansågs vara ”överbefolkade”. I synnerhet Glas
gow, där familjer inte sällan tvingades bo i en- och 
tvårumslägenheter. Andra större städer som behövde 
”decentraliseras” var exempelvis Manchester, Leeds 
och Liverpool.388 Avsikten var att flytta såväl befolk
ning som industrier från de gamla till de nya städerna 
och att styra den fortsatta urbaniseringen så att till
växten skedde där istället för i de äldre stadskärnor
na.389 De nya städerna bebyggdes glest och utforma
des i enlighet med arkitekternas regelverk om ”den 
funktionella staden”, åtminstone under de år som 
följde omedelbart efter kriget. Därefter tog andra 
ideal vid. Det faktum att städerna ingick i ett ”pro
gram” gjorde dem alltså ingalunda enhetliga. De var 
snarare ett antal varierande projekt med olika syften, 
utformning och framgång.390 En centralt formulerad 
utgångspunkt var dock att alla samhällsklasser skulle 
beredas plats i samtliga new towns, i syfte att skapa 
jämlika och socialt balanserade samhällen.391

Åtta städer skulle förläggas till området kring 
London, bland andra Stevenage och Harlow som lig
ger på 50 respektive 37 kilometers därifrån.392 Alla 
de nya städerna runt London förlädes utanför det 
så kallade green belt ring, ett ringformat område av 
relativt lantlig karaktär som innehöll sparsamt med 
bebyggelse. Innanför grönbältet fanns staden och dess 
förorter. Att ha ett grönområde som en form av av- 
skiljare mellan städerna var en av tre ingredienser i 
TCPAs recept för hur landet skulle planeras. De an
dra två var utglesning av gamla städer respektive an
läggandet av nya.

Utgångspunkten för TCPA var Ebenezer Howards 
idé om Garden Cities, framförd i slutet av 1800-talet. 
Utvecklingen hade dock under 1900-talet gått i den 
riktningen att de så kallade trädgårdsstäderna snarare 
än autonoma städer kommit att fungera som bostads
områden, något som flera inom sakområdet ställde 
sig kritiska till. Efter andra världskriget fortsatte 
diskussionen om hur självständiga nya städer kunde 
bli och vilka avstånd som var lämpliga till närmaste 
större stad. Det fanns också olika uppfattningar om

passande hus- och plantyper. Att bygga lågt och glest 
var en central tanke för TCPA, som förordade träd- 
gårdsstadsliknande samhällen i enlighet med Ebene
zer Howards idéer. London County Councils arki
tekter (LCC) arbetade gärna med höga hus och täta 
miljöer. Dessas storskaliga projekt motarbetades och 
kritiserades aktivt av TCPA.393

De nya städerna var inledningsvis tänkta för cirka 
60 000 invånare, även om det, i synnerhet i Skott
land, fanns väsentligt mindre städer planerade för en
dast 10-15 000 invånare. I det förra fallet beräknades 
utbyggnadstiden till cirka tio år.

I början uppfördes de nya städerna normalt i en
lighet med grannskapsprincipen. Områden avgrän
sade från varandra genom vegetation inrymde bostä
der, lokala skolor, affärer och kommunal service. Till 
detta kom arbetsplatserna. I en central stadskärna 
byggdes ett större affärscentrum med butiker, kon
tor, biograf, bibliotek, vårdcentral eller motsvarande 
och ytterligare kommunal service.394 Under 1960-ta- 
let ökade städerna i storlek, och nya planeringsideal 
styrde utformningen. Ett exempel på det senare är 
Cumbernauld New Town utanför Glasgow, medan 
Milton Keynes New Town visar hur det planerade 
invånarantalet i de nya städerna ökade från 60 000 
invånare på 1940-talet till 250 000 på 1960-talet

Diskussioner fördes om hur långt från storstä
derna de nya städerna skulle ligga. I inledningsskedet 
anfördes att new towns skulle anläggas minst 40 ki
lometer från London (25 miles), alternativt 16 till 24 
kilometer (10-15 miles), om det gällde en ny stad i 
övriga landet. Men varken människor eller industri 
kunde tvångsförflyttas, varför det rådde osäkerhet 
om hur långt bort städerna kunde placeras utan att 
framstå som oattraktiva. Det fanns också en tveksam
het kring kostnaderna. Varför inte låta existerande 
städer utanför London och andra storstäder växa 
istället för att anlägga helt nya, undrade kritikerna, 
som antog att detta skulle bli billigare för samhället. 
Annat som skapade debatt gällde bristen på arbets
kraft. Den skulle styras till exportindustrin, inte till 
byggnadssektorn, ansåg flera. Projekten utlöste också
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ofta av stridigheter mellan centrala respektive lokala 
myndigheter.395

Trots en lång rad konflikter och problem hade åtta 
nya städer runt London och ytterligare sex för övriga 
Storbritannien godkänts 1950. 1951 tillträdde en ny 
(konservativ) regering utan att programmets genom
förande på något sätt hotades. 1950-talet var dock, 
enligt Dennis Hardy, ingen högkonjunktur för plane
ring. Med undantag för Cumbernauld (1955) fattade 
regeringen inga beslut om nya städer.396 Mot slutet av 
1950-talet hade många nya städer realiserats. Ekono
min tog fart och det visade sig att de nya städerna 
utvecklats så framgångsrikt att de av The Economist 
benämndes som ”Britains Boom Towns”.397

Ytterligare 14 nya städer adderades till program
met som ett svar på 1960-talets kritik mot välfärds
statens misslyckande. Trots alla ansträngningar var 
många människor fortfarande bostadslösa, fattiga 
°ch marginaliserade.398 Inte minst sades detta vara 
new town-programmets fel; det var, enligt kritiken, 
mte de mest behövande som hade bereits bostäder i 
de nya städerna. Istället hade den välutbildade arbets
kraften och de initiativstarka medborgarna flyttat in 
°ch lämnat de resurssvaga kvar i de äldre städernas 
uedslitna bostadsområden. Samhällets svagaste grup- 
Per, liksom målet om social integrering, hade lämnats 
därhän.399 Kritiken bör förstås som ett av många ut
tryck för hur synen på samhällsutvecklingen föränd
rades under 1960-talet - från konsensus till konflikt. 
Strukturfunktionalismen uppfattades nu som en ore
flekterad bekräftelse av det rådande samhällssyste- 
met och ifrågasattes inom samhällsvetenskaperna.400 
Yänsterintellektuella pekade i allt högre grad på mot
sättningarna i samhället. Studentuppror, aktivism och 
rasupplopp kännetecknade perioden.

Den brittiska regeringens svar på anklagelserna 
°m att den skulle ha övergivit de sämst ställda blev fler 
uya städer och löften om saneringar av innerstäderna. 
Det senare skapade dock nya missnöjesreaktioner. 
Dmkring 1970 bildades många ”community groups” 
1 Protest mot vad som uppfattades som okänsliga in- 
§repp av en okänslig planerarprofession, vilken inte

förstod att ta hänsyn till vanliga människors behov.401 
Under 1970-talet kom innerstäderna i fokus medan 
byggandet av nya städer övergavs, bland annat på 
grund av den dalande befolkningsökningen. Planerna 
för den under 1970-talet beslutade utbyggnaden av 
staden Stonehouse (1972.) avvecklades 1976. En stat
lig planering av ett anmärkningsvärt format var där
med avslutad, som Gordon Cherry uttrycker det.402

County of London Plan och Greater London 
Plan

1943 publicerades två planer för Londonområ- 
det som skulle styra bebyggelseutvecklingen efter 
kriget: County of London Plan (1943) och Greater 
London Plan 1944 (publicerad 1945). Patrick Aber
crombie, arkitekt och professor, deltog i utformningen 
av båda.403 Han gjorde även en plan för Glasgow som 
kom ut 1949.404 County of London Plan presenterades 
vid Ciam 6, organisationens första möte efter kriget. 
Den innebar att mellan 600 000 och drygt en miljon 
människor skulle flytta ut från London tillsammans 
med en lång rad arbetsplatser. Hur många berodde 
på vilken täthet som kunde accepteras i staden.405 
Decentraliseringen av London (och Glasgow) var 
nödvändig för att skapa bättre miljöer, såväl för dem 
som flyttade ut som för dem som blev kvar, menade 
Abercrombie. De som stannade fick en högre bostads
standard i och med att boendetätheten minskade. De 
som flyttade fick moderna bostäder i samhällen som 
planerats i enlighet med principen om community 
planning (se nedan). Planen delade in Greater London 
i fyra områden; London, Londons förorter, green belt 
och området utanför detta. I det sistnämnda skulle de 
nya städerna byggas. Green belt var tänkt att fungera 
som ett rekreationsområde, men mindre utvidgningar 
av existerande städer tilläts, liksom viss nybebyggelse 
i form av bostäder.406

East End, den del av London som av tradition 
inrymt arbetarklassen, hade skadats mer än andra 
stadsdelar under kriget. Här, liksom i området söder 
om Themsen, fanns en del slum och trångboddheten
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var stor. Önskvärt var maximalt en och en halv boen
de per rum. En familj med två barn skulle, i enlighet 
med den tillämpade normen, ha tillgång till en lägen
het om minst tre rum och kök; var barnen äldre än tio 
år ansågs det nödvändigt med fyra rum och kök. I de 
östra och södra delarna av London saknades också 
parker. Av dessa och ovan nämnda skäl stod östra 
och södra delarna i fokus för den planerade åter
uppbyggnaden. Shoreditch, Stepney, Bethnal Green, 
Poplar, Bermondsey, Southwark, Lambeth med flera 
stadsdelar skulle delas in i grannskapsenheter, med 
bostäder lokaliserade kring mindre sociala och kom
mersiella centra. Stadsdelarna följde många gånger en 
”naturlig” gräns, de hade redan karaktär av mer eller 
mindre självständiga områden. Några hade egna af
färer och skolor. Några hade industrier lokaliserade 
i bostadsområdena, andra var av förortskaraktär. Be
roende på geografiskt läge och andra faktorer krävdes 
olika typer av insatser.407

Abercrombies avsikt var att öka graden av avskild
het och, om nödvändigt, omorganisera områdena så 
att de kunde uppfattas som separata och definitiva 
enheter. London var allt för stort för att kunna upp
fattas som en enhet. Den sociala strukturen i stadsde
larna, deras lokala identitet, stolthet, sociala kontroll 
och organisation ansågs viktig att bygga vidare på. 
Här återgår Abercrombie möjligen på chikagosocio- 
logernas uppfattning att stora städer motverkade eta
bleringen av sociala nätverk och därmed försvårade 
människors möjligheter att skapa primära grupper, 
sådana som lade grunden för sammanhållningen. För 
community planning talade sociala argument, vilka 
Abercrombie menade var allmänt accepterade. Stu
dier gjorda av sociologer under mellankrigstiden hade 
visat att bostadsområden som byggdes under denna 
period hade stora brister. De var socialt och ekono
miskt segregerade, saknade samband med arbetsplat
ser och bestod av en enda typ av bebyggelse. Före
trädesvis riktade de sig till barnfamiljer, vilket ställde 
såväl de unga som de gamla utanför bostadsmarkna
den. Stadsplaneringen måste implicera ”alla aspekter 
av livet”, som Abercrombie uttryckte det. Commu

nity planning formade samhällen som var tydligt av
gränsade från varandra, med olika typer av hus och 
lägenheter för olika grupper och inkomstskikt samt 
med olika typer av arbetsplatser. Med dessa förut
sättningar skapades en integrering vilket i ett längre 
perspektiv gynnade den sociala stabiliteten. Detta var, 
som tidigare nämnts, ett av regeringen uttalat mål.4°8

Tyvärr, konstaterade Abercrombie, måste det i 
London byggas flerfamiljshus, trots att han egentligen 
ansåg att radhuset var överlägset bättre anpassat till 
det engelska temperamentet. Radhus behövdes för att 
möta barnfamiljernas behov, annars riskerade staden 
att förlora dessa lovande unga människor. Några få 
höghus kunde dock Abercrombie tänka sig, främst 
för barnlösa hushåll. Han betonade att det kring des
sa skulle finnas rikligt med öppna ytor för offentliga 
parker, lekplatser, koloniträdgårdar med mera.4°9 Att 
han föreslog radhus i kombination med höghus var i 
enlighet med de rekommendationer som Ciam beslu
tat om vid 1933 års möte.

På South Bank, det vill säga på Themsens södra 
strand, planerades för ett kulturellt område som 
rymde offentliga möteslokaler, ungdomsgård, kafé, 
teater, simhall (den sistnämnda med referenser till 
Gorkij-parken i Moskva) och konserthall. Även an
dra lokaler som hör till ett kulturellt centrum eller ett 
community center ingick. Området var förfallet och 
föga attraktivt, enligt Abercrombie, som med den nya 
anläggningen ville ge South Bank samma dignitet som 
flodens norra strand där parlamentsbyggnaden och 
Westminster ligger.410 Planerna för South Bank för
verkligades inom relativt kort tid. Bland annat upp
fördes Royal Festival Hall som blev ett permanent in
slag i den stora utställningen Festival of Britain 1951. 
Utställningen besöktes av många arkitekter från olika 
länder.411 Centrala London skulle i princip fortsätta 
att vara centrum för detaljhandel, finansmarknad, 
kulturella institutioner, administration och andra 
traditionella cityfunktioner, även om det också fanns 
planer på en del bostäder. Abercrombie fann det dock 
viktigt att skapa tydliga områden för cityverksamhe
terna så att de inte expanderade över sina geografiska
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London skulle omorganiseras efter kriget i enligthet med principen om grannskapsplanering. Bilden illustrerar de sociala och funktio
nella enheter som London skulle bestå av, väl avgränsade från varandra. Bild ur County of London Plan.

gränser. En relativt strikt zonindelning av London 
skedde alltså.411

Bebyggelsen var indelad enligt ett system där den 
ntinsta enheten, bostadsenheten (”residential unit”), 
°rn ioo till 300 familjer, tillsammans med flera an
dra bildade en grannskapsenhet. Ett antal grann
skapsenheter bildade i sin tur en community. De ovan 
nämnda stadsdelarna i London skulle utformas som 
communities, indelade i grannskapsenheter respekti
ve bostadsenheter. I andra sammanhang, till exempel 
1 diskussionen om de nya städerna, benämndes den 
största enheten för satellite-town. (Shipping Ongar 
Presenteras med den benämningen) eller new town,

men principen med grannskapsenheter respektive bo
stadsenheter var densamma.413

Mellan 6 000- och 10 000 invånare var en lämplig 
storlek för en grannskapsenhet, ansåg Abercrombie. 
Siffran utgick från en rekommendation från utbild
ningsdepartementet, som ansåg att 5 000 invånare 
krävde en skola för yngre och en för äldre barn. Aber
crombie konstaterade att 5 000 var i minsta laget; 
generellt ansåg han att 6 000-10 000 invånare var 
lämpligare, eftersom det gav bättre förutsättningar 
för etablering av affärer, skolor och offentliga bygg
nader. Invånarna skulle förhoppningsvis kunna bo 
och arbeta i sin stadsdel, men Abercrombie påpekade
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att många naturligtvis skulle komma att pendla ut, 
samtidigt som andra skulle pendla in. Målet var inte 
att stoppa pendlingen, utan att minska den.414

Lägenheterna lokaliserades nära affärer och kom
munal service, enfamiljshusen placerades längre bort. 
Dels planerades för mindre centrumanläggningar i 
respektive grannskapsenhet, dels för ett större gemen
samt, en stadskärna. Grannskapsenheterna skulle ha 
vägar för intern trafik och matarleder i periferin för 
att undvika genomfartstrafik i bostadsområdena. Barn 
skulle inte behöva korsa trafikerade gator på väg till 
skolan. Vid sidan av arbetsplatser och bostäder måste 
även medborgarhus, idrottsplatser, lekplatser, parker, 
lokaler för fritidsaktiviteter, bibliotek, skolor och an
nan offentlig service som exempelvis sjukvård ingå.415

Abercrombie planerade för community buildings i 
varje grannskapsenhet. Att dessa hade samma funk
tioner som så kallade community centers står klart 
och ibland använde Abercrombie också den termen.416 
I Storbritannien fanns, liksom i USA, en Community 
Centre Movement, en rörelse som strävade efter att 
det i varje samhälle skulle finnas offentliga lokaler, 
medborgarhus, öppna för invånarna. Vuxna och ung
domar kunde hålla till under samma tak, men deras 
lokaler borde vara åtskilda. Abercrombie hade up
penbarligen anammat den idén då han planerade för 
sådana byggnader i grannskapsenheterna. Han ansåg 
att dessa gärna kunde lokaliseras i eller nära skolan. 
Tanken var inte att enbart ha samlingslokaler i grann- 
skapsenheternas centrumanläggningar, utan också 
mindre klubblokaler ute i bostadsområdena och i 
stadskärnan.417 Avsikten var, generellt sett, att skapa 
platser där människor tillsammans kunde ägna sig åt 
sociala, utbildande och kulturella aktiviteter.418

I sina planer för London uttryckte Abercrombie en 
modernism som återgick på regelverket av år 1933, 
”den funktionella staden”. Detta kombinerade han 
med modern sociologisk forskning. Han förverkligade 
den högaktuella idén om att arkitekterna kunde med
verka till att utforma ett socialt fungerande samhälle 
med välfärd för alla. Abercrombie menade inte att 
grannskapsplaneringen primärt skulle främja den de

mokratiska utvecklingen (vilket är en vanlig uppfatt
ning i Sverige).419 Snarare synes behovet av att skapa 
social stabilitet ha stått i centrum, vilket skulle ske 
genom att olika befolkningsgrupper, med olika ålder 
och inkomst, integrerades i de nya bostadsområdena. 
En annan aspekt som betonas är människors behov av 
att roa sig, umgås och utvecklas socialt, kulturellt och 
intellektuellt.420 Den interaktion som uppstod i grann- 
skapsenhetens centrum skulle bilda det sociala kitt, 
den grupptillhörighet, som sociologerna tillmätte så 
stor vikt. Utan grupptillhörighet och gruppstöd fanns 
risken att människor hamnade i samhällets margina
ler, eller bildade subgrupper med fientlig attityd till 
varandra. Kanske till och med klasshat.421

Socialisationsprocessen ansågs ha en nyckelroll 
av de ledande sociologerna under 1940- och 1950- 
talen. Individernas socialisation reproducerade sam
hällsstrukturen.422 Denna av sociologer frammanade 
samhälleliga modell för socialisation motsvarades, i 
den fysiska planeringen, av principen om att bygga 
för aktivitet och gemenskap.

Till planerna hörde illustrationer, ibland relativt 
detaljerade sådana. Dessa visar hur planförfattaren 
återgick på idéer om den funktionella staden med 
parallellt liggande bostadshus, stora planterade ytor 
emellan och utan direkt kontakt med vägnätet. Ett 
exempel är planen för Shipping Ongar, en av de före
slagna städerna för 60 000 Invånare, fördelade på sex 
grannskapsenheter.423 1 planen för Londons återupp
byggnad är mönstret detsamma. I 1943 års publika
tion finns till exempel ett förslag till återuppbyggnad 
av Shoreditch och Bethnal Green, vilket är utformat 
i samma anda.424 Här finns även höghusbebyggelse, 
vilket saknades i planen för Chipping Ongar.

Storbritanniens första new town - Stevenage
Stevenage var den första av de nya städerna i Storbri
tannien som man beslutade om. Då hade Abercrom
bies plan granskats av såväl lokala myndigheter som 
en central kommitté bestående av representanter för 
flera departement. Stevenage var ett experiment. Lä-
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get innebar en rad fördelar, bland annat var väg- och 
järnvägsnät utbyggda och platsen hade redan tidigare 
visat sig intressant för flera småindustrier. Med tåg 
(som ännu inte var elektrifierat) tog resan in till Lon
don och Kings Cross mindre än en timme. Förutsätt
ningarna var med andra ord goda. Så var inte fallet 
med alla de av Abercrombie föreslagna platserna; 
sju stycken avvisades av olika skäl redan 1946 av en 
rådgivande kommitté bestående av representanter för 
Londons counties. (Ett county är den största av de 
lokalt politiskt styrda enheterna i Storbritannien.) 
Kommittén föreslog istället andra lämpliga platser för 
nya städer vilka senare också kom till utförande.415

Beslutet om utbyggnaden av Stevenage togs 1946, 
men byggstarten dröjde eftersom invånarna oppone
rade sig mot planerna.426 Stevenage var, i likhet med 
flera andra planerade new towns, ett redan existe
rande samhälle, i det här fallet med 6 500 invånare. 
Trots protesterna byggdes Stevenage ut till en stad om 
60 000 invånare fördelade på sex grannskap med 10 
000 invånare i varje. Inflyttningen startade 1950.427 
Under 1960-talet ökades det planerade invånaranta
let till 80 000. Totalt byggdes fram till 1976, nästan 
z3 000 hus i Stevenage, varav en överväldigande ma
joritet (95 procent) var enfamiljshus som hyrdes ut till 
invånarna.428

Grannskapsenheterna hette Stevenage, Bedwell, Pin 
Green, Chells, Shephall, och Broadwater. Avsikten var 
att vart och ett av dem skulle ges en individuell ka
raktär, vilket skulle bidra till deras identitet, liksom till 
variation av staden i sin helhet. Mellankrigstidens mo
notona radhusområden, med identiska hus lagda på 
rad, var något som Stevenages planerare och arkitekter 
uttryckligen vände sig mot. I varje grannskapsenhet 
fanns en centrumanläggning (neighbourhood-centre) i 
vilken affärer och annan verksamhet av kommersiell 
karaktär inrymdes, tillsammans med kyrka, pub och 
samhällsservice.429 Skolor för såväl yngre som äldre 
barn (primary och secondary schools) låg spridda i 
grannskapen. Planen liknar den för Radburn, den är 
utformad så att biltrafik leds runt bebyggelsen för att 
inte dra in genomfartstrafik i bostadsområdena.430

MASTER PLAN
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Stevenage, Storbritanniens första nya stad efter andra världs
kriget, planerades för 60 000 invånare fördelade på sex grann- 
skapsenheter. Målet var att skapa socioekonomisk integrering 
och, i förlängningen, social stabilitet. Plan hämtad i Building the 
New Town of Stevenage, 1954.
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I ett samlat område invid järnvägen fanns mark 
avsatt för industrietableringar. Avsikten var att försö
ka attrahera olika typer av företag. Alla, kvinnor som 
män, låg- som högutbildade, skulle erbjudas arbete. 
Detta var en central aspekt vid anläggandet av de nya 
städerna eftersom målet var att skapa socialt balanse
rade samhällen där olika samhällsklasser integrerades 
med varandra. Av det skälet byggdes också husen i 
olika utförande, större för mer välbeställda och min
dre för grupper med lägre inkomster. För att skapa en 
känsla av samhörighet behövdes lokaler i vilka invå
narna kunde träffas. Ett ”community centre” fanns 
i det ursprungliga Stevenage och kunde utnyttjas av 
de invånare som bodde i närheten. Här fanns också 
ungdomsverksamhet, en youth-club. Det dröjde dock 
innan några nya lokaler kom till, trots att förenings
verksamheten var livlig i Stevenage. Några invånare 
tog saken i egna händer och byggde efter några år ett 
hus som de kallade ”Homestead Social Centre”.431

Planerarna tänkte sig att ungefär femton buti
ker skulle vara lämpligt i varje centrumanläggning. 
Dessutom finns, enligt planen för Stevenage, åtta sub- 
centres, det vill säga mindre anläggningar med ett få
tal butiker och annan service. Invånarna skulle inte 
behöva gå till grannskapsenhetens centrala centrum
anläggning för att köpa livsmedel. Ett större centrum, 
en stadskärna, byggdes också i Stevenage vilket blev 
berömt för att vara det första där biltrafik inte var 
tillåten. Affärsbyggnaderna var i två eller tre våningar 
och över dessa fanns ett utskjutande tak som skyd
dade de gående från regn och sol. Vid sidan av de 
kommersiella lokalerna fanns i stadskärnan kommu
nala kontor och samhällelig service, ett danspalats, 
en bowlinghall, en ungdomsgård och ett ”Leisure 
Centre” innehållande en sportanläggning. Dessutom 
fanns teater, kyrka, simbassäng och en park.431

Täta städer - Hook och Cumbernauld
Brittiska Hook New Town hörde till de mer kända 
satsningarna på nya städer, trots att den aldrig bygg
des. Det finns en historia om Hook som sannolikt inte

är sann men som berättar hur känt projektet var. En
ligt den kontaktades en tjänsteman i Storbritannien 
av en japansk grupp som ville besöka Hook. Tjäns
temannen berättade att Hook New Town aldrig hade 
realiserats, varpå representanten för gruppen förvå
nat utbrast att i Japan hade två ”Hook-städer” redan 
byggts.

Planen för Hook publicerades 1961 i form av 
en rikt illustrerad bok med titeln The Planning of a 
New Town. Vid sidan av kartor och planer finns en 
mängd teckningar som visar staden sedd ur flanörens 
perspektiv, vilket skulle kunna tolkas som att Gor
don Cullen och/eller fenomenologin utövat ett visst 
inflytande. En skillnad är att Cullens teckningar ofta 
återger äldre och väsentligt mer idylliska miljöer och 
att han använder en hög detaljeringsgrad. I boken om 
Hook utgörs illustrationerna snarast av skisser där 
detaljerna bara antyds. Linjerna är grova och ytorna 
oartikulerade. Men perspektivet är flanörens, i likhet 
med det som Cullen använde. Detta kan tolkas som 
att den subjektiva upplevelsen, ”livsvärlden”, intar 
en central roll i planen - för att begagna ett begrepp 
hämtat i fenomenologisk samhällsteori.

Planförfattarna, London County Council (LCC), 
menade att det speciella med Hook var att man ville 
skapa täthet; en kompakt innerstad med friytorna 
förlagda utanför istället för i den centrala staden. 
Denna målsättning bidrog sannolikt till att planen 
väckte uppmärksamhet. En grupp som inte applå
derade var medlemmarna i The Town and Country 
Planning Association (TCPA). Organisationen arbe
tade som tidigare nämnts, för den glesa och låga träd
gårdsstaden.433

Hook hade en långsträckt centrumanläggning 
som syftade till att skapa täthet och korta gångav
stånd mellan bostäderna och centrum. Staden var 
också planlagd i enlighet med principen om trafikse
parering. Radburn omnämns ett flertal gånger som 
referens, men i Hook var separeringen av bil- och 
gångtrafik väseritligt mer avancerad, åtminstone i 
stadskärnan. En genomfartsgata, servicegator, par
keringar och busshållplatser skulle placeras under ett
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Planen för Hook New Town av LCC föreslog parkeringar och gator på en lägre nivå, under centrumanläggningen, och butiker samt 
Sagator ovanför. Den genomfördes inte, men blev uppskattad och känd bland arkitekter. Skiss ur The Planning ofa New Town (1961).

betongdäck. Ovanför detta ville planförfattarna ha en 
miljö helt utan trafik, med affärer och gågator. Lös
ungen gav centrumområdet en tätare fysisk struktur 
Jämfört med om man skulle ha satsat på parkering på 
mark, vilket kräver stora obebyggda områden mellan 
husen. Gågatorna beskrivs av planförfattarna som en 
ny form av gata fylld av liv och rörelse, men utan 
farlig och bullrig trafik.434

Parkeringsplatserna var många, vilket skulle göra 
centrumanläggningen attraktiv för fler än de som 
bodde i närheten. Man räknade med att det under 
lördagsförmiddagarna skulle krävas drygt 8 000 par

keringsplatser. Att planera för ett högt bilinnehav och 
många parkeringsplatser stod inte i motsats till målet 
att minimera bilåkning inom staden, menade planför
fattarna. Gångtrafikanternas behov hade högsta prio
ritet, liksom kollektivtrafikanternas. Korta avstånd 
mellan bostäder och centrum respektive busshållplat
ser hade av detta och ovan nämnda skäl högsta prio
ritet.435

Barns säkerhet och behov av gräsytor, sandlådor 
och bollplaner inverkade på stadens utformning. 
Helst ville man, som i Stockholm, ha lekplatser som 
övervakades av utbildad personal. Den standard som
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tillämpades där skulle för Hooks del innebära en eller 
två lekplatser per grannskapsenhet. Storbritannien låg 
i detta avseende efter i utvecklingen, tyckte LCC. Ett 
annat önskemål var att, som i en del stora shopping
centra i USA, ha personal som tog hand om barnen 
medan föräldrarna gjorde ärenden. Införde man det 
systemet i Hook skulle barnen kunna leka tryggt på 
lekplatser anlagda på loftgångarna i stadskärnan436. 
Arkitekterna sade sig vara medvetna om att moderna 
centrumanläggningar normalt var inbyggda och upp
värmda och avsikten var att också den i Hook skulle 
byggas in. Butiksinredningarna skulle vara flexibla 
och huvudstråken kunde möjligen bestå av rullband 
(moving pavements) på vilka människor kunde stå 
och titta in i skyltfönstren som ”rullade förbi”.437

Underförstått framgår att planförfattarna inte 
hade någon större valmöjlighet avseende hustyper; 
”people are not sent to new towns, they are attracted 
by them”, som de formulerade det. Samtidigt ville de 
skapa en tät och livlig stad med relativt många bo
ende på liten yta; vilket inte helt lätt lät sig göras med 
radhus. Detta var skälet till att det i planen för Hook, 
liksom i den för Cumbernauld New Town, ingick fler 
flerfamiljshus än i andra new towns. Att folk i allmän
het inte gärna ville bo i lägenhet skapade en konflikt 
mellan de sociala målen å ena sidan och de individu
ella å den andra, menade planförfattarna, som uppen
barligen var väsentligt mer positiva till områden med 
flerfamiljshus än britter i allmänhet.

I planen återkommer den tankestruktur som ut
trycktes av Gordon Cullen i Townscape, nämligen 
att täta fysiska strukturer skapar täthet i de sociala 
strukturerna. Att människor ville bo i hus och inte 
i lägenhet kom med den arbetshypotesen att defi
nieras som ett problem. Hur skulle man kunna att
rahera brittiska familjer att bo i lägenhet var frågan 
för LCC. En idé var att göra takterrasser och stora 
balkonger, avsevärt större än vad som var brukligt. 
De skulle kunna upplevas och användas som vore de 
trädgårdar. En annan var att skapa radhusområden 
som kunde inrymma fler hus än vad som var vanligt. 
På så sätt kunde en tät och stadsmässig miljö bildas

även i områden med enfamiljshus. Under arbetet med 
planen för Hook, respektive den för Cumbernauld, 
fann arkitekterna en lösning. Genom att ställa husen 
tätare än normalt på en något mindre djup tomt, öka
des tätheten utan att det - förhoppningsvis - gav ne
gativ inverkan på boendekvaliteten. 438 Detta mönster 
spreds under 1960-talet och liknande radhusområden 
byggdes på många platser i olika länder. Hook var 
kanske inte det första exemplet på hur detta kunde 
låta sig göras, men däremot ett av de mest kända.

Olika typer av bostäder skulle garantera olika 
gruppers behov, allt från små lägenheter i höghus 
(motsvarande två procent av det totala beståndet) till 
större enfamiljshus. Detta var ett uttryck för det cen
tralt formulerade och viktiga inslaget i byggandet av 
new towns, nämligen att det skulle ge plats för olika 
typer av familjer.

Till skillnad från Hook realiserades Cumbernauld 
New Town utanför Glasgow, som planerats parallellt. 
I likhet med Hook fick Cumbernauld huvudsakligen 
positiv uppmärksamhet bland arkitekter.439 De båda 
hade också gemensamma drag440 - bland annat idén 
om att en stor del av befolkningen skulle bo i närhe
ten av centrumanläggningen. I Cumbernauld, liksom 
i Hook, inrymdes flertalet institutioner, affärer och 
nöjeslokaler i en flera våningar hög centrumanlägg
ning med parkeringar, servicegator och en flerfilig tra
fikled i bottenvåningen. Anläggningen i Cumbernauld 
är också inbyggd. Radhusen i Cumbernauld har den 
utformning som förespråkades i planen för Hook. De 
står tätt på små tomter utmed smala och stenlagda 
gränder. Även om principen om grannskapsplanering 
fortfarande är tydlig finns signaler i Cumbernauld som 
pekar mot att den kompakta staden var en förebild.441 
Gångavstånden är, i likhet med Hooks, relativt korta, 
dels mellan centrumanläggningen och bostäderna dels 
mellan bebyggelsen och naturen. Cumbernauld utgör 
också ett exempel på en konsekvent trafikseparering 
via en uppsättning olika vägar, hierarkiskt ordnade 
på det sätt som blev vanligt under 1960-talet. Via
dukter och gångbroar över och under bilvägar är ett 
vanligt inslag i Cumbernauld.441
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I Cumbernauld New Town byggdes radhus på små tomter med avsikten att skapa en stadsmässig miljö. Med stadsmässighet menade 
arkitekterna många boende på en begränsad yta, vilket skulle ge en livligare stadsbild.
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Cumbernauld New Town nås på en knapp halv
timme med lokaltåg från Glasgow.443 Staden liknar 
de svenska byggda miljöerna från samma tid, med 
den skillnaden att det i Cumbernauld, liksom i andra 
brittiska exempel, ingår väsentligt fler radhus. Kom
binationen av radhus, lägre flerfamiljshus och höghus 
känns dock bekant för en svensk besökare. Med un
dantag för radhusbebyggelsen mellan stationen och 
centrumanläggningen är bebyggelsen varken ”tät” el
ler ”stadsmässig”. Vid ett besök i juli Z004 framstod 
denna new town som lummig och grön med öppna, 
planterade, områden mellan husgrupperna.

Centret i Cumbernauld var ett av de största i värl
den i sitt slag.444 Det förklaras dels av att centruman
läggningen byggdes för att användas av invånarna i 
hela regionen, dels av förändrade konsumtionsmöns
ter. Konsumtionen steg som ett resultat av att hus
hållen fick större inkomster. Utbudet av varor ökade 
både vad gäller antal och variation. Små individuellt 
ägda affärer med personlig betjäning ersattes av ”ked
jor” och varuhus som utnyttjade självbetjäning. Detta 
krävde en större golvyta. I planen för Cumbernauld 
användes inte heller den beräkningsprincip för buti
ker som föreslogs av the New Towns Committe 1946, 
en affär per 100-150 invånare. Här räknade man 
med total golvyta per antalet förväntade kunder och 
förväntad omsättning. När staden var helt utbyggd 
med 70 000 invånare (cirka 1980) skulle det, enligt 
beräkningar gjorda omkring i960, komma att krävas 
ungefär 56 000 kvadratmeter golvyta för butiker.445

Elaka kritiker har beskrivit centrumanläggningen 
i Cumbernauld som ”kaninhålor på pelare”.446 Det 
ser ut som om varje institution eller affär i centret ut
format sin egen "låda”, vilken adderats till andra lik
nande ”lådor”. Lådorna står på plintar varvid en öp
pen bottenvåning bildas. Möjligen ska det ge intryck 
av att vara någonting tillfälligt uppfört eller spontant 
tillkommet - antitesen till den arkitektur som skapa
des av en designer-arkitekt. Exteriören består i hög 
grad av ”rå” betong.

En svensk betraktare beskrev det 1970 som ”ett 
meningslöst gytter av betongramper och blåsiga pas

sager”.447 I bottenvåningen finns parkeringsplatser 
och en flerfilig väg som löper rakt igenom. Över kong
lomeratet av ”lådor” finns en gigantisk konstruktion 
där en restaurang och penthouses inryms. Det innebär 
att anläggningen integrerar olika funktioner, offent
liga och kommersiella med bostäder. Invändigt rör sig 
invånarna i ett uppvärmt klimat under tak. Här finns 
inomhusgator (pedestrian decks) på olika plan, till 
vilka man kommer via ramper, hissar och rulltrappor. 
Inomhusgatorna är smala för att skapa ett livligt ga- 
tuliv. I centret fanns affärer - bland annat Skottlands 
största livsmedelsaffär - post, bank, hotell, vårdcen
tral, bibliotek, pub, kommunala institutioner, kontor, 
kulturella institutioner och medborgarhus.448

Rutnät, inte grannskap 
- Milton Keynes New Town
Den centrala delen av Milton Keynes liknar ingalunda 
ett traditionellt brittiskt samhälle.

Efter en 50 minuter lång resa från London kom
mer tåget till järnvägsstationen, som är lokaliserad 
till den centrala stadens ena ände. Ett gångstråk leder 
upp till centrumområdet och på vägen passerar be
sökaren ett antal höga och mycket stora kontorshus. 
Via gångtunnlar når man centrumområdet med tradi
tionella gator och trottoarer. Bredden och storleken 
på gator, trottoarer och kommersiella byggnader, som 
kontorshus, köpcentra och matbutiker, har dock ett 
format som leder tankarna till ”motorvägslador” och 
”edge cities”

En del bostäder finns på gangavstand från centrum 
medan andra är förlagda längre ut. Det är gott om 
vegetation mellan husgrupperna och många har träd
gård. Vid sidan av den äldre bebyggelse som redan 
fanns i området när Milton Keynes anlades, har ny 
tillkommit efter cirka 1970, då staden började byggas 
ut. Bostadshusen är relativt tidstypiska, både när det 
gäller 1970-talsbebyggelsen närmast stadens centrum 
och de senare tillkomna bostadshusen längre bort. 
Oavsett vid vilken tidpunkt den tillkommit har bo
stadsbebyggelsen det gemensamt att den är av relativt
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Milton Keynes New Town planerades för 250 000 invånare. Staden är organiserad i form av ett rutnät av 
bilvägar. I stadskärnan finns den inbyggda centrumanläggningen. Antalet parkeringsplatser och bilar synes 
vara oräkneligt.
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litet format; en eller två våningar och huvudsakligen 
enfamiljshus.

Målet var att Milton Keynes, som planlades i slu
tet av 1960-talet, fullt utbyggt skulle rymma 2.50 000 
människor - alltså väsentligt fler än i äldre new 
towns. Staden skulle främja rörelse, flexibilitet och 
delaktighet.449 Genom att lämna öppet för framtida 
förändringar kunde invånarna, när de väl hade flyttat 
in i staden, kräva att det gjordes ändringar i planen. 
Lord Llewelyn-Davies, som ansvarade för förslaget, 
ansåg att det senare var ett självklart inslag i planpro
cessen.450 Rörelsen underlättades genom ett väl tillta
get vägnät som skapade gynnsamma förutsättningar 
för bilkörning. Avsikten var dessutom att erbjuda 
goda allmänna kommunikationer. Genom att det var 
enkelt att förflytta sig skulle alla få största möjliga 
frihet att välja skola, affärer och service. Detta hade 
som bekant inte varit fallet i de städer som byggde på 
principen om grannskapsplanering. Där förutsattes 
att invånarna utnyttjade sina lokala centra. I Milton 
Keynes lokaliserades centrumbildningar med skolor, 
affärer och bibliotek till vägnätet. Alla funktioner 
fanns inte inom gångavstånd.

Det finns kännetecken som pekar mot att idéer 
framförda av Alison och Peter Smithson hade inarbe
tats i planen.451 De var, som framgått, kritiska till idén 
om att sociala kontakter uppstod som ett resultat av 
avskildhet. De avvisade grannskapsprincipen och plä
derade istället för ett väl utbyggt vägnät som de me
nade gav den rörelsefrihet som gynnade människors 
livskvalitet. Det var kring vägen bebyggelsen skulle 
organiseras. Den rekonstruerade det osynliga sociala 
rummet, det som inte förändras, i fysisk miljö.

Milton Keynes är utformat som ett rutnät av bil
vägar. En ruta är ungefär en kvadratkilometer. Inne i 
”rutan” finns lokala bilvägar, gångvägar och cykelvä
gar. Olika trafikslag har alltså skilts åt för att undvika 
olyckor, men också för att bilisterna ska kunna köra 
fortare. Minns hur JL Sert i Should Our Cities Survive 
refererade hur gatunäten i de traditionella städerna 
inte var utformade på ett adekvat sätt, de frekvent 
förekommande korsningarna gav upphov till stän

diga stopp. De hindrade rörelsen. Korsningar finns 
det visserligen gott om i ett rutnät men kompletterade 
med ljus som ger ”grön våg” och dessutom planskilda 
korsningar, skulle de bilburna invånarna kunna köra 
fort genom staden.452

Ur andra aspekter kan sägas att Milton Keynes, 
liksom övriga new towns, uppfyllde det regelverk 
som 1933 års Ciam-kongress enades om. Kring vä
garna planterades träd för att minska buller, staden 
blev glest bebyggd, det fanns gott om lekplatser, par
ker och rekreationsområden. Arbetsplatserna spreds 
ut över hela staden vilket skapade korta avstånd. 
Höghus saknas dock i Milton Keynes, åtminstone när 
det gäller bostäder. Däremot finns höghus i form av 
kommersiella lokaler, framför allt kontor.

Idén om att utgå från en storskalig rutnätstruktur 
och integrering av olika funktioner spred sig bland 
annat till Danmark och Sverige. I Danmark utgör pla
nen för sydöstra Odense från 1973 ett sådant exem
pel.453 I Sverige ingick ett bidrag av samma karaktär 
i tävlingen om Norra Järva 1966. Planen gjordes av 
arkitektbyrån Gako och den kan beskrivas på samma 
sätt som den för Milton Keynes.454 Förslaget genom
fördes dock inte.

Hus från fabrik

Ett sätt att klara ett omfattande bostadsbyggande un
der tider av arbetskraftsbrist var att utveckla bygg- 
nadsmetoderna455. I detta syfte gav den brittiska re
geringen under 1940-talet direkta subventioner till 
byggbranschen och stödde den tekniska utvecklingen 
även på andra sätt. Prefabricering, rationalisering, 
standardisering och massproduktion var, enligt såväl 
politiker som arkitekter, lösningen på bostads- och 
arbetskraftsbristen. ”There is one solution only to the 
problems of post-war housing. It can be expressed in 
three words: use the machine.” som en arkitekt ut
tryckte det i Architectural Design 1943.

Formuleringen påminner om hur arkitekterna under 
mellankrigstiden strävade mot att skapa en bostadspro
duktion som liknade den av andra masstillverkade varor,
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inte minst bilar. Ingenjörskonsten skulle revolutionera 
bostadsbyggandet så som den tidigare hade revolutio
nerat andra branscher. Nu, efter andra världskriget, satt 
arkitekter som företrädde modernismen på ledande 
poster i det brittiska samhället. Dessa kunde förverkliga 
visionen om teknologi och massproduktion som instru
ment för utbyggnaden av välfärdsstaten.

Arkitekterna i Storbritannien spelade även en av
görande roll för hur bostadspolitiken utformades. 
Många deltog i statliga utredningar och användes ofta 
som experter av politikerna.456 Detta gällde också i 
Sverige, Finland och sannolikt fler länder. Arkitekter 
drev på bildandet av olika organisationer i samhället 
som skulle verka för rationalisering och mekanisering. 
I Finland initierade Alvar Aalto ett standardiserings
institut, ett initiativ som visar på arkitektkårens tilltro 
till generella system inom byggandet.457 Utan välfärds
statens ekonomiska och administrativa stöd hade san
nolikt utvecklingen sett annorlunda ut. Oftast gav inte 
den nya tekniken billigare bostäder, så i kommersiellt 
hänseende var den inte framgångsrik.458

Storbritannien hade sedan första världskriget 
byggt offentligt finansierade bostäder. Pengarna tog 
regeringen in via hyresinkomster från äldre hus (rent- 
Ptofits) och via fastighetsskatt. Den lokala myndighe
ten (ett council eller en new town) ansvarade för pla
neringen och byggandet av de offentligt finansierade 
bostäderna. 1970 var ungefär hälften av bostäderna 
1 Storbritannien offentligt finansierade och förmedla
des av de lokala myndigheterna. Majoriteten av alla 
byggda lägenheter i landet planerades och byggdes 
som kommunalt ägda bostäder, council housing. Men 
*970 var tre av fyra bostäder i Storbritannien enfa- 
teiljshus; endast en av fyra var lägenhet. Council hou
sing var alltså ofta radhus.459

Trots omfattande insatser var utvecklingen nega- 
tlv i den bemärkelsen att standarden ännu i början 
av 1960-talet uppfattades som låg. Bostadsfrågan 
spelade en central roll i 1964 års valdebatt. För po
litikerna gällde det att överträffa varandra om hur 
teanga bostäder de planerade bygga. Arkitekternas 
organisation RIBA gav sitt fulla stöd till regeringens

ansträngningar att öka effektiviteten inom byggnads
industrin, vilket förstärkte banden mellan professio
nen, industrin och de sociala ambitionerna. Det se
nare var synonymt med att snabbt få fram bostäder. 
Att säga nej till industriellt byggande uppfattades som 
socialt oansvarigt.

Produktionssättet hade inte med automatik be
tydelse för bebyggelsens form. Områden uppförda 
under ungefär samma tid med ungefär samma teknik 
kunde antingen på ett kompromisslöst sätt uttrycka 
produktionsprocessen eller ha ett formspråk där det 
teknologiska uttrycket var nedtonat. I det förra fallet 
artikulerade arkitekterna en diskurs som innefattade 
föreställningar om att sociala mål uppnåddes genom 
att arkitekterna avstod från att skapa form. Istället 
fick material och tillverkningsmetoder styra husens 
utseende. Arkitekterna i det andra valda fallet styr
des av andra tankestrukturer. Arkitektens värderingar 
och föreställningar blev med andra ord bestämmande 
för utfallet, inte teknologin i sig.4<k>

LCC förde under 1950-talet en kampanj för höga 
flerfamiljshus, med stöd från arkitekturtidskrifterna 
Architectural Review och Architect’s Journal. Fler
familjshus med upp till 31 våningar byggdes under 
andra delen av 1950-talet och början av 1960-talet. 
Men höghuset var omstritt. 1967 drog regeringen till
baka subventioner för hus med sex våningar eller fler, 
i syfte att begränsa hustypens användning. Detta var 
en omsvängning. Tidigare hade subventionssystemet 
på intet sätt syftat till att motverka höghus, snarare 
tvärtom. Med förbättrade konstruktionstekniker var 
det inte längre självklart att byggkostnaderna steg för 
varje våningsplan, vilket motiverade förändringen.461

Ronan Point, i östra delen av London, var höghu
sens Titanic. Det kollapsade nämligen när en hyres
gäst tände gasspisen. En explosion fick till följd att 
fyra människor dog.461 Kursändringen inom bostads
politiken hade dock inte sin utgångspunkt i Ronan 
Point 1968, vilket är en spridd föreställning. Däremot 
sammanföll olyckan med att kritiken mot de nybygg
da miljöerna spreds i samhället. Allmänheten höll ar
kitekterna ansvariga, medan arkitekterna menade sig
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vara i händerna på byggnadsindustri och byråkrati. 
Arkitekter, vilka tidigare hade pläderat för en indu
strialisering av byggandet, ändrade nu ofta uppfatt
ning och sällade sig till kritikerkåren.463

Nya städer utanför Storbritannien, några 
exempel
I stora delar av världen planerades under efterkrigs
tiden för nya städer. Abercrombies planer och det 
brittiska byggandet gav impulser, liksom 1800-talets 
trädgårdsstäder, 1920-talets Radburn och mellan
krigstidens Frankfurt.

På många håll i central- och Östeuropa finansiera
des de nya bostäderna genom offentliga subventioner. 
Statliga räntesubventioner, subventionerade hyror, 
hyresregleringar och/eller bostadsbidrag användes för 
att stimulera bostadsbyggandet respektive möjliggöra 
för framför allt barnfamiljer att flytta in i de nya hu
sen. ”Public Housing”, som de offentligt finansierade 
bostäderna ofta kallas i internationell litteratur, rikta
de sig i synnerhet till låginkomsttagare, men även till 
familjer med medelinkomst. I Frankrike till exempel, 
ändrades termen för public housing 1950 från HBM 
(Habitations å Bon Marché, ungefär low-income- 
housing) till HLM (moderat-income housing). Även 
medelinkomsttagare hade nämligen svårt att klara 
kostnaderna på den privata marknaden. HLM, som 
finansierades av regeringen, betecknade såväl bostä
der för låginkomsttagare (PLR) medelinkomsttagare 
(HLM/O; ILN), äldre och studenter. Betoningen låg 
på billiga hyresrätter, men en knapp tredjedel av den 
samlade produktionen utgjordes 1974 av andra for
mer, exempelvis egnahem som såldes till sökande 
som saknade möjligheten att köpa hus på den privata 
marknaden.464 De icke vinstdrivande bostadsföreta
gen, de som byggde de offentligt finansierade bostä
derna, var av olika karaktär. De kunde vara statliga, 
kommunala, kooperativa eller fackföreningsägda.

I Danmark utgick förmånliga lån till köp av koo
perativt ägda lägenheter465, liksom i Israel. I Israel och 
Ungern måste medelinkomsttagare betala en insats

för lägenheten medan låginkomsttagare var befriade 
från detta.466 I Finland uppfattades fram till 1960- 
talet bostadspolitik som en provisorisk verksamhet 
med syfte att återuppbygga landet efter kriget. Un
der 1960-talet förändrades det socialpolitiska och 
ekonomiska tänkandet drastiskt i Finland som efter 
att ha betraktat alla sociala utgifter som en samhälls
ekonomisk börda nu, i enlighet med Keynes, istället 
fann att de offentliga utgifterna var tillväxtfrämjande. 
Många välfärdsreformer genomfördes, bland annat 
på bostadspolitikens område. Samhället skulle nu ta 
ett permanent ansvar för bostadsförsörjningen. 1965 
sattes målet att producera 500 000 lägenheter mellan 
1966 och 1975.

I Finland syftade de politiska besluten på att gyn
na självägda lägenheter. Endast de låg- och medelin
komsttagare som inte själva klarade av att skaffa sig 
en privatfinansierad bostad hade rätt till hyresrätt. 
Det betydde dock inte att endast en mindre grupp i 
samhället erhöll subventionerat boende, det byggdes 
såväl statsfinansierade egnahem som så kallade aktie
lägenheter för medelinkomsttagare. Enligt en under
sökning sattes inkomstgränserna högt för statsbelå- 
nade lägenheter när de för första gången preciserades 
1966. Endast 10-20 procent av befolkningen hade så 
höga inkomster att de inte omfattades av belånings
systemet. Statliga bostadslån för ägobostäder utnytt
jades huvudsakligen av medelinkomsttagare, inte av 
låginkomsttagare, men eftersom lånedelen varit av- 
hängig inkomsterna så fick den senare gruppen ett 
större stöd.467

Som framgår fanns i många länder samhällsfinan- 
sierade bostäder att tillgå för fler än de allra fattigaste. 
Familjens inkomster var dock centrala på flera sätt. 
Eventuella bostadsbidrag riktades till låginkomstta
gare. I vissa fall grundades möjligheten att få ett billigt 
boende på inkomsten. Hyrorna var cirka 30 till 3 5 pro
cent lägre i franska HML, jämfört med på den privata 
marknaden. För att hyra en lägenhet fick inte familjens 
samlade inkomster vara högre än en viss nivå. Ökade 
inkomsterna efter inflyttningen höjdes hyran. Byggher
ren måste också, för att få lån och subventioner, följa
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ett regelverk kring byggnadskostnader, dimensioner, 
teknisk standard, lägenhetsstorlekar med mera. Detta 
gav staten möjlighet att styra byggandet så att lägenhe
terna blev kostnadseffektiva.468

I USA uppläts 2 procent av bostäderna som public 
housing med låga hyror i början av 1970-talet. Den 
amerikanska finansieringen var undermålig, subven- 
tionsnivåerna från 1949 låg på samma låga nivå ännu 
1965. De fåtaliga federalt finansierade bostäderna 
hade dessutom dåligt rykte, de var stigmatiserade 
och segregerande. I dessa bodde svarta låginkomst
tagare som blev avhysta om de lyckades höja sin 
inkomst. Public housing blev i USA synonymt med 
socialt icke fungerande och fattiga familjer. Att bo i 
public housing, eller i närheten av ett sådant hus, blev 
liktydigt med att konfronteras med kriminella gäng, 
narkomaner och andra som uppträdde hotfullt och 
dessutom vandaliserade miljöerna. Detta medförde 
att amerikanerna ofta gjorde motstånd mot planer 
Pa public housing. Intresseorganisationer inom fast- 
!ghets-, bank och byggbrancherna gjorde sitt till. Det 
fanns till och med en ”anti-public-housing-group” 
bland kongressens ledamöter. Trots denna dystra bild 
av public housing i USA finns lyckade amerikanska 
exempel där en mix av olika inkomstgrupper skapat 
stabilitet, bland annat i New York.469

Sovjetunionen - 1 200 nya städer
I Sovjetunionen hade nya städer byggts sedan 1920- 
talet. 470 Efter andra världskriget, då städer och byar 
1 Sovjet var sönderbombade och 25 miljoner männis
kor stod hemlösa, byggdes 100 nya städer varje fem
årsperiod från 1951 till 1965. I mitten av 1970-talet 
fanns mellan 1000 och 1200 nya städer (beroende 
På hur man räknade) och ytterligare fler var plane
rade. Städerna var av olika storlekar, från 10 000 in
vånare till 800 000. Avståndet från närmaste större 
stad skilde sig, men många lokaliserades till tidigare 
Blest bebyggda områden. De nya städerna byggdes 
Pa jungfrulig mark och/eller kring ett äldre samhälle. 
Industrilokaliseringarna bestämdes centralt av staten

som också via olika regelverk styrde befolkningen bort 
från stora städer till mindre. Med lokaliseringen av 
en industri följde etableringen av en ny stad. Att öka 
befolkningen i tidigare glest bebyggda områden var 
ett sätt att skapa jämlikhet mellan dem som bodde i 
staden, respektive på landsbygden, bland annat av det 
skälet att det var kostsamt att upprätthålla offentlig 
service i områden med ett litet befolkningsunderlag. 
Men det fanns också andra motiv för att sprida ut 
människor över landet. Sammantaget skedde en mas
siv decentralisering i Sovjetunionen.

En amerikansk grupp som besökte Sovjet på 
1970-talet beskriver den nya staden Togliatti som var 
indelad i grannskapsenheter (micro-raions), vilket 
författarna menar var en princip som tillämpades ge
nerellt i Sovjets nya städer. En skola fanns i områdets 
centrala del dit barnen kunde gå utan att behöva pas
sera trafikerade vägar. Butiker, lekplatser, kommuni
kationer och annan service fanns inom gångavstånd. 
Människor bodde antingen i lägre flerfamiljshus (fem 
våningar, utan hiss) eller i höghus med nio, tolv el
ler sexton våningar. Valet av höghus motiverades med 
att kostnader för infrastruktur (vatten- och avlopps
ledningar, vägar och gator ) blev jämförelsevis lägre. 
Det fanns gott om arbeten och åtminstone i solsken 
föreföll miljön vara ”anständig”, men knappast att
raktiv. Höghusområdena uppfattades som uniforma, 
trista, färglösa och i avsaknad av variation både när 
det gällde arkitekturen och markbehandlingen.

Grannskapsenheterna var grupperade så att de 
tillsammans bildade ett distrikt med totalt 2.5-30 000 
invånare. Distriktet hade ett större centrum på 15-20 
minuters gångavstånd, där det fanns ett rikligare ut
bud av butiker och rekreationsanläggningar. Ett åter
kommande problem i Sovjet var dock att bostäderna 
byggdes först, medan butiker och annan service, in
klusive rekreationsanläggningar, lekplatser och annat 
kom på plats långt senare - om någonsin. Grönbälten 
kring städerna förekom.471 Produktionen av bostäder 
och nya städer i Sovjet saknar motsvarighet i världen 
med avseende på kvantitet, räknat i antal lägenheter, 
enligt den amerikanska källan. Men utrymmes- och
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Järnverkets entré från 1950-talet i Stalinstaden i Ungern. 
Foto Anders Åman.

utrustningsstandard låg väsentligt lägre jämfört med i 
länder i väst, liksom den arkitektoniska kvalitén.472

I studier gjorda av sovjetmedborgare framställs 
byggandet på ett mer positivt sätt. De kvantitativa 
insatserna framhålls där. Flera av de nya städerna 
uppfattas som lyckade. De är attraktiva, vackra, mo
derna och bekväma. Här finns kommersiell och kul
turell service, skolor, sjukhus, daghem, kulturhus med 
mera. Men kvalitativa problem berörs också, precis 
som i den amerikanska studien. Den sovjetiske förfat
taren hade dock hopp om att det industriella byggan
det skulle komma att utvecklas och förbättras.473

Ungern - Stalinstaden
I slutet av 1940-talet kom en ny regim till makten 
som i den första femårsplanen av år 1948 deklarerade 
att en rad nya städer skulle byggas i landet. Elva kom 
till stånd, bland andra Ajka, Kazinbarcika, Komló,

Oroszlåny, Ózd, Salgötarjån, Szåzhhalombatta och 
Sztalinvåros (ung. Stalinstaden, nu Dunaüjvaros). Av
sikten var att sprida industrin jämnt över landet, för 
att i likhet med i Sovjetunionen minska skillnaderna 
mellan stad och landsbygd. I Ungern fanns dock, en
ligt Henriette Szabo, även ett annat syfte, nämligen 
att öka stödet för den sittande makten.

Stalinstaden var ett av de större och mer ambitiösa 
projekten. Den lokaliserades 60 kilometer söder om 
Budapest och planerades för 40 000 invånare. Upp
draget att utforma den gick 1950 till en ungersk arki
tekt utbildad vid Bauhaus. Han lät stadens huvudgata 
leda från centrum till huvudarbetsplatsen, järnverket. 
Gatans väl tilltagna bredd motiverades av att den 
också skulle nyttjas för politiska demonstrationer. Fa
briken var, i enlighet med Ciams rekommendationer, 
avskild från omgivningen av ett grönbälte. Staden, 
liksom husen, utformades i enlighet med de estetiska 
värderingar som benämndes socialistisk realism, en 
traditionell arkitektur med klassicistiska inslag, vil
ken var högt skattad bland invånarna. Arkitekturen 
var modest, hade en tilltalande skala och det fanns 
gott om vegetation.

Generellt planerades de nya städerna i Östeuropa, 
fram till cirka 1955, i enlighet med dessa ideal. De har 
ett gatunät utformat som i en traditionell kvarters
stad, med slutna kvarter och stora, ljusa gårdsrum. 
Vidare har de ofta få, men breda, gator; huvudgatan 
är trädplanterad och husen har butiker och ibland ar
kader i bottenvåningarna. Ett torg med rådhus eller 
ett ”stadssovjetens hus” med ett högt torn, var en vi
suellt viktig markör. Den andra arkitektoniska tyngd
punkten var entrén till stadens dominerande industri. 
Detta var ett uttalat alternativt till new towns som 
Stevenage och Vällingby.474

Senare har modernistisk arkitektur tillkommit i 
Stalinstaden, liksom i många andra av de nya städer
na i Östeuropa.475 Under 1950-talet, i samband med 
Stalins död och den politiska avstaliniseringen, avvi
sade den socialistiska realismen. Istället kom propåer 
om enkelhet, stränghet i formen och ekonomi i lös
ningarna.476 Modernismen blev påbjuden och under
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I95°- i960- och 1970-talen byggdes nya hus och stä
der i enlighet med Ciams rekommendationer.477 Detta 
byggande, utfört med modern teknik, brukar benäm
nas ”plattenbau”.478 Tekniken var inte ny, även bygg
nader utförda i socialistisk realism hade uppförts med 
industriella metoder.479 Tekniken var internationell. 
Det franska företaget Camus hade fabriker i Sovjet
unionen som styrde bebyggelseutvecklingen i bland 
annat Ungern, från Moskva.480

Ungern hade ännu 1974 en relativt låg bostads
standard. Genomsnittslägenheten var ett och ett halvt 
tum. Lägenheter om två rum och kök, 53 kvadratme
ter, var avsedda för fyra personer. Precis som i Sovjetu
nionen byggdes femvåningshus utan hiss med statliga 
subventioner, liksom höghus. Lägre hus i en och två 
våningar uppfördes av privatpersoner, företrädesvis 
På landsbygden. Hyreshus nationaliserades i Ungern, 
dock inte de med färre än sex rum. I femårsplanerna 
reglerades den samhällsservice som hörde till varje 
större byggnadsprojekt; antal skolor, vårdplatser, bu
tiker etcetera. Denna service uteblev dock inte sällan 
uv ekonomiska skäl.481

Israel - 29 nya städer
I den nybildade staten Israel anlades under en fem
tonårsperiod ett stort antal nya städer, varav några, 
Precis som i Storbritannien, var redan befintliga sam
hällen. De större planerades för ett invånarantal om 
40 000-60 000 invånare. Avsikten var att sprida be
folkningen relativt jämt över landet. Totalt 27 nya stä
der grundades åren 1949 till 1956, över hälften åren 
r950 till 1951. Under 1960-talet tillkom ytterligare 
två. Stadsplaneringen följde fram till omkring 1955 
samma princip som i Europa, alltså relativt glest be
byggda städer med omfattande inslag av vegetation. 
Vid 1950-talets mitt utsattes denna typ av planering 
för kritik. Högre täthet blev ett krav. Under slutet av 
z96o-talet byggdes nya städer i Israel med bandsta
den som förebild.

Invånarna skulle förhoppningsvis mötas i de of
fentligt anlagda lokalerna och stadsrummen. En

Omkring 1955 blev modernismen accepterad igen i öst och 
bostadsområdena kom nu att likna dem i väst. Leipzig-Griinau, 
Tyskland. Foto Anders Rickegård.
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Hagalund, ny stad i Finland från 1950-talet. Planerad för 16 000 invånare med bostäder, arbetsplatser och en stadskärna. 
Foto Eva Eriksson.
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gemensam skola, ett daghem, en lekplats skapade in
tegrering, om inte i den första generationen israeler så 
i den andra - ungefär så resonerade man.482-

Finland - Hagalund

I Finland var det anglosaxiska inflytandet starkt de
cennierna efter andra världskriget. Alvar Aalto förfat
tade på 1940- och 1950-talen regionala planer un
der direkt påverkan av Lewis Mumford och Henry 
Wright (Regional Planning Ass. of Amerika). 483 1 flera 
fall finansierade industriföretag planarbetet (jämför 
med tidigare nämnda La Martella i Italien). Det mest 
kända exemplet är troligen den generalplan som Aal
to gjorde för skogsföretaget Enso Gutzeit 195z. Den 
nya staden Imatra var ämnad för 100 000 invånare 
fördelade på sju grannskapsenheter, med bostadshus, 
offentliga byggnader, sportanläggningar, kommersiel
la lokaler, parker, industrier och en kyrkogård. Planen 
kom dock inte att styra utvecklingen i regionen.

Den nya staden Hagalund utanför Helsingfors 
benämns ofta som trädgårdsstad, men bör snarare 
kallas för new town.484 Social integration mellan olika 
samhällsklasser var ett uttalat mål för projektet. Av 
det skälet finns olika typer av bostäder för olika in
komstgrupper. Invånarantalet i Hagalund uppgår till 
16 000, varav majoriteten bor i flerfamiljshus, anting
en lamellhus eller punkthus. Även radhusbebyggelse 
mgår. Hagalund byggdes ut från och med 1950-talet 
1 form av tre grannskapsenheter plus en stadskärna. 
Denna rymde såväl kommersiella lokaler i ett inom- 
huscentrum som ett ”aktivitetshus”. Mest karakteris
tik för anläggningen är måhända den stora bassäng 
tned vattensprutande fontäner som skulle användas 
för simning och rodd samt bilda fond för en uteser
vering, trädgårdsutställningar med mera.4*5 Stora 
delar av planen för Hagalund återgår på idealet om 
hus i park. Det är följaktligen gott om grönt mellan 
^ebyggelsegrupperna, respektive mellan husen, som i 
sm tur är följsamma mot terrängen. I samband med 
att arkitekterna i debatten kom att idealisera en tät 
°ch stadsmässig utformning förändrades dock pla

nerna för den norra delen och ett jämförelsevis mer 
”stadsmässigt” grannskap byggdes där.486 1971 fanns 
i Hagalund 4 575 bostäder och z 300 arbetsplatser. 
Ytterligare 3 800 arbetsplatser var under utbyggnad. 
Alla som bor i området arbetar inte i Hagalund utan 
många pendlar till Helsingfors.487

USA - 110 nya städer

Reston i Virginia och Columbia i Maryland är två 
amerikanska nya städer som anlades i början av 1960- 
talet. De planerades som privat finansierade projekt, 
med statliga lånegarantier. Innehållsligt var de av 
samma karaktär som de brittiska; fysiskt separerade 
med lokala arbetsplatser och generöst med lokaler 
som skulle gynna gemenskapen. De nya städerna var 
planerade för olika socioekonomiska grupper - i både 
Reston och Columbia fanns hus för låginkomsttaga
re, där bland annat många afro-amerikaner flyttade 
in. Att skapa integrering mellan svarta och vita var 
som bekant inte okontroversiellt under 1960-talet. 
Invånarantalet beräknades till no 000. 1969 rekom
menderade en offentligt tillsatt kommitté att no nya 
amerikanska städer skulle byggas fram till år zooo. 
Statliga lånegarantier om 50 miljoner dollar för varje 
enskilt projekt utlovades och dessutom en rad andra 
bidrag för investeringar i kollektivtrafik, skolor, med 
mera. I samband med lågkonjunkturen under 1970- 
talet lades dock programmet ned.488
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Tätt stående enfamiljshus uppförda med modern teknik i Albertslund Syd i Köpenhamn. Området blev populärt bland arkitekter, men 
starkt kritiserat i medierna.
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Danmark - Albertslund

Albertslund i Köpenhamn byggdes ut mellan 196z 
och 1974. Redan 1947 hade intresse väckts för en 
eventuell utbyggnad där i samband med att den så 
kallade Fingerplanen för Storköpenhamn utarbeta
des. Enligt denna skulle staden expandera utmed pla
nerade radiella järnvägslinjer med stationer intill ny
byggda industri- och bostadsområden. Det handlade 
följaktligen inte om att anlägga nya städer utanför ett 
”grönbälte”, utan om att styra expansionen till väl 
definierade områden utmed kommunikationslinjerna. 
Dessa områden skulle bli relativt självständiga och 
liknade på många sätt andra länders nya städer inde
lade i grannskapsenheter. Mellan de olika fingrarna 
tänkte sig planerarna grönområden, skog och han
delsträdgårdar.

Antalet boende i de centrala delarna av Köpen
hamn skulle minskas genom en utflyttning av invå
narna från centrum till de nya förstäderna. Hit skulle 
också stadens framtida expansion styras. Varje enhet 
tänktes i slutet av 1940-talet inrymma cirka 10 000 
invånare, en siffra som påminner om de brittiska 
grannskapsenheterna. De danska var i likhet med des
sa indelade i bostadsenheter, som, förutom bostäder, 
hade kommersiella och kulturella institutioner, par
ker samt ett industriområde. Ett större centrum och 
flera mindre utspridda i området ingick i den köpen- 
hamnska förstaden, jämförbara med Storbritanniens 
neighbourhood centers och subcenters.489

Totalt byggdes mellan 196z och 1974 10 000 lä
genheter i Albertslund för cirka 30 000 invånare (sam- 
®a antal som i Ebenezer Howards trädgårdsstad). 
1973-74 fanns här 18 000 arbetsplatser, vilket är en 
hög andel med tanke på att många av de 30 000 invå
narna var barn, ungdomar, och pensionärer. I Alberts
lund finns olika typer av bostäder för olika inkomst
grupper; såväl enfamiljshus och radhus som lägenheter 
1 flerfamiljshus.490 Centrumanläggningen liknar den i 
Stevenage. Båda är bilfria och organiserade kring gå
gator och torg med tak som skjuter ut från fasaderna. I 
Albertslund finns även arkader i bottenvåningarna.

Centrum skulle, enligt en presentation av områ
det, vara Albertslunds kommersiella, administrativa 
och kulturella mötesplats. Här planerades inte bara 
för butiker utan också för ett rådhus, aktivitetshus, 
kafé, bostäder för äldre, ett ”omsorgscenter” med 
mera. I aktivitetshuset fanns inomhustorget, agoran, 
vilket förhoppningsvis skulle komma att fungera som 
samhällets vardagsrum. Här låg också bibliotek och 
biograf.

Från centrum och S-banestationen utgick lokaltå
gen som tog invånarna till andra delar av Köpenhamn. 
I en äldre byggnad inrättades ett fritidscenter för alla 
åldrar med fritidshem, ungdomsgård och en ”vuxen
klubb”. I Albertlund fanns också simhall, ridskola, 
lantgård med djur öppen för besökare, grönområden, 
parker, motocrossbana, motorklubb, med mera.491

I synnerhet Albertslund Syd, som inrymmer många 
atriumhus, blev känt inom professionen. Influenserna 
från Hook och Cumbernauld är uppenbara, bebyg
gelsen är tät, låg och stadsmässig, trots att den är 
uppbyggd av enfamiljshus. Arkitekturen uttrycker 
dessutom modern byggnadsteknik. Albertslund var, 
enligt en artikel i danska Arkitektur, ett positivt ex
empel på hur elementbyggda hus kunde ge en god 
miljö för relativt lite pengar. Inom professionen upp
fattades Albertslund som ett ”enastående” försök att 
utforma en miljö som drog fördelarna av ny teknik, 
men också förmådde omsätta kunskaper om miljö
kvaliteter och intresserade sig för de människor som 
skulle bruka området. I den livliga debatt som Alberts
lund Syd hade orsakat i tidningar, radio och TV var 
dock många betraktare kritiska. Området uppfatta
des som monotont och trist.491

Frankrike - 9 nya städer
Under 1940- och 1950-talen byggde Frankrike inte 
nya städer utan förorter, bland annat så kallade 
"grand ensembles”. Dessa storskaliga bostadsområ
den kom under 1960-talet att uppfattas som mindre 
lyckade eftersom de varken tillhandahöll invånarna 
service, rekreationsområden eller arbetstillfällen. De
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Fram till 1960-talets slut byggde Frankrike många höghusområden för låginkomsttagare. I några av dessa blev det kravaller på 2000-talet. 
Här är det en bil som brinner i Toulouse-le-Mirail 2005. Foto Scanpix.

var också segregerande då de byggdes för endast en 
socialgrupp, låginkomsttagarna. I många fall sakna
des variation i utförandet. 493 Man byggde ofta enbart 
höghus; femton till tjugo våningar var inte ovanligt.

Grand ensembles uppfördes i stora städer som Pa
ris, Marseille och Lyon. Les Minguettes i Lyon består 
av enbart höghus, i åtta respektive sjutton våningar.

Hit flyttade många immigranter under 1970-talet. De 
var och förblev ofta arbetslösa, och som en följd, fat
tiga. Les Minguettes blev ett problemområde. För att 
motverka det har delar byggts om, träd planterats, 
tomma hus rivits och affärslokaler byggts in i bot
tenvåningarna. Dessutom har en rad sociala insatser 
gjorts, till exempel i skolorna. Enligt en bedömare har
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miljön blivit trevligare och renare - men inte mindre 
segregerad.494

Under senare år har hus i grand ensembles tömts 
på invånare och rivits. Regeringens ”sprängningspla- 
ner” omfattar 200 000 lägenheter. Ett exempel på ett 
idag rivet hus är ”le quattre mille” (fyratusen) i Le 
Courneuve, Paris. Namnet syftar på att huset rymde 
4 000 invånare. Det byggdes 1963 på 15 minuters 
avstånd med expresståg från centrala Paris. Enligt ett 
reportage i Sveriges Television blev La Courneuve en 
symbol för våld, segregation och arbetslöshet i fran
ska medier. Rivningarna av hus i området är ett svar 
på detta. Baksidan av regeringens rivningsprogram är 
att grannar som känt varandra under flera decennier 
inte sällan tvingas flytta till andra, liknande hus var
för föga naturligtvis är vunnet ur deras perspektiv. I 
reportaget fick tittarna se hur några före detta boende 
grät när Le quattre mille föll samman medan ”poli
tikerna följer händelsen uppifrån ett skoltak, där de 
skålar i champagne” som det uttrycktes på Sveriges 
Televisions hemsida.495

Att förorterna, där de fattigaste bodde, uppmärk
sammades i 1960-talets Lrankrike måste tolkas som 
ett uttryck för den spridda kritik mot samhällets orätt
visor som präglade decenniet, inte minst i Lrankrike. 
Majrevolten 1968, fabriksockupationer och nyval är 
kända konsekvenser av den radikala debatten.496 Till 
det kan läggas en omorientering på arkitekturens fält, 
från förortsbygge till villes nouvelles - nya städer. I 
studiesyfte reste fransmännen till Skandinavien, Stor
britannien och Östeuropa för att ta del av vad de upp
fattade som lyckade exempel på nya städer. I Prank- 
tike planerades under 1960-talet för nio sådana med 
en beräknad befolkning om mellan 140 000 (Le Vau- 
dreuil i Rouen) och 500 000 (Evry i Paris och Berre 
1 Marseille). Övriga beräknades få en befolkning om 
mellan 250 000 och 300 000. Inledningsvis hade det 
Planerade invånarantalet varit högre i städerna kring 
Paris.4" Storleken var inte bara en fransk företeelse. 
Större städer kom att bli en trend i bland annat Stor
britannien. Milton Keynes, Northampton och Peter
borough tänktes inrymma upp till 250 000.

Lem av nio planerade städer i Lrankrike skulle byg
gas i Parisregionen (Cergy-Pontoise, Evry, Marne-la- 
Vallé, Melun-Senart, Saint-Quentin-en-Yvelines), öv
riga i Lille, Lyon, Marseille och Rouen. Ursprungligen 
hade man planerat för fler i Paris, men några skrin
lädes på grund av lokalt motstånd. De nya städerna 
lokaliserades strax utanför de äldre, i genomsnitt var 
det knappt 23 kilometer emellan. Grönbälten, som de 
i Storbritannien, anlades normalt inte, men intrycket 
är trots allt att de landsbygdsliknande områdena inga
lunda är obetydliga, i synnerhet inte i den sydöstra 
delen av Paris. Enligt uppgift ska skälen för att an
lägga nya städer i flera fall ha varit att förhindra att 
bebyggelsen spreds ut över regionen. Med nya städer 
koncentrerades den istället till ett fåtal platser. Avsik
ten var också att skapa regionala tillväxtcentra och 
minska arbetspendling och bostadsbrist. Ytterst gäll
de det att skapa socialt och ekonomiskt balanserade 
samhällen och att bygga bostäder; bland annat skulle 
den under 1970-talet ökade efterfrågan på enfamiljs
hus kunna tillgodoses i de nya städerna. Men precis 
som på andra håll ingick olika typer av bostäder för 
olika inkomstgrupper.

Lem regionala shoppingcentra, flera av inomhus- 
karaktär, om cirka 50 000 kvadratmeter yta (jäm
förbart med Cumbernauld och Skärholmen), skulle 
lokaliseras till de nya städerna för att ge invånarna 
en god kommersiell service. Man ville attrahera inte 
bara de som bodde i de nya städerna utan också män
niskor i omlandet, även invånarna i de klent utrus
tade grand ensembles. Ytterligare ett sätt att göra de 
nya städerna utanför Paris attraktiva var att anlägga 
rekreationsområden, simhallar och mindre sportan
läggningar bland bebyggelsen. Alla nya städer kring 
Paris är dessutom förlagda invid park- och skogsom
råden. Målet var att städerna skulle innehålla arbets
platser, vilket i slutet av 1970-talet visade sig vara 
relativt enkelt att uppnå i vissa städer, men svårare i 
andra. Trots olika åtgärder har städerna haft svårt att 
attrahera företag och myndigheter att etablera kon
tor utanför Paris centrala delar. Industrin, däremot, 
förlägger sig gärna i närheten av de nya städerna,
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Först under 1960-talet anammades i Frankrike idén om att bygga nya städer med bostäder för olika socioekdnomiska grupper, med 
arbetsplatser och service. Fem av totalt nio sådana städer byggdes kring Paris. Karta hämtad ur J M Rubenstein 1978.

Cergy-Pontoise är en ville nouvelle - ny 
stad - i nordvästra Paris som innehållsligt 
liknar de brittiska nya städerna. Arkitek
turen vittnar om att de franska byggdes 
i ett senare skede. Bilden visar en del av 
stadskärnan.

Bild t.h.: Höghus i Cergy-Pontoise.

136 - INTERNATIONELLA TENDENSER



INTERNATIONELLA TENDENSER - 137



vilket möjligen förklarar att arbetarklass hellre än 
medelklass bosätter sig där. Omflyttningen har varit 
låg, åtminstone under 1970-talet, då en undersökning 
genomfördes. I genomsnitt uppgav cirka 75 procent 
av invånarna att de var nöjda och trivdes.498

Bandstäder - korta gångavstånd 
och genus
Bandstäder kom att bli ett av flera alternativa sätt 
att bygga städer under 1900-talet, inte minst under 
1960-talet. Stadstypen hade diskuterats, i synnerhet i 
Sovjetunionen, redan under 1920- talet. Den var ett 
resultat av den negativa inställning till traditionella 
städer som vuxit fram, inte bara i Sovjetunionen utan 
också i väst.499 1920-talets bandstäder har också tol
kats som ett uttryck för den beundran arkitektkå
ren hyste för ingenjörskonsten. Den var ett flödande 
funktionellt löpande-band-system, en nödvändighet 
för modern planering, skrev Nikolaj Miliutin i Sots- 
gorod: the problem of building socialist cities (1930). 
Miliutin var minister med intresse för sociala frågor 
och arkitektur. 1929 blev han ordförande för en re
geringskommission som ansvarade för byggandet av 
nya städer och i detta sammanhang skrev han boken 
Sotsgorod som betyder ungefär ”Socialistisk stad”.500

Med hjälp av bandstäder ville Miliutin sprida be
folkningen över landet med avsikt att utplåna gränsen 
mellan stad och landsbygd, en målsättning hämtad 
från Lenin och Engels.501 Detta skulle lyfta landsbyg
dens invånare ur den isolering som de antogs leva i, 
och dessutom skapa mindre täta miljöer som därmed 
skulle få högre kvalitet än de traditionella städerna. 
Miliutin var väl bekant med decentraliseringen av stä
der i Storbritannien och USA, men dessa försök - att 
bygga trädgårdsstäder eller ”green cities” i Mum- 
fords och Abercrombies anda - avfärdade han som 
onda utopier eftersom de inte var ett reellt alternativ 
till kapitalismen.

Miliutin ville decentralisera landet med hjälp av 
bandstäder. Principen var att skapa linjära zoner, men 
inte nödvändigtvis visuellt linjära band. I det ”linjära

systemet”, som bandstaden också kallades, ingick sex 
zoner; en för järnvägen, en för produktion och utbild
ning, en för vegetation och huvudväg, en för bostäder 
inklusive ett band av sociala institutioner (mötesloka
ler, matsalar, förskolor med mera), en för rekreation 
och, slutligen, en för trädgårdsanläggningar och jord
bruk. Gångavstånden kunde med det linjära systemet 
hållas korta vilket var centralt. Detta minskade beho
vet av transporter mellan arbete och bostad.

Milituin föreslog också, med hänvisning till Lenin, 
att kollektiv service tillfördes de nya städerna så att 
kvinnorna befriades från hushållsarbete. Det fanns en 
brist på arbetskraft som skulle kunna avhjälpas genom 
att även kvinnor gick ut på arbetsmarknaden. Med två 
inkomster skulle också familjerna få en högre materi
ell standard. Den kollektiva service som förespråkades 
var daghem och förskolor, matsalar och tvättstugor.

Miliutins bok är också en plädering för modernis
tisk arkitektur som den tedde sig åren runt 1930, allt
så strax innan Sovjetunionens ledning bestämde sig 
för att avvisa modernismen till förmån för socialistisk 
realism. Bland annat finns skisser och fotografier av 
Tsentrosoiuz i Moskva, ritad av Le Corbusier.50- Bo
ken hade en upplaga om 7 000 exemplar. Den läs
tes knappast utomlands då den var skriven på ryska. 
Trots det blev den känd, kanske för att planerna 
kunde studeras även av icke ryskspråkiga personer. 
Boken presenterades och refererades också vid möten 
och i tidskrifter av bland andra Ernst May som var 
verksam i Sovjet vid den aktuella tidpunkten.503 1931 
höll May en entusiastisk föredragning vid en kongress 
i Berlin arrangerad av Ciam, i vilken han uppehöll sig 
vid Miliutins planer för Gorky och Stalingrad, Gin
zburgs ”Green City” och Mays egna projekt; satel
litstäder för Moskva och Magnitogorsk.5”4 Här kan 
också påminnas om att Le Corbusiers La Ville Ra- 
dieuse hade presenterats vid 1930 års kongress, en 
stad organiserad i form av linjära band.5”5

Den internationella modernismen och bandstads- 
principen övergavs i Sovjetunionen 1932. Idén om att 
decentralisera Moskva och bygga bandstäder förkas
tades nu av de ledande ideologerna. Istället hyllades
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Ricardo Bofill har ritat bostäder i St Christophe, en del av staden Cergy-Pontoise. 1 närheten finns en centrumanläggning med butiker 
°ch ett rekreationsområde med en fantastisk utsikt.
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storstaden och, som framkommit, socialistisk realism 
påbjöds som arkitekturstil. Ciam, som hade planerat 
att ha kongress i Moskva 1933, förläde istället denna 
till ett fartyg som gick från Marseille till Aten.506

Från 1938 finns en känd variant av bandstads
planen gjord för London av Mars, den brittiska gre
nen av Ciam. Planen organiserade stadens centrum
funktioner i form av ett band med stadsdelar som 
stack ut som tänderna på en kam. De var åtskilda 
av grönområden. Planen var en total omstrukturering 
av staden och utgick från idén om att stora städer 
måste decentraliseras. London var överdimensionerat 
och omänskligt, invånarna tvingades leva i en ”sten- 
atmosfär”, hävdade planförfattarna, varav flera arbe
tade under Patrick Abercrombie och deltog i arbetet 
med 1940-talets planer för London. Avsikten var i 
båda fallen att bryta ned London i mindre och mer 
”humana” enheter. Mars plan föreslog stadsdelar 
(med 600 000 invånare), boroughs (med 50 000 in
vånare), grannskapsenheter (med 6 000 invånare) och 
bostadsenheter (med 1 000 invånare).507

I tidskriften Plan fanns 1948 en kortfattad artikel, 
i vilken ett italienskt bandstadsprojekt presenterades. 
Stadens längd var cirka tolv kilometer, dess bredd en
dast tre. Det gällde en stad utanför Turino: Stura a 
Chivasso. Genom staden löper i planen en 400 meter 
bred gata som på bägge sidor omges av bebyggelse, 
bostäder på ena sidan och industrier på den andra.508

Centrumanläggningen i Hook New Town planera
des som linjär med tät bebyggelse på respektive sida. 
Avsikten med den långsträckta formen var att minska 
gångavståndet för fler boende. Hook skulle vara en 
stad för gående. Centrum tänktes huvudsakligen be
stå av bostäder, kontor och offentliga byggnader, som 
skolor. I en plan illustreras hur dessa, tillsammans 
med kyrkor, hotell, bostäder och varuhus, ligger inte
grerade utmed en linje.5”9

Oscar Hansen, som var verksam i Polen under 
1960-talet, använde bandstadsprincipen; av honom, 
liksom av Miliutin benämnd som ”det kontinuerliga 
linjära systemet”. Hansen ville, i likhet med sin ryske 
kollega, utplåna gränsen mellan land och stad. Illus

trationer visar hur han planerade för bandstäder som 
sträckte sig tvärs över hela Polen, från gräns till gräns. 
Stadens och landsbygdens invånare integrerades med 
varandra i de nya bandstäderna genom att bostads
områden placerades i ett band mellan industrierna 
och de statliga ägda jordbruken. I bostadsområdena 
skulle industriarbetare och lantarbetare leva tillsam
mans. Avsikten var att lyfta landsbygdens invånare 
ur den isolering som de sades leva i. Centralt i band
staden löpte kommunikationslederna och över dessa 
kunde invånarna röra sig på planskilda gångbanor. 
Butiksbyggnader fungerade som bullerskärmar. Bak
om butikerna fanns kontorsbyggnader och lokaler 
för lättare verkstadsindustri. Därefter följde ett band 
bestående av service- kultur- och undervisningsloka
ler, respektive bostäder. Längst ut kom ett band med 
åker- och skogsbruk, och ett band för industrier.510

I planen för Pampus (1965), en föreslagen utvidg
ning av Amsterdam, användes den linjära principen 
av van den Broek &c Bakema. Det av arkitektfirman 
utarbetade projektet visar en kommunikationsled i 
olika nivåer (motorvägar och spårbunden trafik) och 
utmed denna, vad som synes vara loftgångshus med 
mellan 15 och 25 våningar. Husen bildar gigantiska 
kvarter (i beskrivningen benämnda som ”islands”) 
med mellan 30 000 och 65 000 invånare, samt en 
centrumdel för 200 000 med bland annat kontor och 
ett kulturellt centrum. I kvarteren finns skolor, kyrkor 
och butiker.511

Enligt projektbeskrivningen för Pampus medförde 
den linjära planen möjligheter för invånarna att både 
bo och arbeta på landsbygden. Detta ska rimligen för
stås som att naturen kommer närmare människorna 
här, än i en koncentriskt uppbyggd stad. Det är en 
argumentation som möjligen röjer ett inflytande av 
Miliutin och dennes ambition att integrera staden 
med landsbygden. Men det kan också tolkas som ett 
inflytande från strukturalismen och den användning 
av binära par som arkitekter anammade. Bakema be
tonar i den aktuella projektbeskrivningen motsatsen 
natur/byggd miljö, respektive rörelse/stanna (moving 
and staying). Ett inflytande från strukturalismen gör
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Bandstaden Brasilia. Brasiliens nya huvudstad, utformades enligt en plan som ansågs vara socialistisk och bidra till jämlikhet. 
Plan Setur-Brasilia.

sig också gällande i betoningen av kommunikations- 
ytorna, som är förlagda till olika nivåer; ramper, rull
trappor, broar och gångbroar. Betoningen av dessa 
kan tolkas som att arkitekten har för avsikt att rekon
struera de komplexa, omedvetna och kollektiva, sociala 
strukturerna i den fysiska miljön.512 Det handlar alltså 
°m, som jag ser det, strukturalism i arkitekturen.

Brasilia
Sedd från ovan liknar planen för Brasilia (i960) ett 
flygplan.5*3 Kroppen utgörs av stadens centrum, ving
arna av två långa band med bebyggelse. Staden pla

nerades som en form av bandstad med bebyggelsen 
organiserad kring en central kommunikationslinje. 
Som i flera andra projekt för bandstäder, till exempel 
den för Amsterdams utvidgning, betonas att staden är 
både urban och rural. Utmed bandet/vingarna ligger 
enligt planen bostäder och lokal service. I ”flygplans- 
kroppen” separata centrumanläggningar för nöjen, 
banker, sport, administration, kommersiell service, 
kultur med mera. Flera av byggnaderna i detta om
råde, utformade av Oscar Niemeyer, har en säregen 
expressivitet och är omskrivna. I planen ingick också 
enfamiljshus på stora tomter, radhus, rekreations
områden, lekplatser, arbetsplatsområden med mera.
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I Brasilia finns flera anlagda utsiktsplatser. Foto Mats Widgren.
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Husen placerades i kvarter och till dessa hörde lokala 
butiker och service samt skolor, kyrka och kvarters
klubbar i vilka olika socioekonomiska grupper kunde 
mötas.514 Bandstadsformen till trots förefaller det som 
att principen om grannskapsplanering också kommit 
till användning.

Ambitionen var att skapa socioekonomisk integre
ring. Brasilia var, enligt Oscar Niemeyer, en socialistisk 
stad influerad av Sovjetunionen och de nordiska länder
na. Lucio Costa, som ritade planen för Brasilia, hade be
sökt dessa i samband med att han fått arbetsuppgiften.515

I beskrivningar av planen betonas upplevelse
aspekter; platser och gångstråk ska inbjuda till pro
menader, kafébesök och folkliv, men också skapa 
utkikspunkter från vilka invånare och besökare kan 
överblicka staden. Planen förutsatte trafikseparering 
och föreslog en bebyggelse i flera plan med motor
vägen delvis dragen under ett betongdäck på vilket 
centrumbebyggelsen vilade. Utmed bandet skulle ve
getation skilja bostäderna från motorvägen. Många 
bostadshus byggdes som skivhus med sex våningar på 
”pilotis”, en form av höga betongsocklar på vilka hu
sen vilade. Husen byggdes med olika standard. Stora 
lägenheter, dyrbarare material och bättre finish i vissa 
hus, mindre och billigare lägenheter i andra, skriver 
Costa. En annan källa hävdar att alla hus och kvarter 
var lika och standarden den samma i såväl små och 
billiga lägenheter som i större.516

Toulouse-le-Mirail
En grupp arkitekter som enligt litteraturen använde 
bandstadsprincipen under 1950- och 1960-talen var 
Candilis, Josic & Woods517 (CJW) som bildade ett ge
mensamt kontor 1955.518 Georges Candilis och Sha- 
drach Woods ingick i Team 10. De planer som dessa 
arkitekter utformade liknar inte några långsträckta 
band, varför beteckningen ”bandstad” åtminstone vid 
en första anblick väcker frågor. CJW använde begrep
pet ”linjär”, med vilket de menade att bebyggelsen 
lokaliserats till en kommunikationsled, ett gångstråk. 
I CJW:s mest kända projekt, Toulouse-le-Mirail (täv

ling 1961), en stad för 100 000 invånare i Toulouse 
i Frankrike, är formen på detta gångstråk ingalunda 
linjär (det ser inte ut som ett utsträckt band) men de 
”urbana aktiviteterna” (arkitekternas uttryck), är för
lagda till gångstråket. De spreds sålunda, skulle man 
kunna säga, linjärt. Det kan dock tilläggas att även 
en traditionell centrumanläggning ingår i planen.5'9 
Invid gångstråket i Toulouse-le-Mirail var densiteten 
hög (det vill säga många invånare bodde i höghus), 
längre ut planerades för lägre hus. Täta områden med 
atriumhus syns på fotografier. De 100 000 invånarna 
i Toulouse-le-Mirail delades in i fem ”distrikt” med 
zo 000 invånare i varje, vilket antyder att principen 
om grannskapsplanering gjorde sig gällande även här.

I synnerhet kvinnor gynnades, enligt arkitekterna, 
av planens utformning, då det skulle finnas arbetstill
fällen i närheten av bostaden. Arbetsplatser, service 
och bostäder låg på relativt korta avstånd från var
andra, eftersom bebyggelsen var organiserad kring 
gångstråket. All önskvärd social service fanns också 
i Toulouse-le-Mirail; skolor, teater, bad, bibliotek, 
hobby- fest- och möteslokaler, hus för äldre, sjukvård 
med mera. Dessutom fanns daghem. Till de större an
läggningarna hörde ett regionalt centrum, liksom ett 
universitet och en högskola. Många funktioner fanns 
invid gångstråket vilket med paret Smithsons vokabu
lär kan benämnas som streetdeck, en gata i luften. Det 
var nämligen beläget fyra meter ovan marknivån.520

Hela planen är ett resultat av gångstråket hävdar 
arkitekterna. Runt detta förlädes bebyggelsen. Ett 
”linjärt grönstråk” (linear green area) följde enligt ar
kitekterna det linjära gångstråket. Gatan skulle vara 
ryggraden i den nya stadens urbana liv, samhällets 
mötesplats där det spontana, dagliga livet kom till 
uttryck. Självfallet var den utan biltrafik, vilket gyn
nade barnens rörelsefrihet. Trafiken leds istället runt 
staden. Broar leder de gående över trafikleden och 
parkeringsplatser finns i garage under husen. De kan 
nås från lägenheterna via hissar.521

Tre typer av bostadshus ingår i planen; höga sam
mankopplade skivhus, lägre sammankopplade fler
familjshus och tätt stående atriumhus, de sistnämnda
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Universitetet i Toulouse-le-Mirail etablerades 1968. Foto Scanpix.

Hemmafruidealet ifrågasattes av kvinnorörelsen. Debatten fick till följd att arkitek
terna började planera med utgångspunkt i kvinnors krav på samhällsservice.
I den nya staden Toulouse-le-Mirail i Frankrike var det korta gångavstånd mellan 
bostäder, arbetsplatser och daghem. Plan av G Candilis, J Alexis och S Woods 1961.
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med tydliga referenser till Medelhavsområdet. Att 
arbeta med byggnader, inte som enskildheter utan 
sammanhängande grupper förbundna av gångstråk, 
gångbroar, streets in the air och så vidare, var vanligt 
bland de strukturalistiskt influerade arkitekterna. Här 
har dessutom husen utformats som sammankopplade 
enheter. Motivet för att ha höghus med i planen var 
att de gav täthet. Tanken om det tätbebyggda området 
som något gott kan också den knytas till strukturalis
men. De täta miljöerna uppfattades som ett uttryck 
för de täta och komplicerade mönster som utmärkte 
de sociala relationerna. Återigen handlar det om att 
rekonstruera sociala strukturer i byggd miljö.

Höghusens form skulle, tillsammans med utom
husmiljöns organisering, ge staden variation enligt 
mkitekterna. Målet var att addera olika slags element 
bil staden för att skapa intresse, locka till utevistelse 
°ch promenader (underförstått, skapa rörelse).521

Strukturalismens inflytande kommer inte bara 
fram i en analys av planen för Toulouse-le-Mirail 
utan också av yttranden om Candilis, Josic & Woods 
Siorda under 1960-talet. I förordet till den bok om 
trions arbeten under 1950- och 1960-talen som kom 
ut 1968 skrev redaktör Jürgen Joedecke, att för CJW 
tog planens organisation sin utgångspunkt i ”aktivite- 
ter” och att vissa av dessa var ”permanenta”.523 Här 
syfras, enligt min tolkning, på det sociala rummet, 
den meningsfulla principen som ligger fast och som, 
enhgt strukturalismen, inte förändras. I den fysiska 
ttdljön utgör kommunikationsytorna de permanenta 
strukturerna, det ansåg flera av de strukturalistiskt 
influerade arkitekterna; Alison och Peter Smithson, 
frevin Lynch med flera. För dessa blev gatan den plats 
där livet utspelade sig.

Toulouse-le-Mirail är med andra ord en struktu- 
nalistiskt influerad plan som benämns som linjär. Ge
mensamt med Milituins har den fokuseringen på korta 
gangavstand respektive kollektiv service, vilket motive- 
rades av kvinnors krav på att samhället skulle göra det 
möjligt för dem att yrkesarbeta. Den är ett uttryck för 
bland annat kraven om jämställdhet mellan könen.

Vaerebro Park
I Vaerebro Park (Skovbrynet) i Gladsaxe i Danmark 
byggdes under 1960-talet av Dansk Allmennyttig Bo
ligselskab en ny stad med en centrumanläggning för 4 
000 invånare.524 Arkitekter var Hoff & Widinge och 
inflyttning skedde mellan 1966 och 1968. En artikel 
publicerad i danska Arkitektur 1969 beskriver fyra 
respektive åtta våningar höga hus med gröna ytor 
emellan, och en centrumanläggning. Vaerebro Park är 
inte ett bostadsområde utan en kollektivstad, menar 
artikelförfattaren Jan Gehl.525 Med det avses att man 
här hade lyckats skapa en kollektiv känsla, en gemen
skap. Detta tog sig uttryck i en omfattande aktivitet 
bland invånarna, som på mindre än två år hade bildat 
drygt tio föreningar. Torget, liksom området i sin hel
het, visade på en ovanlig vitalitet och aktivitet, enligt 
Gehl. Han menar att Vaerebro Park var planerat för 
en blandad befolkning och att såväl ensamstående, 
unga eller gamla, som stora barnfamiljer därmed fick 
större sociala möjligheter.

Med den omfattande service som området erbjöd 
fick invånarna en reell möjlighet att välja livsform och 
rollfördelning inom respektive familj. Med det avsåg 
Gehl att den kulturella process som tillskriver kvin
nor och män olika roller hade eliminerats med hjälp 
av service. Det, menade han, var inte vanligt inom 
danskt bostadsbyggande.

Centrumanläggningen beskrivs i artikeln som hela 
bostadsområdets vardagsrum, en plats att mötas på 
och ett händelsernas centrum. Till det inbyggda och 
uppvärmda butiks- och kollektivcentret var det heller 
inte långt att gå från respektive lägenhet och dessut
om var gångstråken täckta. Det fanns många ställen 
att uppehålla sig vid, platser där invånarna kunde slå 
sig ned för en pratstund eller för att betrakta gatuli- 
vet. Stolar och bord fanns lite överallt, även i den kol
lektiva tvättstugan, där det också fanns en lekplats.

Centrumanläggningen är en 150 meter lång gata 
enligt tidskriften; en inomhusgata kantad av butiker, 
bibliotek med mera. I en bildtext står det ”Like in 
Mediterranean countries, the shops are, throughout
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I Vaerebro Park, Gladsaxe i Danmark, fanns service av samma slag som i kollektivhus. Vaerebro kallades för en kollektivstad. 
Foto Morten Bo.

the year, open towards the mall...” Att den som skrev 
bildtexten ville påtala en relation mellan butiksgatan 
i centrumanläggningen i Vaerebro Park och Medel
havsområdets bygator, bekräftar åter hur gatulivet i 
de senare uppfattades som eftersträvansvärt decen
nierna efter andra världskriget. Vid ett litet inomhus- 
torg fanns en reception där invånarna kunde beställa 
olika typer av service som städhjälp eller barnvakt. De 
kunde vidare kontakta fastighetsförvaltaren, boka en

lokal för fest eller föreningsverksamhet, eller ett gäst
rum för tillresta vänner. I restaurangen fanns färdig- 
lagad mat att ta med hem för en billig penning, men 
det gick förstås också bra att sätta sig ned för att äta. 
Något mattvång fanns inte, som i många traditionella 
kollektivhus. I centret fanns bibliotek och studieloka
ler för kursverksamhet, hobby- och föreningslokaler. 
Det fanns lekstuga för barnen och behandlings- och 
terapilokaler för pensionärer, butiksservice med två
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konkurrerande mataffärer, samt post, bank och läka
re. I bostadsområdet, dock ej i centrumanläggningen, 
fanns daghem, skolor, en bygglekplats, fritidshem, 
ungdomsgård och sportanläggningar.

Vid en första anblick ter sig Vaerebro Park tämligen 
ordinärt. Det kännetecknas av de stora huskropparna 
med de gröna remsorna emellan sig, de traditionella 
lekplatserna för småbarnen och den obligatoriska 
centrumanläggningen. Innehållet är dock annorlun
da, enligt Jan Gehls beskrivning. De kommersiella 
mslagen är nedtonade och utgör inget hot mot invå- 
uarna, som kan välja ett aktivt och utvecklande liv, 
till och med bryta med invanda könsroller.526 Till det 
kidrar bland annat den omfattande service som finns 
att tillgå i området, men också det vitala sociala livet 
s°m frodas i det kollektiva vardagsrummet, det vill 
Saga, centrumanläggningen.

Tokyo
Tn annan tolkning av linjära städer representerar den 
av Kenzo Tange föreslagna utvecklingsplanen för To
kyo i960. När Tange formulerade sig kring urbanism 
°ch stadsutveckling betonade han att staden var en 
form av strukturerad kommunikation men också en 
levande kropp som ständigt växte och förändrades.527 
Han ville skapa en linjär stad som kunde expandera 
1 båda ändar, smälta samman med andra stora städer 
°ch bilda en enda jättelik stadskropp, ett megalopo- 
l's-5's I detta exempel appliceras 1960-talets ideal om 
en förändringsbar form på bandstadsprincipen och il
lustrerar möjligen att Miliutins bandstäder var kända 
till formen, men inte till innehållet.

Syntes - bandstäder
ku sammanfattande tolkning av de ovan nämnda 
Projekten är att bandstaden har en lång historia med 
ursprung i Sovjetunionen.529 Bandstaden var ett alter- 
uativ till den traditionella kapitalistiska stenstaden 
°ch erbjöd en planform som varken var stad eller 
landsbygd. Den eliminerade, i enlighet med Engels

och Lenins profetior, skillnaden mellan stad och 
land. Den syftade till att skapa jämlikhet mellan olika 
grupper, som i den traditionella indelningen stad/land 
hade ojämlika villkor. Men den kan också tolkas som 
ett uttryck för den positiva inställning som samhället 
hade till ingenjörernas framgångar under den förra 
delen av 1900-talet. Bandstaden kan tolkas som en 
översättning av det ”löpande bandet” i Fordfabriker- 
na. Miliutin själv benämnde den som just ett funktio
nell löpande band.530 ”Fordism” (”fordizatsiia”) var 
på modet, inte bara i Sovjetunionen.

I väst användes bandstadsprincipen av flera arki
tekter med anknytning till Ciam. Arkitekter som var 
aktiva i organisationen hade kontakter i Sovjetunio
nen, bland andra Le Corbusier och Ernst May, som 
arbetade där under 1920-och 1930-talen. Det var 
sannolikt via dessa som bandstadsprincipen popula
riserades i väst.

I flera fall anför arkitekterna att avståndet till na
turen och landsbygden blir kortare i bandstäder än i 
koncentriskt uppbyggda, traditionella städer. I Pam- 
pus (Amsterdam) respektive Brasilia, var en central 
tanke att minska avstånden mellan byggd miljö och 
natur, i Flook och Toulouse-le-Mirail var reducerade 
gångavstånd mellan bostäder och centrum en ledande 
idé, liksom den att skapa täthet. Betoningen av kom- 
munikationsytorna, liksom av tätheten, i planerna 
för Pampus, Toulouse respektive Hook uttrycker ett 
inflytande från strukturalismen. Kommunikations- 
ytor respektive tät bebyggelse uppfattades sannolikt 
av arkitekterna som ett sätt att uttrycka det sociala 
rummets täta och komplexa relationer i den byggda 
miljön. I fallet med Tokyo poängterades att bandsta
den kunde utvidgas i båda ändar, vilket gjorde staden 
flexibel och anpassningsbar. Den blev ett uttryck för 
vad som under 1960-talet benämndes som ”öppen 
form”.

Planen för Brasilia artikulerar föreställningar om 
att bandformen var en specifikt socialistisk stads- 
struktur som befrämjade jämlikhet. Toulouse-le-Mi- 
rail och Vaerebro Park artikulerar hur strukturalism, 
marxism och debatten om jämställdhet mellan könen
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inverkade på utvecklingen av nya stadsplanetyper un
der 1960-talet. Den vikt som arkitekterna till planen 
för Toulouse-le-Mirail lade vid de korta gångavstån
den mellan bostäder, arbetsplatser och daghem moti
verades av att detta skulle underlätta för kvinnor att 
yrkesarbeta, trots småbarn.

Det är ingen tvekan om att även beskrivningen av 
Vaerebro Park präglades av 1960-talets kritik mot 
rådande föreställningar om manligt och kvinnligt. 
1960-talets könsrollsdebatt bidrog alltså, som jag 
ser det, till att arkitekter aktualiserade bandstadsmo- 
dellen med korta gångavstånd och kollektiv service. 
Både Toulouse-le-Mirail och Vaerebro Park är med 
en sådan tolkning projekt som uttrycker inte bara 
strukturalism utan även kraven om jämställdhet mel
lan könen. De uttrycker en politiskt kritisk hållning 
och tar avstånd från de i samhället rådande genus- 
konstruktionerna.

Diskussionen om att socialisera hushållsarbetet 
var inte ny på 1960-talet. Det var en central fråga 
för kvinnorörelsen vid sekelskiftet 1900, bland annat 
i USA. Den betraktade kvinnornas arbete i hemmen 
som en grundläggande orsak till det rådande kvinno
förtrycket. I Sovjetunionen var Miliutin under mel
lankrigstiden övertygad om att kvinnan kunde befrias 
från ”hushållsslaveriet” och ges friheten att yrkesar
beta genom att samhället tillhandahöll daghem för 
små barn och kollektiva matsalar i så kallade kol
lektivhus. Liknande idéer om hushållets kollektivise
ring hade tidigare framförts av socialister som Robert 
Owen (1771-1858). I dennes ideala samhällen fanns 
kollektiva kök, matsalar och storbarnkammare.531

I Frankrike publicerade Simone de Beauvoir 1949 
Le Deuxiéme Sexe (Det andra könet). Hon riktade 
uppmärksamheten mot hur kvinnor hindrades från 
att utvecklas till hela individer på grund av en kvinno
syn som fokuserade på kvinnan som maka och mor. 
Den kritiken framfördes sedan på bred front under 
1960-talet. Frågor om arbete, abort, skilsmässa och 
preventivmedel stod i fokus, bland annat i Frankri
ke. I USA publicerade Betty Friedan kritik av efter
krigstidens hemmafruideal i The Feminine Mystique

(1963; Den feminina mystiken). I likhet med Simone 
de Beauvoir visade hon hur den rådande synen på kö
nen hindrade kvinnor att utvecklas. Hon pläderade 
för förvärvsarbete och barnomsorg. I Storbritannien 
hade den andra vågens kvinnorörelse, som 1960-ta- 
lets genusdebatt brukar benämnas, en närmare an
knytning till vänstern än den amerikanska. Psyko
analytikern Juliet Mitchell publicerade 1966 kritik 
av kvinnans situation i artikeln ”Women: the Longest 
Revolution” i vänstertidskriften New Left Review. 
(Artikeln kom på svenska i tidskriften Zenit 1967.) 
I Danmark organiserade sig kvinnorna under 1960- 
talet i Rødstrømper.”1

Kritiken mot modernismen 
- några namn och händelser

Jane Jacobs

Responsen på Jane Jacobs bok The Death and Life of 
Great American Cities (1961) var enorm.533 Den re
censerades av Lewis Mumford som skrev en zo sidor 
lång och mycket kritisk artikel i the New Yorker. Bo
ken uppmärksammades även i populär- och fackpress 
och väckte starka känslor i alla läger.534 Jacobs kriti
serade principen om funktionsseparering men också 
den om att decentralisera städerna på det sätt som 
bland andra Lewis Mumford förespråkade.535 Jacobs 
bok är en attack mot den storstadsfientliga attityd 
som bland andra Mumford spred, varför det inte är 
att undra på att han gick till motanfall.

Jacobs bok är en maktanalys och ett försvar för 
småföretagare respektive invånare som, enligt henne, 
tvingas åse hur en maktfullkomlig planerarprofes- 
sion krossar välfungerande småföretag och välter 
grannskap över ända. Beslut om ”stadsförnyelse” i 
städerna, då äldre bebyggelse revs och ersattes av ny 
medförde att mängder av småföretag försvann från 
området och att gemenskap mellan människor, ut
vecklad under lång tid, splittrades.

Jacobs bok är ett försvar för storstaden som hon
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driver genom att förklara hur den fungerar. Stadens 
komplexitet och mångfald, som av den icke initierade 
betraktaren ofta karakteriserades som kaos, är själva 
grunden för en variationsrik och levande gemenskap. 
Genom att staden ständigt är i rörelse är den också 
säker. Då det alltid finns människor på gatorna kan vi 
känna oss trygga. Staden får på grund av mångfalden 
(inte minst i kommersiellt hänseende) ett småskaligt 
offentligt liv vilket skapar social kontroll.

Konkret betyder det att butiksägaren ingriper mot 
ett oönskat beteende när det sker på gatan utanför 
butiken. Barnens lek övervakas av dem som är verk
samma i kvarteret liksom alla andra som rör sig där. 
Gatan blir trygg även kvällstid, tack vare den popu- 
iära baren på hörnet. Gatan, stadsdelen och staden 
blir fredad genom att den övervakas av personer 
som har anledning att vara där. Alltså måste stads
planeringen främja stadens mångfald, inte motarbeta 
den med funktionsseparering. Enligt Jacobs främjas 
mångfald av små och korta kvarter vilket ger fler ga- 
tor> och av att det finns äldre hus med lägre hyror 
bland de nya. Många företag av lokal karaktär kan 
lnte bära hyran i nybyggda fastigheter.

Staden måste tillåtas vara tät, det vill säga ha 
rnanga boende per ytenhet. Täthet ger inte automa- 
tiskt mångfald, men är en nödvändig förutsättning 
bland flera. Staden måste hänga ihop, den ska inte 
avgränsas av en motorväg som skär av dess delar från 
varandra eller en stor park som ingen vågar passera 
§enom. Detta är några exempel på hur stora städer 
analyseras i Jacobs bok, och hon understryker att det 
ar lust dessa platser hon kan yttra sig om. Hennes bok 
kan inte användas som guide för hur förorter, småstä
der eller byar fungerar, eller borde fungera.”6

I boken finns flera formuleringar som får asso- 
Clationerna att gå till paret Smithson. Till exempel 
uar Jacobs skriver att det finns en ”verklig ordning 
s°rn kämpar för att få komma fram” underförstått 
den som uttrycker livet som det levs . Även den beto- 
n,ng hon ger gatan påminner om formuleringar hos 
makarna Smithson och i likhet med dem uppskattar 
b°n loftgångar, dessa öppna korridorer bidrar till so

cial trygghet och utveckling. Det är gatan som spin
ner nätverket i det småskaliga offentliga livet, menar 
hon. Gatan har ingen början eller slut, ingen fast av- 
gränsning. En korrekt definition av grannskap är det 
nätverk av komplexa användningsmönster som stads
livet genererar, inte formella gränser, vilket ju var en 
uppfattning som påminner om paret Smithsons. För 
såväl Jacobs som för dem var målet för kritiken bland 
annat grannskapsplaneringens principer, vilka rekom
menderade decentralisering och separering.

”Landmärken” är en annan faktor i staden som Ja
cobs diskuterar. Den återgår inte på Alison och Peter 
Smithson men väl på Lynch, som hon också refererar 
till. Byggnader eller andra tecken som uppfattas som ut
märkande, ger identitet åt en stadsdel, tillsammans med 
kommersiella och kulturella verksamheter menar hon, 
och det var också Lynch uppfattning.537

Framställning är empirisk och har i sin helhet li
tet gemensamt med såväl Lynch som paret Smithson. 
Deras skildringar var teoretiskt färgade, svårfångade 
och erbjöd abstrakta lösningar. Jacobs avvisar försö
ken att finna den meningsfulla strukturen i fysiska 
element. ”Motorvägar och promenadvägar är po
pulärt just nu” skriver Jacobs, och tillägger att den 
här typen av stadselement är helt irrelevanta eftersom 
strukturen/skelettet är de blandade användningsom
rådena (det vill säga att en gata inrymmer olika verk
samheter). Jacobs betraktar det konkreta socioeko- 
nomiska nätverket som stadens skelett medan paret 
Smithson fokuserar mot en abstrakt social struktur 
som de vill uttrycka i fysisk form. Av texten att döma 
är det troligt att Jacobs kände till de strukturalistiskt 
influerade arkitekterna, inte bara Lynch, och självfal
let bör makarna Smithson ha läst Jacobs bok eftersom 
den väckte sådan uppmärksamhet. Om de hämtade 
inspiration där när de formulerade sig kring gatans 
betydelse under 15160-talet är svårt att veta. Men det 
ska poängteras att många av Smithsons projekt och 
uttalanden föregick utgivningen av Jacobs bok.

Synpunkter liknande Jacobs fanns redan under 
slutet av 1940-talet. Här kan påminnas om diskus
sionerna vid Ciams möten i Bergamo och Hoddeston
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1949 respektive 1951, då den hållning till traditio
nella städer som förknippas med Ciam omprövades. 
I Storbritannien fanns också en utvecklingslinje i vil
ken ”stadsmässighet” hyllades. Jacobs refererar själv 
entusiastiskt till Gordon Cullen när hon diskuterar 
upplevelsemässiga värden i den traditionella sta
den.538 Cullen publicerade som tidigare nämnts en rad 
artiklar i Architectural Review i vilka han pläderade 
för townscape, alternativet till prairie planning. Det 
senare var en produkt av den internationella moder
nismens planeringsprinciper. Cullen behandlade inte 
socioekonomiska aspekter på staden, men han var i 
likhet med Jacobs en stadens försvarare, och precis som 
hon gjorde han empiriska studier vilka kan karakterise
ras som en utforskning av stadens visuella mångfald.

Både Cullen och Jacobs företrädde en induktiv, fe
nomenologisk och empirisk tradition. Jacobs uttryckte 
kritiskt att ”experterna” litar till teorier, vilket enligt 
henne var själva grundproblemet inom amerikansk 
stadsplanering. Kritiken mot den teoretiska form av 
modernism, den som inte tog hänsyn till empirin, var, 
som vi redan vet, ett återkommande tema i debatten 
under efterkrigstiden.

Jane Jacobs bok uppfattas inte sällan som en 
slags startpunkt för den kritik som utvecklades under 
1960-talet mot Ciam och modernismen. Rivningen 
av bostadsområdet Pruitt-Igoe i USA elva år senare 
brukar betraktas som symbolen för modernismens 
”död”. Samma år som området revs publicerade Os
car Newman (som också var redaktör för den publi
kation som följde på Otterlomötet 1959) sin rapport 
Defensible Space (1972), som i stort bekräftade Jane 
Jacobs iakttagelser. Newman hävdade att det var ut
formningen av de nya områdena som var orsaken till 
problemen; en utformning som i stort följde Ciams 
rekommendationer för den funktionella staden.539 
Dessa rekommendationer hade ifrågasatts, inte minst 
inom Ciam, i stort sett från det att de publicerades 
under slutet av andra världskriget. Därför kan inte Ja
cobs bok sägas ha varit en startpunkt för kritiken mot 
den funktionella staden. Däremot kan hon nog sägas 
ha varit den som levererade den mest slagkraftiga kri

tiken, och inte minst, boken kom ut i en specifik his
torisk situation, under en tid då modernismen och de 
samhälleliga insatserna i allt högre grad ifrågasattes.

Venturi, De Carlo och det europeiska 
byggnadsvårdsåret 1975
1966 publicerades Robert Venturis berömda Com
plexity and Contradiction in Architecture,54° Han 
riktade sig mot den internationella modernismen och 
den i USA kanske mest framträdande symbolen för 
denna riktning, nämligen Mies van der Rohe. Ven
turis bok fick genomslag och har kommenterats av 
många. Bland dem Erik Nygaard som menar att den 
ska tolkas som ett manifest för en uppmjukad moder
nism som var mer komplex, ”oren”, och med förbin
delser till historien.541 Charles Jencks har en liknande 
uppfattning. Enligt honom är Venturis inställning att 
även andra än de inom professionen hade rätt att få 
sin smak och sina preferenser utryckta i arkitektu
ren.541

Venturi ställer sig kritisk till ”den ortodoxa mo
dernism” som han hävdar idealiserar det primitiva 
och elementära på bekostnad av det mångsidiga och 
sofistikerade. Han reagerar mot en teoretisk arkitek
tur där arkitekten väljer vilka problem som ska lösas, 
istället för att låta erfarenhet och samhällets behov 
styra. Venturi förordar istället en empirisk arkitektur, 
dock inte den primitiva. Han anser att den empiris
ka arkitekturen bör återgå på lokala betingelser. En 
konsekvens av detta är att arkitekturen inte kan vara 
”ren” eller konsistent. Den måste inkludera olika ni
våer av mening (en formulering som eventuellt kan 
tolkas som förebådande amerikansk postmodernism), 
alltså vara komplex, ”både och”, inte ”antingen el
ler”. Motsatsen kännetecknar, enligt Venturi, den 
ortodoxa modernismen. En konkretisering av ”både 
och” kan vara att en byggnad har mer än en funktion. 
Ett kontorshus kan till exempel ha butiker i bottenvå
ningen och en bank på våning ett.

Huvudsakligen behandlar Venturi det arkitektonis
ka uttrycket som han menar måste vara mångtydigt,
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komplext och motsägelsefullt (både öppet och stängt, 
både enkelt och komplicerat). Det är formuleringar 
som antyder en förbindelse till strukturalismen, som 
den uttrycktes av van Eyck, vilken han också nämner 
i förordet. Andra arkitekter som omnämns i positiva 
ordalag är Alvar Aalto, Le Corbusier och Kahn, med
an Mies van der Rohe och Philip Johnson står som 
representanter för den ortodoxa modernismen.543

Venturi hade, i likhet med tidigare nämnda italien
ska arkitekter, ett intresse för den historiska arkitek
turen, och boken är fylld med bilder av framför allt 
italiensk arkitektur skapad under barocken av Ber
nini, Borromini med flera. Venturi behandlar stilar
kitekturen med respekt genom att ingående analysera 
dess uppbyggnad.

Boken utkom första gången 1966 och trycktes se
dan i flera upplagor. I sin helhet kan den karakteriseras 
dels som en attack mot den internationella modernis
men, dels som en plädering för en typ av modernism 
som tar hänsyn till platsen och de människor som ska 
bruka den. Det senare var, som framgått, ingenting 
nytt 1966 - här finns uppenbara förbindelser mellan 
Venturi och debatten som den hade förts av till exem
pel Bakema och van Eyck. Vad som möjligen förkla
rar uppmärksamheten är att den representerar fram
växten av en tendens inom vilken stilarkitekturen åter 
togs till heder.

Samma år som Venturis bok publicerades gjorde 
Giancarlo De Carlo en utvecklingsplan för staden Ur- 
bino i Italien. Denna har beskrivits som utgångspunk
ten för ett nytt förhållningssätt. De Carlo ville bevara 
den äldre strukturen och endast ersätta äldre bebyg
gelse med ny i de fall det var absolut nödvändigt.544

De Carlo och Venturi hade en hållning gentemot 
äldre bebyggelse som förebådade det stora intresse för 
äldre byggda miljöer som växte fram under fram för 
allt 1970-talet. 1964 antog FN-organet Unesco det 
så kallade Venedigdokumentet och bildade Icomos, 
en internationell organisation med syfte att sprida 
och stödja intresset för att bevara äldre byggnader. 
Venedigdokumentet lade betoningen på individuella 
byggnader och deras konstnärliga värde. Fokus för

sköts under i960- och 1970-talen från enstaka bygg
nader till miljöer och från ett elitperspektiv till ett mer 
demokratiskt. Detta kom till uttryck i ”Amsterdam
deklarationen” 1975 som betonade miljöer fram
för individuella byggnader och vidare att invånarna 
skulle vara delaktiga i processer och beslut. Inte bara 
miljöerna skulle bevaras, utan också det sociala livet i 
de aktuella områdena.545

Den senare ståndpunkten artikulerar en jämlik- 
hetsdiskurs som arkitekterna omkring 1970 beteck
nade som ”community architecture” en process där 
arkitekter, byggherrar, ingenjörer och andra konsul
terar sina ”verkliga klienter”, det vill säga invånarna. 
Den brittiske arkitekten Rod Hackney framhåller i 
det sammanhanget Ralph Erskines arbete i Byker.546

Byker i Newcastle var bebyggt med viktorian
ska radhus där det företrädesvis bodde arbetarklass
familjer. Under 1960-talet krävdes en omfattande 
upprustning av området, husen var i dålig kondition 
och många saknade modern standard. Ralph Erskine 
fick i uppdrag att göra en plan för området och den 
var färdig omkring 1970. Projektet utformades så att 
invånarna kunde bo kvar under omvandlingen och 
på så sätt också påverka processen.547 Den äldre be
byggelsen revs och gav plats åt nya hus präglade av 
Ralph Erskines typiska formspråk och detaljer, som 
till exempel breda loftgångar.548 Byker och Erskine 
representerar alltså inte intresset för bevarandeplane
ring som spreds under den här perioden, tvärt om. 
Bevarande var vid decennieskiftet 1960/1970 fortfa
rande inriktat mot ”monument”, det vill säga indi
viduella byggnader av hög kvalitet, mer sällan mot 
miljöer som Byker. Däremot var Byker ett exempel på 
”community architecture ” där Erskines arkitektroll 
präglades av ett jämlikhetsperspektiv.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kritiken 
mot Ciam och den internationella modernismen star
tade under sent 1940-tal - den kom inte som en blixt 
från en klar himmel med Jane Jacobs bok 1961. Mo
dernismen ”dog” inte heller vid en specifik tidpunkt, 
varken med planen för Urbino, med Venturis och Ros
sis böcker eller med rivningen av Pruitt-Igoe. Istället
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Många äldre hus revs decennierna efter andra världskriget. Så skedde med radhusen i Byker i Newcastle som 
ersattes av nya hus signerade Ralph Erskine. Notera hur skalan förändrades, i synnerhet när det gäller Byker 
Wall, det långa flerfamiljshus som slingrar sig i kanten av området. Foto Turners LTD (överst), Bill Toomey 
(nederst).
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kan konstateras att den antihistoriska hållning som 
är så starkt förknippad med Ciam, frångicks redan 
under 1950-talet, liksom den öppna planläggningen 
med hus på stora avstånd från varandra och gräsmat
tor emellan. Stadsmässighet och townscape framför
des som bättre alternativ. Den funktionsseparerade 
staden, den doktrin som Ciam under 1930-talet hade 
pläderat för, ifrågasattes likaså, vilket bland annat 
diskussionerna kring habitat var ett uttryck för.

Debatten fokuserades under hela perioden på frå
gor om hur arkitekterna kunde planera för ett socialt 
välfungerande och jämlikt samhälle. Omkring i960 
ställdes även frågan hur de kunde bidra till ett jäm
ställt samhälle. Grannskapsprincipen och decentrali
sering följdes av frågor kring identitet, autenticitet, 
sociala mönster, rörelse och kommunikation. Dessa 
begrepp blev centrala för den grupp som hävdade att 
den internationella modernismen gav upphov till mot
satsen, den producerade anonyma stadsmiljöer utfor
made med utgångspunkt i teorier utan anknytning till 
vanliga människors verklighet. Dessutom orsakade 
den splittring och alienation och var statisk - det vill 
säga svår att förändra. En central punkt som skiljer 
1940- och 1950-talens kritiker från Jane Jacobs är att 
bland de förra fanns en föreställning om att moder
nismen borde utvecklas, medan Jacobs var beredd att 
kasta den överbord.
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vid ett möte i Paris 1961. Dirk van den
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Heuvel 2007.
171 Alison och Peter Smithson 1967 se t.ex. 

s. 9, 10, 14-15» *0» *9, 33» 44-
172 Alison och Peter Smithson 1968 s. 82 

om Golden Lane, tidigare publicerat i 
Architects Year Book 5.

173 Christopher Alexander “A City is not a 
Tree” 1967 s. 3-20. Artikeln hade tidigare 
publicerats i Architectural Forum april
maj 1965 respektive Design nr 206.

174 Aldo van Eyck 1961 s. 26-34. Det ska 
tilläggas att arkitekten i sin presentation 
inte hänvisade till strukturalism. Det kan 
också tilläggas att Francis Strauven, som 
författat en biografi om van Eyck, inte 
gör den tolkning av barnhemmet som 
jag här gör. Enligt Strauven var van Eyck 
inte influerad av strukturalism, däremot 
fanns det fanns likheter mellan van Eycks 
arkitektur och strukturalismen. Francis 
Strauven 1998 s. 452-453. Erik Nygaard 
har exemplifierat hur strukturalism 
inverkade på arkitekturen med 
barnhemmet i Amsterdam. Han anser att 
byggnaden kan tolkas som uppbyggt kring 
motsatspar som ute/inne, ljus/mörker, 
öppet/stängt o.s.v. Det är en intressant 
hypotes som han själv inte verkar fästa 
någon större vikt vid: Han nämner det 
helt kort, som i förbigående. Erik Nygaard 
1995 s. 57.

175 Aldo van Eyck 1961 s. 26-34.
176 Aido Rossi 1982 (1966) s. 49, 59-61, 

64-65, 69, 85-86, 100, 130.
177 Tom Broch 2003 s. 376.
178 Aido Rossi 1982 s. 22, 23, 32, 33, 34.
179 Ibid. s. 49, 59, 60, 61, 64, 65, 69, 85, 86, 

100, 130.
180 Alison och Peter Smithson 1967 s. 22.
181 Francis Strauven 1998 s. 467-470. 

Strauven nämner t.ex. Piet Blom,
”Housing as urban roof” 1964, Le 
Corbusier, sjukhus i Venedig 1964, Atelier 
de Montrouge, projekt för en ny stad i 
Vaudreuil (1970).

182 Francis Strauven 1998 s. 467-468.
183 Arnulf Lüchinger 1981.
184 Francis Strauven 1998 s. 467-468.
185 Jag har haft tillgång till två illustrerade 

böcker, dels Herman van Bergeijk 1997, 
dels Arnolf Lüchinger 1987.

186 Borge Glahn 1948 s. 13-14.
187 Georges Candilis och Shadrach Woods 

hade i uppdrag att leda arbetet i Marseille 
vilket de gjorde hela perioden 1947 till 
1951. Georges Candilis, Alexis Josic
& Shadrach Woods 1975 s- 9- Det kan 
tilläggas att fler byggnader mer eller 
mindre lika den i Marseille byggdes i 
Tyskland och Frankrike under 1950-talet, 
med Le Corbusier som upphovsman.

188 Le Corbusier 1953 s. 8.
189 Reyner Banham 1966 s. 45-47.
190 Le Corbusier 1953 s. 9, 51.
191 Uppgifterna om Unité d’Habitation och

Le Corbusier är hämtade ur David Jenkins 
1993 när inget annat uppges.

192 Robert Fishman 2003 s. 56.
193 Le Corbusier 2004 (1954) s. 123.
194 Jesper Wachtmeister film 2007.
195 Le Corbusier 2004 (1954).
196 Anders Boglind 1989 s. 51.
197 Sistnämnda enligt Stina Hagelqvist 1998 s. 

16.
198 Johan Rådberg 1997 s. 20-21.
199 Johan Rådberg 1997 s. 20.
200 Se t.ex. Alice Coleman 1985 respektive 

Anne Power 1997.
201 Lisbeth Söderqvist 1999 s. 53, 57, 166.
202 Arkitekt var Mario Fiorentino.
203 Senast nämnda enligt Marieke van Rooy 

2004 s. 177-181.
204 Piero Ostilio Rossi 2003 s. 321-323.
205 Marieke van Rooy 2004 s. 177-181.
206 E-post från Marten Sheurwater 2007.
207 Ronald Brouwer &C Helma Hellinga 2004 

s. 3 04-3 09.
208 Det framgår inte vilka som deltog från 

Sverige.
209 Eric Mumford 2000 s. 187-191.
210 Svenskarna Gregor Paulsson och Olof 

Thunström deltog i mötet. Paulssons 
bidrag berörs nedan. Thunström 
presenterade ett projekt för Gustavsberg 
utanför Stockholm. Olof Thunström 1952 
katalogdelen s. m. Enligt Eric Mumford 
deltog Sven Markelius, vilket inte 
framkommer i den dokumentation som 
gjordes av kongressen, här avses Trywhitt 
J, Sert J L &c Rogers E N (ed.) 1952. Eric 
Mumford 2000 s. 204.

211 Här kan tilläggas att Sigfried Giedion 
i sin konkluderande text om Ciam 8 
hävdade att Ciam problematiserade 
och analyserade frågor som varken 
myndigheter eller allmänheten ännu 
hade uppmärksammat, vid den åttonde 
kongressen såväl som vid tidigare 
sammankomster. Han såg alltså inte det 
samband som jag hävdar fanns mellan 
medborgarhusen och Ciams diskussion 
om ”the core”. Sigfried Giedion 1952 (a) 
s. 160.

212 Eric Mumford 2000 s. 201-213.
213 Ekot av denna diskussion reflekteras i Le 

Corbusiers inlägg. Le Corbusier 1952 (a) 
s. 39:195* (b) s. 52.

214 J M Richards 1952 s. 61.
215 Gregor Paulsson 1952 s. 26-28.
216 J L Sert 1952 s. 3-16.
217 Ibid.
218 S Giedion 1952 (b) s.17-25.
219 ”Discussion on Italian piazzas” i Trywhitt 

J, Sert J L & Rogers E N (ed.) 1952 s. 
74-80.

220 Ibid. De engelska New Towns, som 
planlagts i enlighet med principen om 
hus i park användes vid kongressen som 
negativa exempel, inte bara av Philip 
Johnson utan även av Giedion.

220 Sigfried Giedion 1952 (a).
221 s. 160, 164, ”summary of needs at The 

Core/.. ./the Core is an artefact - a man 
made thing.” Stad alltså, inte natur.

222 Chandigarh presenteras i Le Corbusier 
1952 (c) katalogdelen, s. 129. Det 
var Eric Mumford 2000 s. 201-213 
som gjorde mig uppmärksam på att 
planen innefattade en trafikseparering 
av den typ som jag beskriver i texten.
Ett tidigt exempel på en avancerad 
trafikseparering presenterades vid 1939 
års utställning Worlds Fair i New York av 
General Motors. Förslaget var tänkt för 
cityområden och innebar att gångtrafik 
förlädes i ett övre plan, biltrafik i ett 
nedre. En illustration finns i Det framtida 
Stockholm. Riktlinjer för Stockholms 
generalplan 1945 s- 71» efter Architectural 
Record.

223 J M Richards 1952 s. 61-62.
224 Eric Mumford 2000 s. 201-213.
225 Richard J Neutra i 1952 s. 90.
226 Eric Mumford 2000 s. 188-191: Wiener 

& Sert 1952 katalogdelen, s. 129.
227 G Scott Williamson 1952 s. 30-35. 

Peckham Health Center bedrev 
verksamhet mellan 1935 och 1951. 
Uppsatsen är alltså författad vid den 
tidpunkt då verksamheten lades ned, av 
brist på ekonomiskt stöd.

228 Marx, Weber och Dürkheim var 
utgångspunkt för de amerikanska 
sociologerna. Maurice S Stein i960 s. 98.

229 I Giedions sammanfattning av 
kongressen anges att dagens medborgare 
är passiviserad, han tar inte del i 
samhällslivet. Sigfried Giedion 1952 (a) s. 
159,164.

230 Patrick Abercrombie 1943 s. 142.
231 Cornelis Wagenaar 2000 s. 265-267.
232 Svante Nordin 2007. Enligt Richard 

Wolin, professor i historia vid City 
University, New York, har denna 
tankefigur om förnuftets tyranni en 
central roll inom poststrukturalismen, 
han nämner bl.a. Derrida och Foucault. 
Richard Wolin 2007 s 19—22. Se även 
Johan Lundberg 2007 s. 3.

233 Felicity Scott 2000 s. 229.
234 Jan Ovesen 2004.
235 Mervyn Miller 1992 s. 18.
236 Felicity Scott 2000 s. 220. Bernard 

Rudifsky sammanställde boken och 
utställningen.

237 Bernard Rudofsky 1965.
238 Beatrice Zeidler-Blomberg 2004.
239 Kjell Östberg 2002 s. 39.
240 Beatrice Zeidler-Blomberg & Sune Persson 

2006.
241 Francis Strauven 1998 s. 325, 468.
242 http://www.classic.archined.nl/news/9811/ 

kasbah.html
243 Reyner Banham 1966.
244 Båda dessa finns med i Reyner Banham
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M 5
I966S. 93-94.
Sådana finns avbildade i t.ex. 270
Byggmästaren 1950:1 notisavd. s. 2-3; 
1950: 3 s. 54-58, s. 63-67. 271

Z46 Aldo van Eyck 1961 s. 26-34. 272
*47 Byggnaden presenterades av ”S” 1967

S.145-154. En intervju med arkitekten 273
finns i Lysande utsikter En resa genom 274
den visionära arkitekturens historia, film z75
av Jesper Wachtmeister. Anläggningen 
slutfördes inte som tänkt utan blev 2 76
väsentligt mindre. 277

148 Jürgen Joedicke 1968 s. 8.
*49 Eric Mumford 2000 s. 236.
150 Joan Ockman 1996 s. 181-182 och

151
Jürgen Joedecke 1968 s. 8.
Ibid.

2.5z Lionel Esher 1981 s. 39. Enligt Esher 278
tillträdde Richards tjänsten som 
biträdande redaktör 1935. Eric Mumford 
skriver redaktör. Eric Mumford 2000 s. 279
168. 280

*53 Eric Mumford 2000 s. 167.
*54 Denna kritik formulerades av Georg 281

Lukas, en av västmarxismens mer 
namnkunniga. Han var den förste att 
uppmärksamma alienationsproblematiken 
hos Marx. Per Månsson 2003 s. 170-172.

2.55 Alla uppgifter om fenomenologi är 
hämtade i Jan Bengtson 1989 s. 67-87.

2.56 Joan Ockman 1996 s. 107-109; Robert 
Wojtowicz 1998 s. 109 refererar ett 
symposium 1946 vid vilket Mumford 
förde fram denna typ av bebyggelse som 
förebildlig. Mumford skrev flera artiklar 
i vilka han pläderade för vad som kallas 
”Bay Region Style”. En av de första 
publicerades enligt Ockman 1947.

2.57 Joan Ockman 1996 s. 16, 31.
2-58 Maristella Casciato 2000 s. 30.
2-59 Thomas Hellquist 1982 s. 103.
z6o Maristella Casciato 2000 s. 30.
z6i Ibid. s. 26.
2-62 Om Bakemas användning av begreppen i 

Felicity Scott 2000 s. 218.
2-63 Timothy Rohan 2000 s. 197,205. Nils-Oie 

Lund 2001 s. 96-111.
2-64 Eric Mumford 2000 s. 164.
2-65 Sigfried Giedion 1951 katalogdelen s. 

140-142, 188.
2-66 R. Blijstra 1966 s. 30-33, 48. http://www. 

archimon.nl/styles/delftseschool.html.
Se även www.archimon.nl/architects/ 
ajkropholler.html om arkitekt A J 
Kropholler som bl.a. ritade stadshusen i 
Grou respektive Arcen. Om Nederländsk 
traditionalism finns även några sidor i 
Hans van Dijk 1999.

2-67 Sigfried Giedion 1951 s. 2.
2.68 Begreppet används av Lionel Esher 

1981 s. 47. Han menar att stilen 
återgick på influenser från de nordiska 
”demokratierna” och Nederländerna.

z(>9 Uppgifterna om Stalinallee är om inget
annat anges hämtade ur Franceska Rogier

2000 s. 165-189.
Sist nämnda efter Anders Åman 1987 s. 
103.
Ibid. s. 69, 120.
Sist nämnda enligt Joan Ockman 1996 s. 
I25*
Anders Aman 1984 s. 21.
Sist nämnda enligt Eva Ågren 1995 s. 75. 
En väl illustrerad publikation är Herbert 
Nicolaus 8c Alexander Obeth 1997. 
Anders Åman 1987 s. 67,69, 103.
Ibland används beteckningen BBPR, 
ibland BPR. Den är en konstellation 
av efternamnen på de arkitekter som 
grundade kontoret. Under kriget dog en 
av dessa, utan att beteckningen ändrades 
enligt Eric Mumford.
Samtliga byggnader finns avbildade i 
Magasin Tessins specialnummer om Italien 
1982:2/3.
Joan Ockman 1996 s. 300.
Se illustrationer i Magasin Tessins 
specialnummer om Italien 1982:2/3.
Se Maristella Casciato 2000 s. 37 fig.
1.5 och 1.6. Eva Rudberg som diskuterat 
det skandinaviska inflytandet i Italien 
under 1940- och 1950-talen menar att 
Tiburtinokvarteren inte är ett uttryck 
för svenskt inflytande. Hon utgår i hög 
grad från hustyper i sin diskussion och 
då i synnerhet stjärnhus och punkthus 
som hon menar är hustyper uppfunna av 
svenska arkitekter. De italienska exempel 
i vilka Rudberg tror sig se ett svenskt 
inflytande är de områden i vilka dessa 
typer ingår även om hon också nämner ett 
italienskt radhusområde som hon menar 
har ”svenska drag”. Eva Rudberg 1987 
s. 46. Huruvida stjärnhusen kan sägas 
vara en svensk uppfinning är tveksamt. 
Stjärnliknande former hade använts 
internationellt redan under 1930-talet.
Ett känt exempel är Queensbridge i 
New York med drygt 3 000 lägenheter i 
kopplade Y-formade (eller stjärnformade) 
hus, samtliga i sex våningar. Området 
presenterades bl.a. i Ciams rapportering 
om 1933 års möte i José Luis Sert 1947 
s. 38-39. Se även http.V/en.wikipedia. 
org/wiki/Queensbridge. Sert uppger 
inflyttningsåret 1939, den senare källan 
1933.

282 Avsnittet baseras huvudsakligen på 
Maristella Casciato 2000 s. 25-53.

283 Helena Kåberg 2003 s. 198-201. Kåberg 
anser att Olivetti var en viktig mecenat för 
den moderna arkitekturen i Italien.

284 Anders Boglind 1989 s. 42-52.
285 Maristella Casciato 2000 s. 32-40.
286 Ibid. s. 40, fig. 1.8, s. 41, fig. 1.9 och 1.10. 

Arkitekter: Ludovico Quaroni, Federico 
Gario, Michele Valori, Piero Maria Agati.

287 Joan Ockman 1996 s. 300 och text med 
rubriken ”Neoliberty” signerad ”Red.” I 
Magasin Tessin 1982: 2/3 s. 59.

288 Text med rubriken ”Neoliberty” signerad 
”Red” i Magasin Tessin 1982 s. 59 Reyner 
Banhams kritik mot neoliberty är känd 
och den artikel i vilken han formulerade 
denna kritik refereras i Joan Ockman 
1996 s. 300. Magasin Tessin 1982: 2/3 s. 
59-62 återger en del av Banhams artikel, 
ursprungligen införd i Architectural 
Rewiew 1959, översatt till svenska av 
redaktionen. I Ockman finns också 
Ernesto Rogers artikel, ursprungligen 
publicerad i Casabella 1959, i vilken han 
svarar på Banhams kritik. Ockman 1996 
s. 301-307.

289 Nils-Ole Lund 1964 s. 153-155.
290 Signaturen ”S” 1964 s. 141-144.
291 Plan av gårdshus type B, och plan av 

radhus, skisser s. 144. Enligt en källa 
fanns 47 atriumhus och 30 radhus, http:// 
www.e-architect.co.uk/architects/jorn_ 
utzon.htm.

292 Sistnämnda en uppfattning som Alison 
Smithson förmedlat. Helena Webster 1996 
s. 41.

293 Robert Wojtowicz 1998 s. 147.
294 Dennis Hardy 1991 s. 50.
295 Eric Mumford 2000 s. 91.
296 Mikael Sundman 1991 s. 96 berättar om 

det stora intryck en av Chermayeff 8c 
Alexander utarbetad hustyp, vilken spreds 
via Community and Privacy, gjorde på 
unga arkitekter i Finland. På förfrågan 
berättade Mikael Sundman att han avsåg 
”patiohus”, som i likhet med atriumhuset 
betecknar en byggnad med ett slutet 
gårdsliknande uterum. E-post från Mikael 
Sundman 2006.

297 Nan Ellin 1996 s. 220 hänvisning 
till Serge Chermayeff 8c Christoffer 
Alexander 1963 s. 106.

298 Serge Chermayeff Sc Christopher 
Alexander 1966 (1963) s. 152, 158, 161, 
163.

299 Ibid. s. 31-38, 55, 76-77.
300 Uppgifterna om Frankfurtskolan är 

hämtade ur Anders Ramsay 2003 s.

301 Serge Chermayeff Sc Christopher 
Alexander 1966 (1963) s. 57, 62-63,
119-124, 197.

302 Oscar Newman 1961 s. 13.
303 Monique Eleb 2000 s. 55 och 68.
304 Anders Boglind 1989 s. 32-33.
305 Jan Bengtsson 1989 s. 90-91.
306 Eric Mumford 2000 s. 150.
307 Nils-Ole Lund 2001 s. 161.
308 Martin Pawley 1990 s. 7-30, 167.
309 Francis Strauven 1998 s. 244-245
310 Eric Mumford 2000 s. 218.
3n Ibid. s. 226-28.
312 Francis Strauven 1998 s. 244-245
313 Eric Mumford 2000 s. 239.
314 Francis Strauven 1998 s. 247-249.
315 Eric Mumford 2000 s. 237.
316 Ibid. s. 242.
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317 Francis Strauven 1998 s. 266-267.
318 Oscar Newman 1961 s. 15-16.
319 Ibid.
320 Eric Mumford 200 s. 258-259.
321 Anders Ekholm 1987 s. 31
322 Helena Webster 1996 s. 49.
323 Oscar Newman 8c Jacob B Bakema (ed.) 

1961.
324 Francis Strauven 1998 s. 347.
325 Eric Mumford 2000 s. 263.
326 ”Manifest” Arkitektur 1961 notisavd. s. 

2-3.
327 Eric Mumford 2000 s. 263.
328 Oscar Newman 1961 s. 14
329 Jacob B Bakema 1961(a) s. 10.
330 Nils-Ole Lund 1965:5. 61-63.
331 Nils-Ole Lund 2001 s. 64.
332 Eric Mumford 2000 s. 219-221.
333 Oscar 8c Zofia Hansen 1961 s. 190-196.
334 Nils-Ole Lund 2001 s. 64.
335 Giancarlo De Carlo 1961 (a) s. 80-82.
336 Alison 8c Peter Smithson 1961 s. 73-78.
337 Hubert Hoffmann 1961 s. 61.
338 Ralph Erskine 1961 s. 161-169.
339 Ignazio Gardella 1961 s. 98-101.
340 Kenzo Tange 1961 s. 182.
341 Eduard F Sekler 1961 s. 186-189.
342 Jacob B Bakema 1961 (b) s. 147-148.
343 Alison Smithson 1968 (b) s. 3.
344 Ernesto Rogers 1961 s. 92-97.
345 Giancarlo De Carlo 1961 (b) s. 80-91.
346 Ibid.
347 Herman Haan 1961 s.150-155.
348 Francis Strauven 1998 s. 143-144.
349 Som tidigare anförts har också 

strukturalismen med all sannolikhet 
inverkat på utformningen (se ovan).

350 Eduard F Sekler 1961 s. 186-189.
351 Eric Mumford 2000 s. 188-191.
352 Se till exempel J A Coderch 8c Valls 1961 

s. 36-41 Ch Polonyi 1961 s. 42-47, Geir 
Grung 1961 s. 108-113.

353 Oscar 8c Zofia Hansen 1961 s. 190 f.
354 Werner Rausch 1961 s. 54-55.
355 Aldo van Eyck 1961(b) s. 216-217.
356 Det finns lite olika uppfattningar om vilka 

arkitekter som utgjorde Team 10. Den 
mest tillförlitliga källan är sannolikt www. 
teamioonline.org/teamio/meetings.html.

357 En fullständig förteckning finns på www. 
team i oonline.org/team 1 o/meetings.html

358 Helena Webster 1997 s. 81.
359 J B (Jacob Bakema) 1968 (a) s. 5.
360 Shadrac Woods “AD., May i960” 1968 s. 

90.
361 Alison Smithson 1968 (b) s. 3
362 Jacob Bakema 1968 (b) s. 39.
363 Jacob Bakema 1968 (c) s. 30.
364 JA Coderch de Sentmenat 1968 s. 37-38.
365 Yona Friedman presenteras i Ekholm 

m.fl. 1987 s. 86-89 under rubriken 
”internationell strukturalism”.

366 Om Archigram (som var namnet på 
ett blad, eller en tidning som en grupp 
arkitekter publicerade, jämför med

telegram) handlar Archigram i vilken 
medlemmarna själva berättar historien 
om de märkliga konstruktioner som de
skissade och publicerade. Även Reyner 400
Banham har bidragit med en kort uppsats. 401
Red. Peter Cook med flera 1999. 402

367 Aldo van Eyck 1968 s. 15. 403
368 Ralph Erskine 1968 s. 19. Här kan 

påpekas att Erskine huvudsakligen
representeras av skisser i boken, inte av 404
uttalanden eller texter. 405

369 Candilis, Josic 8c Woods 1968 s. 71. 406
370 Se Helena Webster 1997 s. 67 fig. 46, s.

60 fig. 48.
407

371 Ibid. s. 53-64. 408
372- Reyner Banham 1966 s. 75. 409
373 Helena Webster 1996 s. 69. 410
374 Ibid. 411
375 Ibid. s. 73-77. 412
376 http://sv.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood_ 413

Gardens 414
377 Björn Linn 2000 (broschyr utan 415

paginering). 416
378 Francesca Rogier 2000 s. 166. 417

379 Cornelis Wagenaar 2000 s. 272-275 och 418
Jürgen Joedicke 1976 s. 24-29. 419

38O Van Eycks liv och verksamhet har tecknats 
av många. Se World Wide Web.

381 Här kan inflikas att van Eycks pappa 
enligt Francis Strauven var poet.

382 Stina Hagelqvist 1998 s. 4. Tack till Stina 
som har granskat avsnittet.

383 Alla uppgifter om ekonomisk och politisk 
utveckling är hämtade i Åke Holmberg 8c 
Nils Andrén 2006.

384 Andra skäl för att bygga nya städer 
var att minska antalet arbetsresor för 
arbetare (Cwmbran i Wales 1949), skapa 
ekonomisk utveckling (t.ex. Corby, East 
Midlands 1950), eller skapa regional
utvecling (t.ex. Livingstone, Skottland 
1962). Urlan Wannop 1999 s. 216.

4ZO

385 Peter Self 1972 s. 1.
386 Paul Balchin 1999 s. 16.
387 Gordon Cherry 1996 s. 118.
388 J B Collingworth 1979 s. 22-23.
389 Stephen V. Ward 1992 s. 10. 42!
39O Skäl för att bygga nya städer var vid sidan 

av de ovan nämnda, att minska antalet 
arbetsresor för arbetare (Cwmbran i Wales 
1949), skapa ekonomisk utveckling (t.ex.
Corby, East Midlands 1950), eller skapa 422
regional utveckling (t.ex. Livingstone, 423
Skottland 1962). Urlan Wannop 1999. 424

39I Gordon Cherry 1996 s. 122. 4*5
392 Kirsten Spliid Pedersen 1981 s. 167-179.
393 Dennis Hardy 1991 s.32, 44.
394 J B Cullingworth 1979 s. 3-40, 163.
395 Ibid. s. 71-75.
396 Dennis Hardy 1991 s. 43.
397 J B Cullingworth 1979 s. 115-147, 162.
398 Dennis Hardy 1991 s. 6, 63-94.
399 J B Cullingworth 1979 s. 533.

Cullingworth påpekar att i kritiken 
mot bristande integrering ingick också

uppfattningen att inte bara de svagaste 
grupperna saknades i de nya städerna, 
utan också de högre socialgrupperna.
Pål Strandbakken 2003 s. 344-339.
Dennis Hardy 1991 s. 6, 63-94.
Gordon Cherry 1996 s. 152.
1943 års publikation hade vid sidan av 
Abercrombie som planförfattare även J H 
Forshaw.
Patrick Abercrombie & R H Matthew 1949. 
Patrick Abercrombie 1943 s- 8, 1945 s. 31. 
Patrick Abercrombie 1945 s- 8.
Patrick Abercrombie 1943 s- 4> 8-9, 26, 
28, 172.
Patrick Abercrombie 1945 s. in-112. 
Patrick Abercrombie 1943 s. 28, 77-79. 
Ibid. s. 130-131, 134, plate XLVII. 
Nils-Ole Lund 2001 s. 76-77.
Patrick Abercrombie 1943 s- 2.2-25.
Ibid, plate XXXIV och XXXVI.
Ibid. s. 7-9, 1945 s. 113-115,
Ibid. s. 9, 29, 36-40, 101,1945 s. 111-169. 
Patrick Abercrombie 1943 s* T4°- 
Ibid. s. 9, 103.
Ibid. s. 140.
Rudberg skriver att grannskapsenheterna 
vid sidan av att skapa vi-känsla också 
tänktes kunna motverka de totalitära, 
politiska idealen som hotade ute i Europa 
och att detta förklarar varför idén slog 
igenom under andra världskriget. Hon 
refererar till Greater London Plan och 
Lewis Mumfords Stadskultur. Eva 
Rudberg 1980 s. 92. Det skulle kanske 
kunna uttryckas som att Abercrombie 
och Mumford tar upp olika sidor av 
samma mynt. Mumford antydde i sin 
bok att social stabilitet och vi-känsla i sin 
förlängning motverkade en politisk, icke 
önskvärd, utveckling.
Patrick Abercrombie 1943 s. 140. Andra 
aspekter som inte har refererats men som 
planen berör är t.ex. kommunikationsnät, 
industrilokaliseringar, sjukhus
lokaliseringar, byggnader av kulturellt 
värde, etc.
Dessa aspekter på samhällsutvecklingen 
diskuterades av amerikanska sociologer 
som Lloyd Warner respektive de så kallade 
chicagosociologerna. Maurice S Stein 
i960 s. 8-9, 91-92.
Anders Boglind 1989 s. 45-47.
Patrick Abercrombie 1945 s. 170-171. 
Patrick Abercrombie 1943 s. 102-103. 
Kommittén stödde en utbyggnad av de 
av Abercrombie föreslagna satelliterna 
Chipping Ongar, Harlow och Stevenage 
samt föreslog Crawley och Hemel 
Hampstead som andra lämpliga lägen. 
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Den svenska 
utvecklingen

Bakgrunden till efterkrigstidens satsning

1920- och 1930-talen
I Sverige var bostadsstandarden låg, med en stor an
del omoderna lägenheter som saknade wc, badrum, 
vattenledning, avlopp och centralvärme. Dessutom 
var människor trångbodda i större utsträckning än 
i andra europeiska länder, inklusive Storbritannien.1 
Hyrorna var tillika höga, högst i Europa i relativa 
tal.2 Bostadssituationen hade försämrats kraftigt ef
ter första världskriget. Befolkningen i städerna ökade 
samtidigt som bostadsproduktionen var låg. Den un
der kriget införda hyresregleringen avvecklades 1923, 
varpå hyrorna pressades upp. Detta var i enlighet 
med den då förda bostadspolitiken som syftade till 
att stimulera privat bostadsproduktion genom hyres- 
stegringar. Som en reaktion bildades HSB, Hyresgäs
ternas Sparkasse och byggnadsförening, under 1920- 

Vällmgby, Stockholm. talet och under 1930-talet skapade den tillträdande
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I ”det [politiskt] röda Wien” byggdes under 1920-talet kollektivhus med bland 
annat daghem. Dessa stod förebild för de kollektivhus som byggdes i Sverige 
under 1930-talet men också för HSB, bildat 1923.

socialdemokratiska regeringen nya riktlinjer för bo
stadspolitiken.

Förebilderna utgjordes bland annat av de kommu
nalt uppförda bostäderna i Wien och de som Ernst 
May initierat i Frankfurt. Till dessa städer vallfärdade 
svenska politiker, arkitekter och folkrörelserepresen
tanter. Det var i Frankfurt Ciam höll sitt andra möte 
1929, under Mays överinseende, samtidigt som en 
utställning om minimibostäder för låginkomsttagare 
(Die Wohnung für das Existenzminimum) invigdes. 
Sannolikt besökte många svenskar denna utställning.3

Per Nyström, statssekreterare vid socialdeparte
mentet under 1940-talet och ansvarig för bostadsfrå
gorna, har vittnat om sitt besök i Frankfurt och den

entusiasm han kände inför de nya soliga bostadsom
rådena, vilka han såg i ljuset av den trångboddhet och 
smuts som rådde i många av de bostäder han varit 
med om att inspektera i Sverige.

Ffan var också bekant med de nya bostadshusen 
i Wien.4 Där hade ett stort antal moderna bostäder 
uppförts under socialdemokratiskt inflytande. Mellan 
1920 och 1933 byggdes knappt 60 000 bostäder i vad 
som kallades Wiener Höfe, en form av kollektivhus. 
I dessa fanns inte bara bostäder utan också daghem, 
tvättstugor, sjuk- och tandvårdsinrättningar, bibliotek 
och social service. Kostnaderna för bostäderna finan
sierades bland annat av skatter på lyxkonsumtion.5

Acceptera

I det modernistiska manifestet Acceptera från 1931 
diskuterar författarna (fyra arkitekter och konsthis
torikern Gregor Paulsson) den nya människotyp som 
de föreställer sig ska ersätta den gamla. Lokal tradi
tion ska ersättas av det moderna och det moderna är, 
att döma av den illustration som åtföljer texten, det 
som förknippas med västerländsk kultur - och män. 
Där finns två fotografier, dels en traditionellt klädd 
geisha, dels en ung asiatisk kvinna klädd i moderna 
kläder av manligt snitt: kavaj, skjorta och slips. Bud
skapet är, som jag tolkar det, att lokala traditioner 
och femininitet ska ersättas av vad man uppfattade 
som internationellt och modernt. Genom att koppla 
den universella och modernistiska arkitekturen till det 
normsystem som placerar män och den västerländska 
kulturen högst på utvecklingsskalan vill avsändaren 
förstärka budskapet om modernismens överhöghet. 
Det här sättet att argumentera berättar inte bara om 
författarnas arkitektursyn utan även om deras före
ställningar om över- och underordning i relationerna 
män-kvinnor och väst-öst.

Det förefaller som att författarna, där flera var 
arkitekter som framkommit, styrdes av negativt lad
dade föreställningar kring femininitet. Det finns en 
studie av Mari Ferring om användandet av färg på fa
sader på 1940-talet som antyder något liknande. Hon
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Den moderna människan är man och tillhör den västliga kultur
sfären, ansåg författarna till Acceptera (1931). Illustration ur 
Acceptera.

menar att många tolkade dekor som synonymt med 
kvinnlighet, och dekor var som bekant tabu bland 
företrädarna för 1930-talets form av modernism. De 
ställde femininitet mot maskulinitet. Det maskulina 
representerade den moderna människan, i arkitek
turen ”stora manliga tag”, medan det feminina var 
smink, modekläder och dekoration - i arkitekturen 
det blodlösa, tunna och spröda. 6

Acceptera kan ses som ett av flera försök att lan
sera modernismen och industriella tillverkningsmeto
der. Bostäder och bruksföremål borde utformas så att 
de blev ändamålsenliga och billiga, vilket de, enligt 
författarna, skulle bli med serietillverkning. Men det 
handlade uppenbarligen också om form. När boken 
Publicerades 1931 fanns det faktiskt redan fabriks- 
tillverkade kaffeserviser och annat på marknaden att 
köpa för en billig penning, men dessa avvisades ef
tersom föremålen hade ”representativa ambitioner”, 
med vilket författarna troligen avsåg att den var de
korativ. Formen skulle styras ”av tidens behov och

människornas sätt att leva”. Det handlade om att 
skapa en vardagsarkitektur, eller en vardagsvara, som 
inte hade något annat mål än att fungera optimalt. 
Byggnaden skulle enligt författarna uttrycka inne
hållet och den moderna konstruktionen, inte en stil 
eller arkitektens subjektiva värderingar. Den tyska 
utvecklingen var förebilden och presenterades under 
rubriken ”Stordrift”. Man visade hur hela områden 
byggdes med endast ett begränsat antal hustyper. 
Dessau-Törten illustrerade avsnittet tillsammans med 
ett område i Frankfurt. Förstnämnda var troligen 
det mellan 1926 och 1928 uppförda bostadsområ
det med radhus av Walter Gropius byggt med delvis 
prefabricerade element.7 Från ”modernismens huvud
stad” Frankfurt hade författarna hämtat bilder som 
visade hur förtillverkade väggelement sattes på plats 
av kranar.8

Med lägre produktionskostnader kunde utrym- 
messtandarden öka för det stora flertalet, menade 
författarna, som i denna del sannolikt tagit intryck av 
Ford, i likhet med sina kolleger i Europa. Författarna 
hade den stora gruppen mindre bemedlade i fokus när 
de hävdade att en bostad för en barnfamilj borde vara 
större ”än vi vant oss vid.” De ansåg att för män
niskor i ytterstaden var enfamiljshuset det optimala. 
Med radhus uppnåddes behovet av ljus, luft och av
skildhet. Hustypen hade dock mött motstånd. En 
”logisk utformning” av trädgårdsstaden hade häm
mats av byggandet av friliggande villor. Författarna 
var med andra ord positiva till trädgårdsstäder och 
radhus, men negativa till villor.

Solinfall i lägenheterna var ett krav som tvingade 
fram parallella huslängor placerade med hänsyn till 
väderstrecken. Författarna laborerade i en skiss med 
mellan två och tio våningar. Bostäderna skulle serie- 
tillverkas; upprepning var ingenting nytt, hävdade 
de, och hänvisade till bondesamhällets parstuga som 
byggts i tusentals exemplar. Mellanväggar som kunde 
flyttas framhölls som ett sätt att tillgodose olika öns
kemål och behov (en lösning som hade presenterats 
vid Stuttgartutställningen 192.7 och som författarna 
hänvisade till i en illustration).9
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I Sverige byggdes under 1930- och 1940-talen särskilda hus för fattiga och barnrika familjen bland annat i Hammarbyhöjden i Stockholm.

Bamrikehus - för låginkomsttagare
I Sverige godkände riksdagen under 1930-talet olika 
typer av stödåtgärder för att höja bostadsstandarden 
för de mest utsatta grupperna. För mindre bemedlade 
och barnrika familjer, byggdes de så kallade ”barnri- 
kehusen” eller ”Myrdalskåkarna”.10 Socialdemokra
terna Alva och Gunnar Myrdal hävdade att det enda 
sättet att bryta den nedåtgående nativitetstrend som 
rått decennierna efter sekelskiftet 1900 var att stödja 
barnfamiljerna ekonomiskt. Den uppfattningen drev 
de i sin bok, Kris i befolkningsfrågan som kom ut 
1934. Boken väckte enorm uppmärksamhet och gav 
upphov till en intensiv och långvarig debatt. Hundra
tals artiklar infördes i tidningar och tidskrifter. Opi- 
nionsmöten hölls, motioner skrevs och radioprogram

refererade och intervjuade paret Myrdal. Bakgrunden 
var att Sverige hade den lägsta nativiteten i Europa. 
Flera av de europeiska länderna hade, för att möta 
nedgången, genomfört åtgärder för att stimulera 
barnafödande exempelvis genom att underlätta eko
nomiskt för barnfamiljerna. Sverige följde nu efter, 
åtminstone hade politiker på central nivå avsikten att 
underlätta för mindre bemedlade grupper, däribland 
familjer med flera barn. Riksdagen fattade 1935 beslut 
om att stödja byggandet av barnrikehus och de första 
uppfördes året därpå i Kristineberg respektive Ham
marby i Stockholm. 1938 utvidgades bestämmelserna 
till att omfatta även barnrikeegnahem, huvudsakligen 
på landsbygden. Dessutom införde staten bidrag till 
pensionärshem. När det gällde barnrikehusen blev 
reformen dock ingen framgång: på grund av kommu
nernas oförmåga, eller ovilja, att ansöka om statliga
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lån fick många familjer med små inkomster och stora 
barnkullar aldrig ta del av den.11 Barnrikehusen var 
heller inte väl sedda.11

När andra världskriget bröt ut 1939 kollapsade 
byggnadssektorn, till och med påbörjade och halvfär
diga byggen övergavs. Staten vidtog olika åtgärder för 
att få igång produktionen, framför allt prövade man 
att ge finansieringsstöd till de privata byggherrarna i 
syfte att göra bostadsbyggandet lönsamt igen. Sam
tidigt infördes hyresregleringar och besittningsskydd 
för hyresgästerna. Efter 1941 steg åter produktionen. 
Fram till 1949 dominerades den av privata byggher
rar. Allmännyttans del var försvinnande liten.13

Bostadssituationen efter kriget

Tidningen Arbetet berättade 1949 om en kvinna i 
Malmö som tyckte sig ha vunnit högsta vinsten. Hen
nes familj, sammanlagt fem personer, hade just flyttat 
in i en nybyggd lägenhet om två rum och kök efter att 
tidigare ha delat bostad med svärföräldrarna.14 Att 
det var just en tvårumslägenhet familjen disponerade 
är inte att förvånas över. Fram till 1956 dominerades 
lägenhetsproduktionen av just den storleken.'5 Det är 
möjligt att medicinalstyrelsens minimikrav i 1937 års 
reformerade hälsovårdsstadga bidrog till det. Den sti
pulerade att lägenheter för familjer om två vuxna och 
tre barn eller fler, skulle vara om minst två rum och 
som boningsrum användbart kök.16 Den bostadssoci- 
ala utredningen (1945) använde samma norm för två- 
°ch trebarnsfamiljer. De med fyra barn ansågs behöva 
tre rum och kök17, en norm som uppenbarligen inte 
tillämpades i Malmö 1949 och sannolikt inte heller 
På andra håll. Folk var glada att överhuvudtaget ha 
någonstans att bo, även om det var trångt.

Bostadsbristen var akut. I Stockholm bodde män
niskor i baracker, skolsalar och slumlägenheter.18 
Vintern 1946 trycktes den berömda affisch som an
slogs runt om i landet med varningen ”Sök er ej till 
Stockholm, zi 000 söker förgäves bostad”.'9 1947 
anslog Stockholms stad lite drygt 11 miljoner kronor 
för uppförandet av nödbostäder, bland annat byggde

staden om fängelseceller till bostäder och nybyggda 
tvårumslägenheter i Hökarängen (utan centralvärme) 
delades så att två familjer kunde inhysas istället för 
en.10 Den situation som här tecknats gällde inte en
dast Stockholm. I Karlstad rådde liknande förhållan
den: folk bodde i kolonistugor och bostäder utdömda 
av hälsovårdsmyndigheterna.111 Örebro dominerades 
delar av staden av kåkbebyggelse, helt omoderna och 
dåligt isolerade hus med smålägenheter utan central
värme, toaletter, badrum och kylskåp.11 I Sverige i 
sin helhet saknade 64 procent av lägenheterna egen 
vattentoalett 1945 (motsvarande siffra för tätorterna 
var 48 procent) och i 79 procent av bostäderna fanns 
inte dusch- eller badrum (motsvarande siffra för tät
orterna var cirka 70 procent).13

Det politiska förändringsarbete som skett under 
1930-talet och den förra delen av 1940-talet var otill
räckligt.14 1945 kom ett slutbetänkande från en av 
regeringen tillsatt kommitté som sedan 1933 hade 
utrett den bostadssociala situationen. Många av de 
förändringar av bostadspolitiken som fattades av 
riksdagen hämtades i betänkandet.15 Bland annat fick 
kommunerna ansvaret för bostadsförsörjningen och 
det bestämdes att bostadsbyggandet skulle vara obe
roende av vinstintressen - en revolutionär tankegång 
vid denna tid.16

Regeringen kunde inte tvinga kommunerna att 
bygga bostäder men försökte med olika medel att 
locka och underlätta. De politiska förutsättningarna 
var goda i den bemärkelsen att större delen av kom
munerna under 1940-talet hade socialdemokratisk 
majoritet. Dessutom var flertalet stora kommuner 
socialdemokratiskt styrda. 195z skedde en samman
slagning som gjorde kommunerna färre men större 
vilket motiverades av målsättningen att skapa hand
lingskraftigare kommuner med ett högre invånarantal 
och därmed större skatteunderlag.17

Regeringen erbjöd också subventioner och lån till 
kommunerna. Det statliga stödet fick generell karak
tär och i konsekvens med det avvecklades bidragen 
riktade till barnrikehus 1948.18 I Sverige skulle de 
offentligt finansierade bostäderna vara tillgängliga
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för alla, oavsett inkomst. För att göra det möjligt för 
barnfamiljerna att flytta till de nya bostäderna gav 
staten ett direkt stöd till de enskilda om de hade för
sörj ningsansvar för två eller flera barn. Bidraget var 
inkomstprövat men hade ett relativt högt tak.2-9

Propaganda var ett annat medel regeringen an
vände. Över landet spreds information om ”mönster
kommunerna”, vilka genomförde de på central nivå 
föreslagna åtgärderna. Gävle och Nässjö var två ofta 
återkommande förebilder.30 Ett annat känt exempel 
är Örebro, som förde en aktiv bostadspolitik inom 
vilken bostadsområden som Rosta och Baronback
arna tillkom. Dessa områden hör otvetydigt till 1940- 
och 1950-talens mest kända svenska byggnadsprojekt 
och fungerar än idag som positivt laddade symboler 
för den socialdemokratiskt förda bostadspolitiken 
när den fungerade som bäst. I vilken mån socialde
mokraterna själva bidragit till att sprida den bilden 
är oklart, men det förefaller inte osannolikt att man i 
likhet med exemplen Nässjö och Gävle använde Öre
bro för att skapa mönsterexempel. Trots de försök 
som gjorts för att nyansera bilden av ”mönstersam
hället” Örebro,31 kan nog sägas att Örebro, Rosta 
och Baronbackarna än idag betraktas som höjdpunk
ter för det offentligt finansierade byggandet och den 
upplyste kommunpolitikern. Tiden efter beskrivs ju 
ofta som en period av nedgång, med miljonprogram 
och storskalighet. Dessa områden bör förstås som 
ovanligt tidiga exempel på ett offentligt finansierat 
och kommunalt bostadsbyggande, vilket successivt 
under 1950- och 1960-talen kom att engagera allt fler 
kommunpolitiker. En slags startpunkt alltså, snarare 
än en höjdpunkt.

Den nya bostadspolitiken motiverades av att re
geringen ville skapa välfärd för alla. Möjligen kan 
nativitetsdebatten ha inverkat på reformarbetet. I Det 
framtida Stockholm (som var ett förarbete till Gene
ralplan för Stockholm 195 z) anges att det föddes för 
få barn i huvudstaden. Det antar författarna beror 
på bostadsbrist och dålig bostadsstandard. Att skapa 
bostäder och bostadsområden som var lämpliga för 
familjer med barn måste därför vara ett av de främ

sta målen för planeringen. De ställer sig kritiska till 
bostadssociala utredningens normer där en familj om 
två vuxna och två barn inte anses trångbodda om de 
hade två rum och kök. De påpekade att bostadspro
duktionen i Storbritannien, åren mellan världskrigen, 
avsett lägenheter om minst fyra rum och kök, och att 
man inför efterkrigstiden diskuterade möjligheterna 
att höja detta minimikrav.32

Internationella utblickar
I vilken mån presenterades den internationella debat
ten och de internationella projekten i Byggmästaren/ 
Arkitektur under 1950- och 1960-talen? Och vad 
presenterades? Här följer ett kortfattat försök att ka
rakterisera vad som behandlades i tidskriften decen
nierna efter andra världskriget. Urvalsprincipen utgår 
från frågan om huruvida de stadsplaner, byggnader, 
händelser och arkitekter som omtalades internatio
nellt, var kända i Sverige.

Tidskriften rapporterade under 1950-talet och 
framåt regelbundet om internationella utställningar 
och kongresser såsom Ciams möten. I varje nummer 
refererades dessutom innehållet i de internationella 
tidskrifterna - varje magasin under egen rubrik. På 
så sätt kunde läsarna avgöra huruvida det var värt 
att fördjupa sig i Architectural Rewiew, Casabella el
ler någon av de andra tidskrifterna. Det finns upp
gifter som antyder att de svenska arkitekterna läste 
internationell press, åtminstone anglosaxisk. De stora 
engelskspråkiga tidskrifterna var lätt tillgängliga i 
Sverige, angav Byggmästaren 1953.33

Den som inte läste internationell press kunde från 
ungefär 1950 informera sig om utvecklingen i Bygg
mästaren/Arkitektur som beskrev planerade eller 
genomförda projekt i framför allt västvärlden. Med 
avseende på 1940-talet är bilden en annan. Fram till 
1940-talets slut är rapporteringen om den internatio
nella utvecklingen sparsamt refererad, med undantag 
för den i Storbritannien. Denna bör å andra sidan 
många ha haft stor erfarenhet av, dels via artiklar
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presenterade i Byggmästaren, (men också i Plan) dels 
via brittiska publikationer; att Patrick Abercrombies 
planer för London studerades av de svenska arkitek
terna är väl omvittnat.34

Namnkunniga arkitekter som omnämns
Under 1950- och 1960-talen omnämnde tidskriften 
frekvent Le Corbusier och hans projekt. Han var av 
allt att döma populär i Sverige. För det talar, vid sidan 
av att tidskriften visade honom stort intresse, att han 
1958 blev hedersledamot i Svenska Arkitektforening
en.33 I Byggmästaren anges 1954 att Le Corbusiers 
böcker lästes noggrant av många yngre skandinaviska 
arkitekter.36 De som inte gjorde det blev regelbundet 
underrättade av tidskriften. Presentationerna av Le 
Corbusiers projekt är genomgående uppskattande.

Alvar Aalto och hans byggnader refererades inte 
särskilt ofta; inte förrän 1969, när tidskriften plöts
ligt publicerade en lång rad artiklar. Samma år visade 
Moderna Museet, i samarbete med Arkitekturmuseet, 
en utställning om Aalto och tidskriften gav då ut ett 
särtryck om honom. Även Riksutställningar upp
märksammade Aalto, endast ett år senare. Han tycks 
alltså ha fått ett uppsving i Sverige, samtidigt som 
modernismen var utsatt för hård kritik bland annat 
i pressen. Jag håller det för troligt att Aalto (liksom 
Ralph Erskine) fick symbolisera vad många uppfat
tade som en mjukare form av modernism och att han 
tillsammans med Erskine bevisade tesen att det inte 
var modernismen som skulle skyllas för de misslycka
de miljöerna.37 Databassystemet Libris pekar, i likhet 
med Arkitektur, mot att intresset för Aalto i Sverige 
var begränsat fram till cirka 1970. Hans gode vän 
Göran Schildt hade publicerat några böcker om ho
nom redan under 1960-talet, men det var vid ungefär 
den tidpunkt som kritiken mot modernismen var som 
starkast som Aalto började uppskattas på bred front 
i Sverige, om jag får döma av denna mycket summa
riska, kvantitativa undersökning.38

Få arkitekter besökte Finland, flertalet föredrog 
att resa söder- eller västerut skrev Arkitektur 1959.

Ändå hävdades att arkitekterna generellt kände till 
den finländska arkitekturen genom olika publikatio
ner. 39 Kommunalhuset i Säynätsalo (1951-5Z) var en 
av Aaltos byggnader som under 1950- och 1960-ta
len då och då omnämndes i Byggmästaren/Arkitek
tur. Byggnadens popularitet berodde sannolikt på 
att anläggningen ägde mycket av det som kom att bli 
uppskattat under 1950- och 1960-talen. Den ger as
sociationer till Medelhavsområdets byar och städer 
och har invändigt en primitiv materialbehandling, as 
found. Det förra illustreras i den västra uppgången 
som leder till ”pation”, som gårdsplanen kallades när 
anläggningen presenterades i Byggmästaren 1954. Pa
tio är i spansktalande länder en gård, ofta inbyggd.40 
Samtida kommentatorer menade att byggnaden var 
förebildlig i det att den skapade gatu- och platsrum.41 
Det ska tilläggas att det nästan alltid är fotografier 
av trappan och uppgången till gården som illustrerar 
uppsatser och artiklar om Säynätsalo. Den primitiva 
materialbehandlingen invändigt var sannolikt inte 
lika känd. I kommunalfullmäktiges rådssal hade Aal
to kombinerat oputsat tegel med furu, material som 
blev vanliga i interiörer under 1950- och 1960-talen.

Kahn, Richards, Mumford, Geddes, Wright, Lynch 
och andra namnkunniga inom området omnämns re
gelbundet i den svenska tidskriften. 1948 översattes 
och publicerades JM Richards anförande vid Ciam 6.41 
Lewis Mumfords namn finns regelbundet i tidskrif
ten under hela perioden 43 och någon gång nämns 
också Patrick Geddes.44 Mumfords favoritarkitekt 
Frank Lloyd Wright nämns bland annat 1959, då 
Guggenheim Memorial Museum presenterades (på
börjat 1943 ).45 Den estniskfödde arkitekten Louis 
Kahn, verksam i USA och ofta omnämnd som ame
rikan, uppmärksammas under 1960-talet. Inte sällan 
ingår illustrationer av hans byggnader.46 Kevin Lynch 
nämns då och då. Harald Swedner illustrerade 1966 
Lynch idéer med en bild från Florens, ”ett trångt och 
intensivt utnyttjat gaturum” vad Kevin Lynch menar 
med ”gångstråk som fungerar som upplevelseladdade 
orienteringsmoment i en stadsmiljö”.47

Om Team 10 handlar flera texter publicerade uu
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der 1960-talet, men inte, vad jag har kunnat se, under 
1950-talet (Team 10 bildades inför 1956 års möte i 
Dubrovnik). Flera av medlemmarna i Team 10 var 
dock bekanta för läsekretsen av artiklar i Byggmäs
taren att döma. 1958 anger tidskriften att Jacob B 
Bakema ”är välkänd”.48 Han omnämns också regel
bundet framför allt under 1960-talet. Aldo van Eyck 
däremot, som ofta nämns i litteraturen av idag - till 
skillnad från Bakema - förekommer överhuvudtaget 
inte, vad jag har kunnat finna, med undantag för när 
det kommunala barnhemmet i Amsterdam presente
rades i en väl illustrerad artikel 196z.49

Alison och Peter Smithson nämns ofta och presen
teras utförligt, bland annat 1955 med skolan i Hun
stanton. I samma artikel diskuteras begreppet neo- 
brutalism, som i texten definieras av paret Smithson 
själva. De anger flera byggnader av Le Corbusier som 
inspirationskällor: La Maison Jaoul i Paris, kyrkan 
i Ronchamp och L’Unité d’Habitaion i Marseille.50 
1966 berättar tidskriften om The Economists nya hus 
i London,51 och 1967 omnämns tävlingsförslaget för 
Berlin från 1958. Candilis, Josic & Woods förnyelse
projekt för Frankfurt och det av dem utarbetade för
slaget för Freie Universität i Berlin finns med i samma 
artikel.52 Firman nämns regelbundet i Arkitektur un
der 1960-talet.

Oscar Hansen, som av bland andra Nils-Ole Lund 
förknippats med den internationella debatten om öp
pen form, nämns inte förrän 1973. Han var sannolikt 
alltså inte känd bland de svenska arkitekterna. Hansen 
har inte någon framträdande roll i den internationella 
litteratur som jag gått igenom heller, med undantag 
för i Nils-Ole Lunds framställningar. 1973 omnämns 
han dock i Arkitektur som en av de mest ryktbara 
medlemmarna i Team 10.53 Det är oklart vem denna 
uppfattning tillhör, som artikelförfattare står Oscar 
Hansen själv. Enligt tillgänglig dokumentation deltog 
han endast i två av Team io:s drygt zo möten.54 Han
sen var alltså inte särskilt känd och knappast heller 
medlem av Team 10.

Internationellt ryktbara arkitekter och stadsplane
rare kom till Sverige och höll föredrag. André Luręat

var här 195z och föreläste för svenska arkitekter om 
sin misstro mot statistik och sin tilltro till att arbeta 
med utgångspunkt i människors önskningar och be
hov. Empiri, inte teori med andra ord.55 När Ernesto 
Rogers 1959 deltog i Svenska Arkitektforeningens 
möte fick arkitekterna möjlighet att bekanta sig med 
denne internationellt ryktbare italienare och bilda sig 
en uppfattning om den italienska utvecklingen. Rogers 
visade bilder av bland annat La Martella och Torre 
Velasca.561963 fick de svenska arkitekterna möjlighet 
att lyssna på Hugh Wilson som detta år höll föredrag 
om Cumbernauld för den svenska arkitektforening
en.57 Wilson hade planlagt staden under 1950-talet 
och beslutet om utbyggnaden hade tagits 1956. När 
han höll sitt föredrag 1963 bör alltså utbyggnaden 
ha kommit en bit på väg. En annan ”bland fackmän 
välkänd” britt var Paul Ritter som bland annat publi
cerat en bok om trafikseparering kallad Planning for 
man and motor. Den var väl illustrerad med skisser 
av Cumbernauld och Hook vilka tjänade som exem
pel på hur trafikseparering kunde tillämpas. Tidskrif
ten nämner att Ritter bland annat hållit föredrag för 
de svenska arkitekterna, anordnat av Byggtjänst.58

Bay-region-style, neorealism och socialistisk 
realism

Den empiriskt präglade arkitekturen formad av det 
lokala livet är ett stående inslag i Byggmästaren/Ar
kitektur under 1950- och 1960-talen. Artiklar kring 
detta tema kan indelas i två grupper. Å ena sidan så- 
danan som behandlar äldre bebyggelse, vilka är i klar 
majoritet, å andra sidan de som behandlar modern 
bebyggelse anpassad till det lokala eller regionala. Till 
den senare kategorin hör kaliforniska bay-region-sty
le; den italienska neorealismen, den schweiziska mot
svarigheten (som jag inte funnit någon benämning 
på), socialistisk realism och den moderna arkitektu
ren i Marocko. Samtliga dessa presenteras i Byggmäs
taren under 1950-talet.

Den typiska kaliforniska byggnadsstilen, bay-re
gion-style, karakteriserades 1950 som en inhemsk
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byggnadstradition som fått ett första uppsving om
kring sekelskiftet 1900. Stilen kännetecknas av ett 
inte ringa inslag av orientalisk arkitektur vilket för
klaras av att Kalifornien under sjöfartens guldålder 
låg nära Japan och Kina. Illustrationerna visar ett hus 
med utskjutande tak, stora glasytor och oregelbundna 
volymer ritat av arkitekten Harwell Harris som fram
hålls som en av de mest betydande företrädarna för 
denna riktning.59 1951 återkommer Kalifornien och 
den, enligt tidskriften, organiska arkitekturen. Denna 
sägs vara förknippad med Frank Lloyd Wright, kret
sen kring denne och med den regionalt präglade arki
tekturen på västkusten (det vill säga bay-region-style). 
Här används beteckningen organisk om en regionalt 
präglad och hantverksmässig arkitektur. Många unga 
amerikanska arkitekter byggde själva sitt första hus 
med denna karaktär. Detta ”självbyggeri” gav intim 
kontakt med arbete och material varvid arkitekturen 
lösgjordes från den ”slentrian och bundenhet” som 
den, enligt artikelförfattaren, får när den skapas vid 
ritbordet. Detta var med andra ord en empirisk arki
tektur, inte en teoretisk och den var lokalt präglad, 
inte generellt tillämpbar. Materialen var lokala, bland 
annat användes redwood (furu). Husen har också en 
prägel av as found, åtminstone i det av tidskriften an
förda exemplet där cement och plank kännetecknar 
interiören.60

Ett år senare finns en uppsats om italienskt byg
gande i Byggmästaren. Avsikten med denna arkitek
tur var att skapa en miljö med mänskliga proportio
ner som inverkade positivt på individerna. Intimitet, 
trevnad och kollektiv gemenskap var viktiga ledord. 
Den arkitekt som presenteras i artikeln ansluter sig 
till den syditalienska lantbefolkningens inrotade bo- 
stadsvanor, skriver artikelförfattaren angående ut
formningen av Orto Nuovo i Cutro. Det är en empi
risk, lokalt anpassad arkitektur som följer principen 
°rn grannskapsplanering. Bland övriga presenterade 
områden finns Tiburtino- och San Paolokvarteren i 
Rom (1950) och Falchera i Turin.61

I Schweiz fanns en liknande utveckling som den 
i Italien. Enligt en artikel från 1948 hade under kri

get en ”Heimatstil” av den mest förljugna art följt 
på 1930-talets modernism. Efter kriget hade en tredje 
väg utvecklats. En enkel, blond och charmig arkitek
tur med arkitekten Herman Baur som främste före
trädare.61 1959 redogör en rikt illustrerad artikel för 
socialistisk realism i Moskva. Skribenten knyter stilen 
till fascismens Italien, nazismens Tyskland, Napoleon 
III:s Paris och Alexander den stores St Petersburg och 
Moskva. Detta är med andra ord ett exempel på hur 
stilarkitektur associeras med en politisk riktning, i 
detta fall med diktaturstater.63

Den moderna arkitekturen i Marocko presentera
des första gången redan 1951! ett referat av en fransk 
tidskrift. Enligt bildtexten hade arkitekterna under 
utformningen av de nya husen försökt komma så 
nära de gamla förebilderna som möjligt. På bilderna 
visas atriumhus och hus med välvda tak.64

Intresset för folklig och primitiv bebyggelse
Under 1940- respektive 1970-talet kommer intresset 
för den inhemska folkliga bebyggelsen till uttryck i 
tidskriften, däremellan, under 1950- och 1960-talen 
står Medelhavsområdet i fokus. Av materialet i tid
skriften att döma avtar intresset för medel havskultu- 
rerna under sent 1960-tal. I någon mån övergår det 
till ”u-länderna”, bland annat de i Centralafrika, men 
också länder som Indien oćh Kuwait. Arkitektur nr 1 
1967 hade en artikel om ”Afrikansk verklighet” där 
traditionella byggnadstekniker presenterades. 1968 
respektive 1970 utgav man flera nummer med tema 
”u-länder”.6$ 1971 presenteras Jemen och hus bygg
da med traditionella tekniker. Funktionellt och byggt 
med enkla medel, konstaterar artikelförfattaren.66

Interbau 1957
Det största internationella evenemanget under 1950- 
talet var, förutom The South Bank Exhibition i Lon
don 1951, den stora bostadsutställningen Interbau 
i Berlin.67 Gotthard Johansson kommenterade den i
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Byggmästaren 1957, där han jämförde Interbau med 
Stuttgartutställningen 192.7 och andra tyska exempel 
från 192.0- och 19 3 o-talen. De senare var måttliga till 
skalan och byggdes för några tusen invånare. Den för
ra, som med avseende på utformningen av stadsplan 
och hustyper enligt Johansson inte skilde sig mycket 
från Stockholms nya förorter, hade betydligt fler in
vånare och betydligt högre hus. Hans inställning till 
Interbau var inte odelat positiv.

Det svenska bidraget utgjordes av en ”förort till en 
medelstor stad”. Radhus och atriumhus dominerade. 
Höghus och loftgångshus, här benämnda som galleri
hus, utgjorde 15 procent av bostäderna och var avsedda 
för ensamstående. Samtliga hus var inplacerade i ”en 
stadsmässig miljö med fasta rumsbildningar”, enligt 
planförfattarna. I synnerhet kring centrum och höghu
set fanns en livlig och "storstadsmässig miljö”. Området 
var trafikseparerat, det var en ”fotgängarstad” med kor
ta gångavstånd. Här fanns ungdomsgård, hobbylokaler 
för vuxna, lekskolor för barnen, gemensamma lokaler 
för ”föredrag, kammarmusik, amatörteater m.m.” Sve
rige bidrog alltså till Interbau med en plan präglad av 
grannskapsplanering och stadsmässighet.68

New towns

Regelbundet rapporterar Byggmästaren/Arkitektur 
från Storbritannien, Israel och Brasilien, som under 
efterkrigstiden drev omfattande byggnadsprogram.69 
Från den övriga världen återkommer rapporter då 
och då. 1969 till exempel beskrivs utvecklingen i 
Sovjetunionens nya städer.70 Även de skandinaviska 
länderna omnämns; Finland och Danmark oftare än 
Norge. Den danska utvecklingen uppfattades kanske 
till och med som förebildlig? Intrycket bekräftas av 
Ragnar Uppmans memoarer (2006), där han beskri
ver arkitekternas beundran för Danmark under 1950- 
talet.71 När det gäller sociala reformer uppfattades 
Storbritannien och Danmark som förebildliga under 
1940- och 1950-talen — kanske uppskattades arkitek
turen av samma skäl?

Framför allt var det utvecklingen i Storbritannien

som gavs omfattande uppmärksamhet. Dels förmed
lades intryck och information via rapportering om 
byggandet av new towns, dels fick brittiska publi
kationer genomslag i tidskriften, som Gordon Cul
lens Townscape och hans artiklar på samma tema. 
Inte bara utbyggnaden av new towns var känd för 
de svenska arkitekterna, utan även andra projekt som 
till exempel Roehampton Estates och Park Hill. Det 
förra inspirerat av Vällingby och Unite d’Habitation 
i Marseille, enligt den svenska tidskriften.72 Om det 
är en korrekt uppgift eller om påståendet grundas 
i etnocentrism är oklart. Park Hill är ett stort bo
stadsområde utanför Sheffield som blev känt för sina 
street-decks. Det har tolkats som det område i vilket 
arkitekterna kom att förverkliga paret Smithsons idé 
om bygator i luften.73

Av de nya städerna blev Harlow, Cumbernauld 
och Hook de mest kända exemplen i Sverige, av 
tidskriften att döma. Det ska dock tilläggas att tid
skriften presenterade många nya städer bland annat 
Milton Keynes och utvidgningarna av Wolverton och 
Manchester.74 Manchester presenterades utförligt i 
samband med ett specialnummer om ”engelsk sam
hällsplanering” i Byggmästaren 1946, med anledning 
av en utställning på samma tema på Liljevalchs konst
hall i Stockholm: ”Replanning Britain". Manchester 
var inte en new town utan i likhet med London en 
äldre stad som hade skadats under kriget och som 
nu skulle omorganiseras i enlighet med principen 
om grannskapsplanering. Varje grannskapsenhet var 
tänkt att hysa mellan 8 000 och 12 000 invånare som 
skulle sammanföras i ”fullt självständiga enheter” om 
50 000 invånare. I tidskriften kallas de ”distrikt” av 
bland andra C-F Ahlberg.

Tidskriftens läsare blev redan 1951 informerade 
om planeringen och utbyggnaden av Harlow New 
Town.75 Av beskrivningen framgår att Harlow och de 
svenska nya städerna, eller stadsdelsgrupperna som 
man ofta kallade dem, hade likheter när det gällde 
disposition och innehåll. I Harlow var dock insla
get av radhus betydande, vilket som bekant inte var 
det normala i Sverige. Cumbernauld och Hook var
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yngre än Harlow och återkom med jämna mellan
rum i Arkitektur under 1960-talet. De svenska arki
tekterna visste med all sannolikhet att Cumbernauld 
och Hook representerade ett nytt och mer stadsmäs- 
sigt ideal. Hook framhölls 1962 som en förebild när 
det gällde planeringsprocessen eftersom sociologiska 
undersökningar hade föregått planläggningen. Planen 
för Hook beskrevs vidare som ”stadsmässig” med vil
ket menades att den var varierad, kompakt, levande 
och kontinuerlig (med kontinuerlig avsågs normalt 
bandstäder och det gjorde man sannolikt här också). 
Den var också trafikseparerad och huvudsakligen be
byggd med låga hus.76

En nyutkommen bok om engelska new towns re
fererades i tidskriften 1964. I denna beskrevs de nya 
tendenserna: linjära stadscentra, integrering mellan 
bostäder och kommersiella funktioner i städernas 
centra och en avsevärt högre koncentration av män
niskor. Allan Westerman, som skrev artikeln, välkom
nade de nya idéerna bland annat med motiveringen 
att förtätning gav hopp om bättre livskvalitet. I Stor
britannien hade tätheten ökat från medeltalet 87 in
vånare per hektar i Stevenage till 320 invånare per 
hektar i vissa delar av Cumbernauld. Denna täthet 
skulle skapa vitalitet och möten mellan människor 
trodde Westerman,77 en föreställning som han delade 
med många på den internationella arenan.

Bandstäder och öppen form
Trots att många artiklar omnämner Cumbernauld 
och Hook förekommer ingen ingående beskrivning 
av den förstnämnda förrän 1970.78 Om planerna för 
Hook finns betydligt mer att läsa. Den sparsamt fö
rekommande informationen om Cumbernauld kan 
tolkas antingen som att läsekretsen förväntades kän
na till projektet, eller som att bara ett fåtal i Sverige 
egentligen hade några närmare kunskaper om staden. 
Hen senare tolkningen förefaller dock inte som sär
skilt trolig. Många arkitekter reste till Storbritannien 
för att studera utvecklingen på plats,79 och brittiska 
arkitekter kom, som framgått, till Sverige och gav fö-

*

reläsningar.
Information om de två brittiska städerna finns 

också ofta ”mellan raderna” i de texter där de om
nämns; 1967 sägs att Hook fungerat som en förebild 
för de nya städerna i Israel, vilka beskrivs som täta, 
stadsmässiga och flexibla bandstäder.80 1968 sägs att 
de två brittiska exemplen säkerligen haft ett betydan
de inflytande på planeringen i Sverige. I Järva hade 
en variant av denna princip om ”långsträckta centra” 
tillämpats i planen för Tensta-Rinkeby enligt artikel
författaren som framhöll att den var ett alternativ till 
en ”sluten” typ av centrumanläggning, sådana som 
hade byggts i Vällingby, Farsta och Skärholmen.81

Under 1960-talet ökar intresset för öppen form, 
både den realistiska och utopiska varianten, vilket 
inte minst kom till uttryck i presentationer av Japan. 
Kenzo Tanges plan för Tokyo och ett antal projekt 
av gruppen Metabolisterna presenterades utförligt 
av bland andra Kell Åström. Målet är en föränder
lig stad som i likhet med en levande organism, kan 
växa och utvecklas. Medlen är en linjär organisering 
(bandstadsprincipen) och utbytbara komponenter, till 
exempel bostadsenheter som kan kopplas av och på 
särskilt utformade bostadstorn. Han avslutar med 
att påpeka att de redovisade stadsplaneförslagen 
kanske kan förefalla utopiska, men att utvecklingen 
går förbluffande fort. Det är alltså inte frågan om en 
science-fictionarkitektur utan om en framtid som, en
ligt Åström, snart kommer att vara här.81 Liknande 
formuleringar framförs vid flera tillfällen även om 
det trots allt är en liten skara artikelförfattare som 
intresserar sig för den här typen av ”rymdurbanism”. 
Yona Friedmans projekt, Tokyoplaner, liknande det 
som Tange hade utarbetat 1967,83 och ”The Plug-In 
City” av Peter Cook med flera, var dock kända i Sve
rige liksom tidskriften Archigram för vilken Cook var 
redaktör.84

Ett annat uttryck för idealet om öppen form il
lustreras i tidskriften av en artikel om ett i Finland 
tillverkat transportabelt fritidshus, ”Futuro”, tillver
kat av glasfiberförstärkt polyesterharts. Utseendet på 
huset kan närmast beskrivas som ett rymdskepp från
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Mars - så som de brukar tecknas i serietidningar. Det 
ska tilläggas att huset presenterades utan ironi med 
formuleringar som att det erbjöd komfort och be
kvämlighet och att materialet var svårantändbart och 
åldersbeständigt.85

Strukturalism

Först under tidigt 1970-tal har jag funnit artiklar där 
olika författare försöker förklara begreppet struktu
ralism. Björn Linn beskriver det 1971 med utgångs
punkt i en antologi kallad Meaning in architecture, 
redigerad av bland andra Charles Jencks.86 Stellan 
Cyon resonerade samma år kring begreppet i en text 
som handlade om Kenzo Tange.87 Linn och Cyon häv
dade båda kommunikationernas och (inom språkve
tenskaperna) relationernas betydelse för begreppet. 
Året därpå publicerades en artikel där tolkningen av 
begreppet ligger nära den som etablerades på bred 
front i Sverige, nämligen föreställningen om att struk
turalism är synonymt med den svenska byggnadssty
relsens ”strukturfilosofi”.88 Till den uppfattningen an
slöt sig också ingressen till den ovan nämnda artikeln 
av Oscar Hansen. ”Den svenska strukturfilosofin” 
stod enligt tidskriften i ”tacksamhetsskuld” till Han
sens idé om att byggnader måste vara flexibla.89

Vardagslivet och människan i centrum

Filantropin och ingenjörskonsten

Arkitekternas intresse för samhällsvetenskaperna i 
allmänhet och sociologin i synnerhet ökade efter kri
get, såväl i Sverige som internationellt. Detta måste 
förstås i ljuset av att social security, (sociala trygg
hetssystem) samtidigt var ledordet inom det politiska 
fältet och att sociologi var vetenskapen på modet. 
Om ingenjören var förebild för arkitekterna under 
mellankrigstiden så blev sociologen det efter andra 
världskriget. Aalto formulerade det som att arkitek

ten var en ”social administratör”. Enligt Uno Åhrén 
blev det modernt att som arkitekt vara intresserad av 
sociala aspekter.90

Etnologen Karl-Olov Arnstberg beskrev i en ana
lys begreppet ”social” som en identitetsmässig mot
sats till kapitalism och nationalism. Det sociala mar
kerar allmänintresset,91 det som arkitekterna strävade 
efter att uttrycka i de nya städerna. Motsatsen var 
1800-talets stenstad där utformningen återspeglade 
höga tomtvärden; en effekt av marknadsekonomin.

Arkitekternas intresse för det sociala och för so
ciologin artikulerades bland annat i den bostadsso- 
ciologiska forskningen. Den utfördes av arkitekter, 
inte sällan i samarbete med sociologer eller sociologi
studerande, men även av personer med annan utbild
ningsbakgrund. Denna gren blev inflytelserik i Sve
rige och företräddes av bland andra Lennart Holm 
som i högre grad än andra personifierar utvecklingen 
inom forskning och utredning om bostäder i Sverige 
decennierna efter andra världskriget. Han är ett gott 
exempel på hur arkitekter anlitades som experter av 
politiker och myndigheter under efterkrigstiden. Det
ta medförde att arkitekterna erbjöds möjligheten att 
medverka i utformningen av Europas välfärdsstater 
från en central position.

Sociologin blev alltså under 1940-talet en mo
devetenskap, såväl inom som utom universitetsvärl
den.97 Paret Myrdal hade bidragit till detta genom att 
de i Kris i befolkningsfrågan (1935) omformulerade 
frågan om låg nativitet som ett sociologiskt problem, 
snarare än ett biologiskt. De drev också åsikten att 
den amerikanska formen av sociologi skulle använ
das för att utveckla den svenska socialpolitiken. En 
omsvängning från biologi till sociologi gjorde sig 
gällande, vilket bland annat innebar att samhällets 
utveckling inte längre skulle ”åstadkommas med ste
riliseringskniven” som Christer Skoglund så träffan
de har formulerat det.93 Inrättandet av sociologiska 
professorsstolar och institutioner vid 1940-talets slut 
bör, enligt Anna Larssons avhandling (zooi), förstås 
som ett uttryck för att många vid denna tidpunkt ville 
förklara olika samhällsfenomen med utgångspunkt i
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Hökmossen i Stockholm stod i centrum för Edmund Dahlströms kända avhandling. Han representerar 1950-talets svenska sociologi: 
ett könsblint, matematiskt exercerande.

sociologisk teori. Torgny Segerstedt blev professor i 
Uppsala. I Stockholm var Gunnar Boalt innehavare 
av en professur mellan 1954 och 1977. Han var en 
av dem som intresserade sig för så kallade bostads- 
sociologiska undersökningar, även om han i efterhand 
bedömer sin egen insats som ringa.94 På detta område 
samarbetade Gunnar Boalt med Lennart Holm.

Den kanske mest kända och oftast refererade bo- 
stadssociologiska undersökningen är Edmund Dahl
ströms Trivsel i söderort från 1951.95 Avhandlingen 
anses ha visat att få människor har någon närmare 
kontakt med sina grannar, varför bostadsområdet, 
dess innehåll och utformning, har liten betydelse med

avseende på ”de djupare sociala relationerna”. Efter
som resultaten ofta omnämns som relevanta96 vill jag 
här närmare redogöra för undersökningen liksom för 
den kontext i vilken den publicerades.

Dahlströms undersökning präglas, i likhet med 
annan bostadssociologisk forskning, av kvantitativ 
metod. Den innehåller en rad tabeller och statistiska 
resonemang ur vilka författaren påfallande ofta inte 
lyckas dra någon bestämd slutsats.97 Vidare är Dahl
ström könsblind. Det finns ingen diskussion kring 
varför han inte skiljer mellan mäns och kvinnors rela
tioner i grannskapet, trots att han konstaterar att ”en 
signifikant skillnad finns mellan män och kvinnor”.98

DEN SVENSKA UTVECKLINGEN - I75



Mitt intryck är att grannskapsenheten av andra 
forskare inte uppfattades som en primärgrupp för 
män (vilket Dahlström uppenbarligen antar att den 
skulle kunna vara), däremot för de hemmavarande 
kvinnorna" och självfallet också för barnen, ungdo
marna och andra som tillbringade större delen av sin 
tid i grannskapsenheten. Torgny Segerstedt, professor 
i sociologi, antog att män hade primära relationer och 
bildade grupper med utgångspunkt i arbetslaget el
ler fackföreningen. Han menade att dessa var de mest 
centrala i det moderna samhället. Segerstedt såg po
sitivt på arbetarrörelsen och andra folkrörelser, vilka 
antogs fungera som ersättning för den tidigare gemen
skap som funnits i byn respektive familjen.100 Det var 
en uppfattning han möjligen hämtat från Ferdinand 
Tönnies, som ju var sociolog, eller från Mumford.101 
Den bilden fanns också - inte oväntat - hos många 
socialdemokrater.102- Detta bortser Dahlström från. 
De resultat som han presenterar handlar om en ge
nomsnittlig grannkontakt utan hänsyn tagen till den 
av honom själv konstaterade ”signifikanta” skillna
den mellan kvinnor och män. Resultatet formuleras 
som att umgänget grannar emellan är begränsat.

Den mest väsentliga frågan för avhandlingen, den 
om människors trivsel, kunde inte besvaras tillfreds
ställande med den vetenskapliga metod som Dahl
ström använde. Många i de områden han undersökte 
ville flytta, och flyttningsbenägenheten var ett instru
ment som Dahlström använde för att mäta trivsel, 
eller vantrivsel. Flyttningsbenägenheten i Hägersten 
och Hökmossen grundades dock i bostadsbrist och 
trångboddhet, inte primärt i brister som var specifika 
för områdena, vilket Dahlström också själv konsta
terade i avhandlingen. (I sammanfattningen ger han 
dock läsaren intrycket att den höga flyttningsfrekven
sen primärt avspeglar en bristande lokal förankring 
bland invånarna.)103 Trots att Dahlström själv påtalar 
detta problem väljer han att presentera en omfattande 
sifferexercis kring flyttningsbenägenhet och flyttnings- 
frekvens, vilken dessvärre inte för honom närmare 
målet. Att folk generellt var trångbodda och därför 
ville flytta till en större lägenhet, gärna närmare sin

arbetsplats, framstår som en närmast trivial slutsats.
De mer deskriptiva delarna av avhandlingen 

lyckas Dahlström bättre med. Han ville fastställa den 
demografiska och sociala sammansättningen av be
folkningen i Hägerstensåsen och Hökmossen i södra 
Stockholm, vilket väl lät sig göras med kvantitativ 
metod. Likaså kunde Dahlström enkelt fylla sitt an
dra delmål, att undersöka i vilken mån det fanns öns
kemål om service och huruvida den service som fanns 
också utnyttjades. Det ”kollektiva livet” i området 
studerades genom att Dahlström undersökte i vilken 
mån invånarna aktivt deltog i föreningslivet och om 
de önskade att ett medborgarhus skulle byggas (det 
ville de gärna).

Av ovan nämnda exempel framgår att det finns 
anledning att mana till försiktighet när Dahlströms 
avhandling refereras. Vad han eventuellt har kunnat 
visa med sin studie kan diskuteras. Någon har sagt 
om Torgny Segerstedts studier från samma tid, att 
resultaten var magra, slutsatserna få och svaren svä
vande.104 Det samma kan nog sägas om Dahlströms 
avhandling.

När Dahlströms studie publicerades 1951 domi
nerade sedan några år en politisk konservatism sam
hällsklimatet.105 Med den förändrades villkoren för 
samhällsanalyser, om man jämför med det radikala 
t94o-talet. Då publicerades böcker som Stadskultur 
av Lewis Mumford och den i litteraturen ofta om
nämnda Inför framtidens demokrati (1944). I den se
nare diskuterade Gregor Paulsson, professor i konst
vetenskap, och Brita Åkerström (som presenteras 
nedan) den föreliggande situationen kritiskt. Bostäder 
byggdes som spekulationsobjekt och städer formades 
av exploateringsintressen, menade författarna, som 
föreslog att problemet skulle lösas genom att samhäl
let övertog ansvaret för bostadsproduktionen. Pauls
son förordade vidare en kollektivisering av uppgifter 
som sköttes av de enskilda hushållen. Exempelvis 
kunde matlagning, disk och tvätt utföras kollektivt i 
centralkök respektive kollektiva tvättstugor.106

Åren kring 1950 var läget alltså ett annat: En kon
servativ vind blåste och kalla kriget gick in i en kritisk
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fas.107 Personer med socialistiska sympatier inom den 
så kallade kultureliten möttes, enligt forskaren Mari 
Ferring, av motstånd.108 Hon beskriver hur makarna 
Myrdal, Uno Åhrén och Gregor Paulsson tappade 
mark (och uppdrag). Forskare som arbetat på den 
”sociala linjen” fick problem med karriären. Till det 
kan läggas att den sociologiskt grundade principen 
om grannskapsplanering blev starkt ifrågasatt.

De sociologiska undersökningarna från 1950-talet 
illustrerar hur den radikalism som förknippades med 
sociologiämnet i dess äldre amerikanska tappning, 
under 1950-talet i Sverige ersattes av en sociologi 
där tonvikten låg på att mäta och räkna.109 Makarna 
Lynds studier av Middletown (1929 och 1937) res
pektive Lloyd Warners om Yankee City (1941-1959) 
handlade om de samhälleliga problem och konflikter 
som strukturella förändringar inom produktionens 
område - det vill säga kapitalism och industrialism - 
förde med sig. De exemplifierar den radikala formen 
av sociologi som av många uppfattades som ett hot 
mot den etablerade samhällsordningen.110 1950-talets 
svenska sociologi hade en annan karaktär. Tonvikten 
låg vid en positivistisk och oantastlig datainsamling 
samt sifferanalys, vilket delvis var ett arv från mellan
krigstiden. Jag vill ställa frågan om inte detta metod
val bör förstås, inte bara som ett inomvetenskapligt 
vägval, utan som också som ett uttryck för ett sam
hällsklimat i vilket analyser som Lynds och Warners, 
varken var möjliga eller uppfattades som relevanta. I 
det sammanhanget utkom Dahlströms avhandling.

Aven om sociologin inte längre var radikal, an- 
sags den av många arkitekter sannolikt som ett sätt 
att modifiera modernismen och den egna yrkesrollen. 
I sin sociologiskt präglade roll kunde arkitekten göra 
en nyttig insats i samhällsbygget genom att utveckla 
en empiriskt grundad arkitektur utgående från med
borgarnas vardag - en arkitektur anpassad till män
niskors liv som det faktiskt levdes. Funktionalismen, 
som 1920- och 1930-talens modernism kallas i Sveri
ge led, enligt kritikerna, brist på empirisk förankring. 
Den beskrevs av Lennart Holm i Bostadssociologi 
(*959) författad tillsammans med sociologiprofes

sorn Gunnar Boalt, som teoretisk och elitistisk; en 
kritik som känns igen från den internationella scenen. 
Det ”kollektiv” som funktionalisterna sade sig arbeta 
för var en teoretisk konstruktion, menade Holm. Folk 
fick anpassa sina liv till arkitekternas lösningar, istäl
let för att arkitekterna tog reda på hur verkligheten 
förhöll sig. Bostadsundersökningarna var alltså, en
ligt denna analys, inte en verksamhet som syftade till 
att reformera hemmet så att det bättre överensstämde 
med de funktionalistiska arkitekternas visioner om 
hur detta borde utformas och inredas. Holm lyfter 
fram vad han uppfattar som positiva exempel och 
hävdar att bostadsundersökningarna syftar till att ta 
reda på hur verkligheten ser ut för dem som använder 
den bostadsmiljö som arkitekterna skapat.111

Bostadsundersökningarna hyllades inte av alla. 
Helge Zimdal (bland annat professor i arkitektur vid 
Chalmers tekniska högskola 1951-1970) yttrade i 
Arkitekten 195 6 att de snarast fungerade konserve
rande. De utvecklingsbara impulserna, menade han, 
kom från en kvalificerad elit, underförstått arkitekter
na.111 Edmund Dahlström var av en liknande uppfatt
ning. Attitydundersökningar hade ett värde, men det 
innebar inte att resultaten alltid skulle bilda utgångs
punkt för planeringen. Därtill var den genomsnittlige 
medborgaren ”alltför litet upplyst och litet konstruk
tiv”.113 Att det fanns en kluven inställning till i vilken 
mån invånarnas preferenser var av något större värde 
för arkitekter och planerare, diskuteras inte av Holm 
i den text där han beskriver de bostadssociologiska 
studierna. Han nämner inte heller att det i några av 
studierna finns en väl så beskäftig ton.

Brita Åkermans bostadsvaneundersökning Fa
miljen som växte ur sitt hem (1941) var, enligt Åker
man själv, den första svenska sociologiskt upplagda 
bostadsundersökningen.114 Den refererades också av 
Holm.115 Åkerman var varken arkitekt eller sociolog, 
men hon medverkade under flera decennier (cirka 
1940-1965) i organisationer som Aktiv hushållning, 
Hemmets forskningsinstitut och Svenska slöjdför
eningen, vilka alla fokuserade på ”hemarbetet”, på 
kost- och mathållning, bosättningsfrågor och frågor
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om kläd- och ”bostadsvård”. Åkerman skrev också 
utredningsbetänkanden under den tid hon ingick i den 
så kallade Befolkningsutredningen, tillsatt 1941. Till
sammans med bland andra Torgny Segerstedt deltog 
hon som författare i antologin Mot framtidens demo
krati. Åkerman och bostadssociologerna hittade före
bilderna för sitt arbete i USA och Storbritannien, men 
framför allt i de nordiska grannländerna. Den nordiska 
modellen betonade forskning och information om allt 
mellan näringsmässigt godkända maträtter till optimal 
köksinredning i syfte att påverka dels husmödrarna, 
dels producenterna. Som framgår var det en verksam
het som syftade till att fungera normativt.116

I Åkermans undersökning ingick 300 familjer med 
barn, där de flesta bodde i lägenheter i Stockholm 
och mer än hälften i lägenheter om ett rum och kök. 
Tyngdpunkten låg på hur familjerna möblerade sina 
lägenheter, var de åt, var de sov och vad de gjorde på 
fritiden. Att de familjer som bodde i de minsta lägen
heterna var mest missnöjda med bostaden kan knap
past sägas vara ett uppseendeväckande resultat. Inte 
heller det att ju fler barn man hade i enrumslägenhe
terna, desto större var missnöjet. Däremot bör fall
beskrivningarna ha uppfattats som alarmerande, de 
visade ju hur låg bostadsstandarden var under 1940- 
talet och hur trångt många bodde.

I det avslutande kapitlet spekulerade Åkerman 
kring varför så många valde att skaffa endast ett barn 
(här anas nativitetsdebatten). Författaren trodde sig 
bland annat ha iakttagit ett samband mellan moderns 
skicklighet när det gällde hushållsarbete och det antal 
barn hon valde att föda. Här kan man möjligen ana 
avsikterna med de ”grundutbildningar på hushålls- 
området” som många, bland andra Åkerman, före
språkade.117 ”Fantasilöshet” antogs vara en annan 
anledning till att så få barn föddes - man och hustru 
blev så ”stadiga” att de glömde att ”leka”.“8

Efter fyra sidors spekulation kring detta tema be
rörs den i sammanhanget relevanta, men också poli
tiskt laddade, frågan om bostädernas storlek, vilket 
var oundvikligt eftersom många av de familjer som 
ingick i undersökningen var svårt trångbodda. I ett

fiktivt samtal diskuteras möjligheten att öka bostads
ytan. Detta avvisas raskt då familjernas ekonomi var 
allt för begränsad. Samtalet stannar vid att en ökad 
differentiering av rummen (hellre flera små rum än 
färre stora och hellre kokvrå med matvrå än traditio
nellt kök, vilket var i enlighet med den tidiga moder
nismens ideal). Men framför allt skulle nog en ökad 
”bostadsupplysning” kunna bidra till att förbättra 
bostadsstandarden. Med det sistnämnda avsågs att 
människor skulle välja lägenhet efter vilka behov de 
hade, istället för att låta sig förföras av en ”vacker 
utsikt” eller ett ”förtjusande” badrumsskåp.“9 Här 
talar författaren om människor som många gånger 
bodde i ett enda rum och hade flera barn utan möj
lighet att öka sin bostadsyta. Med större medveten
het kunde de ändå få det bättre, trodde författaren. 
Trångboddhet var alltså inte ett politiskt eller sam
hällsekonomiskt problem. Det kunde lösas genom att 
människor möblerade lägenheterna annorlunda eller 
valde den lägenhet om ett rum och kök som passade 
deras behov bäst.

”Kvinnornas/mödrarnas”, arbete beskrev hon som 
”planlöst” och ”ineffektivt”; lösningarna de prestera
de gav ”magra” resultat och de hade föga kunskap om 
”rationella arbetsmetoder”. Detta gav negativa kon
sekvenser för familjens ekonomiska standard.120 Den 
syn som Åkerman förmedlar påminner om en tradi
tion som hade funnits allt sedan 1700- och 1800-talen 
bland filantroper och ”reformatorer”. Dessa hävdade 
att bättre kunskaper om hemmet kunde bidra till att 
höja de fattiga familjernas moraliska och ekonomiska 
situation. Det var ett synsätt som kom att fortleva in 
på 1900-talet. Debatten kring sekelskiftet 1900 kän
netecknades av sträng moralism framför allt gente
mot kvinnor. I Tyskland hade undersökningar visat 
att 70 procent av fattigdomen berodde på husmo
derns okunnighet. Familjernas nöd var självförvållad; 
en ståndpunkt som också var spridd i Sverige. ”Hust
rurnas bristfälliga kunskap i hushållsangelägenheter 
är en av de väsentligaste orsakerna till arbetarklas
sens dåliga ställning” ansåg en svensk kvinnlig ”slöjd
pedagog” 1893.121 Brita Åkerman delade av allt att
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döma den uppfattningen.
Den bostadssociologiska forskningens framgångar 

kan mätas i det faktum att när folkskolan fick en ny 
kursplan under 1950-talet infördes ämnet hemkun
skap i undervisningen. Intressant i detta sammanhang 
är att frågor kring bostaden var en central del. I sjunde 
klass fick eleverna lära sig vad som utmärker en ända
målsenlig och trivsam bostad. För dem som fortsatte 
till åttonde klass (det var obligatoriskt att gå sju år 
1 skola) handlade hemkunskapsundervisningen även 
om bostadens planering och om bosättningsfrågor. 
I årskurs nio återkom undervisningen till bostaden, 
dess ändamålsenlighet, planering och inredning. Un
dervisningen baserades på forskningsresultat121 varför 
det inte är otroligt att Åkermans studie tillhörde dem 
som lästes av lärarna.

De svenska arkitekterna levde också i föreställ
ningen att människor måste utbildas för att kunna 
använda sina bostäder på rätt sätt. Uno Åhrén skrev i 
hostadssociala utredningens slutbetänkande 1947 att 
förutom att de ekonomiska förutsättningarna måste 
förändras om bostadsstandarden skulle kunna höjas, 
sa måste också insikten om betydelsen av goda bostä
der bli mer utbredd. Han förutspådde att det i synner
het kunde bli svårt att få gamla människor med ”inro
tade bostadsvanor” att inse det. 113 Arkitekterna Poul 
Lenningsen och Eskil Sundahl uttryckte vid samma 
öd liknande uppfattningar, och vid ett möte arrange
rat av Svenska Arkitektföreningen diskuterade de hur 
människor kunde fostras att leva modernt.114

Diskursen om de ineffektiva och planlöst arbetan
de husmödrarna reflekteras även i en bostadsutred- 
nin8 gjord under 1940-talet av Sveriges Arkitekters 
Riksförbund (SAR) och Svenska slöjdföreningen. 100 
familjer i hundra lägenheter var, enligt historikern 
hdaria Göransdotter, inspirerad av Åkermans studie 
°ch genomfördes bara något år senare.115 Göransdot
ter hävdar det elitistiska perspektiv som författaren, 
hena Larsson, anlägger i sina beskrivningar, tonen är 
både beskäftig och moraliserande. Uppenbarligen an- 
Ser Larsson att objekten för hennes studier behöver 
uPplysas (eller uppfostras) i syfte att ”förbättra” bo-

stadsvanorna.
När Holm refererar samma utredning 1959 ges 

intrycket att fokus låg vid hur människor möblerade 
sina hem, med avsikten att bland annat studera even
tuella samband mellan människors klasstillhörighet 
å ena sidan och möbelutrustning och bostadsvanor 
å den andra. Sådana samband fanns, enligt Holm. 
Exempelvis hade barnrika familjer oftare matbordet 
mitt på golvet än tjänstemannafamiljer som oftare 
hade matbordet placerat vid väggen. 116 Den förra 
gruppen hade alltså jämförelsevis mindre fri golvyta 
tillgänglig för exempelvis lek, måhända ett uttryck för 
husmoderns bristande organisationsförmåga. Under
sökningens ledare, Gotthard Johansson, hade dock, 
enligt ett citat, uppfattningen att den ”irrationella 
användningen” av hemmet kunde bero på fel i bo
stadens utformning. Det behövde inte nödvändigtvis 
vara de boende som hade felaktiga vanor.117

I bostadsundersökningar ingick tidsstudier gjorda 
av tidsstudiemän (vilka ofta var kvinnor) av samma 
karaktär som de som gjordes inom industrin i en
lighet med den amerikanska ingenjören Frederick 
Taylors metoder. Syftet var att söka rationalisera lä
genheternas inredning och planlösningar och därmed 
effektivisera hemarbetet - ett önskemål som kom från 
det socialdemokratiska kvinnoförbundet som drev 
frågan om hemmets rationalisering från 1930-talets 
slut.118 Många inom förbundet kände säkerligen till 
det så kallade frankfurterköket vilket fanns i flera av 
de nybyggda områdena kring Frankfurt-am-Main, 
”modernismens Mecka”. Det var minimalt till ytan 
men funktionellt, rationellt och utrustat med tekniska 
hjälpmedel. Det var, kort sagt, effektivt. I de svenska 
husen från 1930-talet kallas den här typen av kök i 
folkmun för ”laboratoriekök”, vilket understryker 
att detta var en naturvetenskapligt präglad kökstyp 
utvecklad under experimentella förhållanden.

Tidsstudiemännen, iklädda vita laboratorierockar, 
räknade och mätte tidsåtgången för de olika arbets
momenten i köket, i syfte att skapa underlag för en 
rationell planering. Ett ofta publicerat fotografi som 
illustrerar denna gren av bostadsforskningen är det
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Kvinnors ineffektiva sätt att sköta hemmet var ro
ten till fattigdom ansåg 1700-talets filantroper, en 
föreställning som fortlevde in på 1940-talet. Olika 
åtgärder vidtogs i syfte att förbättra tillståndet, 
här är det SAR som utför tidsstudier.
Foto Arkitekturmuseet i Stockholm.

som visar tillagning av köttbullar i ett provkök 1945. 
Fotografiet togs i samband med den ovan nämnda 
studie som ingick i SAR:s och Svenska slöjdförening
ens bostadsutredning.129 Men även på andra områden 
kom tidsstudier till användning. Under sent T940-tal 
gjordes inom Hemmets forskningsinstitut tidsstudier 
av mödrars kontakt med sina barn. Antalet kontak
ter räknades, liksom den totala tid som mödrarna 
ägnade barnen. Syftet var att förhoppningsvis kunna 
fastställa vilka faktorer som var gynnsamma för de 
uppväxande barnen, kanske för att söka skapa gene
rella rekommendationer även på detta område. 130 

Den gällande ordningen med mor vid spisen och 
far i fabriken, kan sägas ha understötts av forsk

ningen. Den implicerade en normativ kvinnoiden- 
titet. Kvinnors uppgift var, per definition, att sköta 
hem och barn, även om Åkerman och hennes kolleger 
själva kombinerade barnafödande med yrkesarbete. 
Det kunde de göra tack vare en god ekonomi som 
tillät familjen att ha kvinnliga anställda som skötte 
barn och hushåll. Åkerman har senare hävdat att hon 
och hennes kolleger inte ansåg att kvinnans plats var 
i hemmet. Men utgångspunkten var verkligheten som 
Åkerman uttrycker det - det vill säga att kvinnorna 
faktiskt i så stor utsträckning fanns i hemmen.131 Det
ta är troligen en efterkonstruktion. Åtminstone under 
1940-talet drev Åkerman uppfattningen att kvinnor 
skulle arbeta hemma.132 Mitt intryck är att det fanns
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en ambition att såväl uppgradera hemarbetet som att 
rationalisera det, alltså göra det lika viktigt och lika 
rationellt som det arbete som sköttes på fabriken. I 
det ingick att, som Åkerman uttryckte det "ta reda på 
vad deras (husmödrarnas) roll bestod i och vad deras 
arbete i realiteten hade för samhälleligt värde.” 133 

Vid sidan av undersökningar kring möblering, 
utnyttjande av lägenheterna och tidsstudier, gjordes 
också undersökningar om vilka hustyper människor 
föredrog, i vilken mån de uppskattade sitt grannskap, 
huruvida de umgicks med grannar eller inte, vad de 
tyckte om den service som fanns i grannskapet, om de 
deltog i föreningslivet, etcetera. Dessa frågor relate
rades sedan till klasstillhörighet, antal barn, gangav
stand med mera. En lång rad undersökningar sysslade 
med någon eller flera av ovan nämnda aspekter på 
boende, exempelvis Lennart Holms Hem, arbete och 
grannar (om Rosta, 1958) och Ett bostadsområde 
blir äldre (om Augustenborg i Malmö, 1958). Ed
mund Dahlströms Trivsel i söderort (1951) har redan 
nämnts, den följdes av Barnfamiljer i höghus och tre- 
vanings låghus i Vällingby (1957), Gunnar Åsvärns 
°ch Bertil Mathssons Fritid i förort (om Årsta cen
trum, 1959), Bertil Pfannenstills Sociologisk under
sökning av Augustenborgsområdet i Malmö (195z), 
Eva Carsten-Carlssons Sociologisk undersökning i 
Haga våren 1949 och Lundby 1950 och Johanneberg 
°ch Guldheden 1952. Samtliga refererades i Bostads-

'Vkitekt Lennart Holm använde statistik i arbetet med att 
utveckla mer effektiva lägenhetsplaner. Ur Holms avhandling 

arnilj och bostad (1955).

sociologi 1959.
Resultaten presenterades inte sällan grafiskt som 

i Lennart Holms undersökning av trivseln i Gustavs
berg där ”intressekvadranter” (rektanglar) med in
ritade punkter och streck illustrerade resultaten. 
Han använde statistisk metod i syfte att skapa ve
tenskap om människors vardagliga liv och behov. I 
undersökningen om Gustavsberg finns exempelvis 
en "kvadrant” i vilken kvinnors respektive mäns 
intresse för en cykel/sportaffär i grannskapet rita
des in. Kvadranterna är svårlästa, för att inte säga 
obegripliga, åtminstone för den som saknar ingå
ende kunskaper i ämnet statistik. Grafer användes 
också, exempelvis den som ingick i Bostadsso
ciologi och som redovisade en ”vädringsstudie”, 
vilken syftade till att kartlägga vilka fönster i lä
genheterna som öppnades vid vilka tidpunkter och 
i vilka väderstreck.134

Lennart Holms undersökning från 1955, Familj 
och bostad, skiljer sig från Åkermans respektive SAR:s 
studier på det sättet att han synes vara mindre en
gagerad i uppgiften att uppfostra människor. Han 
använder istället undersökningar av hur människor 
utnyttjade sina bostäder för att kritiskt granska den 
av bostadsstyrelsen utgivna skriften God Bostad från 
1954. Verkligheten jämfördes med teorin, det vill säga 
de skriftliga rekommendationerna. Undersökningen 
karakteriseras också av en väsentligt mer initierad 
och problemorienterad metoddiskussion jämfört med 
Åkerman och Dahlström. I likhet med dem använder 
han kvantitativ metod och, precis som i Dahlströms 
studie, tar de matematiska/statistiska resonemangen 
stort utrymme. Holm granskar olika delar av verklig
heten. I studien ber han människor gradera vad som 
är viktigast: butiker, lekplatser, skolor, grannkontak
ter, kommunikationer eller utsikt. De får också svara 
på frågor av typen ”Skulle ni vilja ha någon ytterliga
re dörr mellan rummen, eller mellan köket och något 
rum?” Tidsstudier av hur husmödrarna använde sina 
dagar, möbleringsstudier, frågor om var familjerna åt, 
var de sov med mera antogs kunna ge initierade kun
skaper till arkitekter och andra som hade till uppgift
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att planera nya bostäder.
Den attityd som hyllades var den verklighetsför- 

ankrade, eller ”empiriska”, den som tog hänsyn till 
vanliga människors verklighet, preferenser och öns
kemål. Vad som var bra eller dåligt bestämdes i hög 
grad av de boende. Holm anlägger inga moraliska 
synpunkter på hur människor gör sina val. Dock 
konstaterar han i slutkapitlet att två rum och kök är 
olämpligt för en barnfamilj med ”rådande bostads- 
vanor”. Om inte utrymmesstandarden kunde höjas 
generellt ”bör man med kraft propagera för vardags
rummet som sovplats för de vuxna”.135

Genom att lära människorna att utnyttja bostä
derna mer rationellt kunde alltså bostadsstandarden 
höjas, vilket var en slutsats som också Brita Åker
man drog i sin undersökning 1941. De båda stannar, 
liksom ingenjören, vid sin empiri, de löser uppgiften 
inom den ram som utgörs av objektet självt. I enlig
het med det angreppssättet drar Holm inga slutsatser 
av att enfamiljshusen enligt studien skattas högre än 
lägenheterna. Skälen till varför han undviker att dra 
fram den typen av resultat i ljuset ligger, menar jag, i 
hur han och andra vid den här tiden uppfattade ve- 
tenskapsbegreppet.136

Under senare år har begreppet ”social ingenjörs
konst” fått ökad aktualitet utan att någon entydig 
definition av begreppet har etablerats.137 I gängse 
språkbruk förknippas det med en gradvis samhällelig 
förändring till det bättre genom reformer,138 som har 
till syfte att successivt skapa goda villkor för vanliga 
människor i deras vardagsliv. En reformistisk social
demokrati snarare än revolutionär socialism med an
dra ord. Eller - för att applicera begreppet på ämnet 
för denna undersökning - en försiktigt anpassad form 
av modernism snarare än en modernistisk vision utan 
verklighetskontakt. Men man skulle också kunna 
säga att social ingenjörskonst betecknar politiker/ex
perter/arkitekter eller andra grupper som använder 
tekniska termer när de hanterar samhälleliga problem 
och vidare förespråkar ingenjörens angreppssätt. Na
turvetenskaplig metod och rationella lösningar anses 
då utgöra verktyg som är lämpade för arbetet med

att skapa ett gott samhälle. Det är det senare som är 
målet naturligtvis, inte metoden i sig.139

Uppfattningen att vetenskapen kunde användas 
för att lösa samhälleliga och sociala problem har 
aldrig haft någon specifik politisk färg. ”Socialveten- 
skap” hade emellertid, enligt forskaren Marika He
din, ett högt värde i det tidiga 1900-talets liberala fö
reställningsvärld och den kunde användas på ett sätt 
som vi idag sannolikt skulle uppfatta som djupt krän
kande för individen. Folkpartiet föreslog till exempel 
att samhället, via vetenskapliga hälsoundersökningar, 
kunde peka ut vilka individer som hade disposition 
för att bli brottslingar, så att experterna kunde ingri
pa tidigt. 140

Att det funnits de som i vetenskapens namn rätt
färdigat kränkningar av enskilda individers integritet, 
är väl känt. Sannolikt förknippas detta förhållande 
inte sällan med begreppet social ingenjörskonst, som 
med en sådan tolkning blir synonymt med övergrepp. 
Jag skulle vilja påstå att det finns ett samband mellan 
denna tolkning av begreppet och de bostadssociologer 
som under 1940-talet betraktade kvinnor som okun
niga, ineffektiva och föga rationella. Med den variant 
av undersökningar som utvecklades under efterkrigs
tiden, och som här representeras av Lennart Holms 
arbete, blev bostadssociologin en strikt positivistisk 
verksamhet i avsaknad av moraliska övertoner. Man 
mätte, räknade och sammanställde olika data om bo
städer och hur de användes.

Ingenjörskonstens metod kan sägas vara att an
vända vetenskap för att lösa olika typer av kon
kreta problem. Med hjälp av tekniska innovationer 
och kunskaper om mekanik kan ingenjören minska 
friktionen, öka effektiviteten och i förlängningen op- 
timera verksamheter. Han, eller hon, söker kausala 
samband, är kunnig om industriell organisation och 
kan föreslå förändringar i syfte att skapa rationalise
ringar, bland annat genom tidsstudier. Det är däre
mot inte ingenjörens uppgift att formulera målet med 
verksamheten, detta är företagsledningens ansvar.141

Här finns alltså paralleller mellan ingenjörerna 
och bostadssociologerna. För de senare gällde det att
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skapa ändamålsenliga bostäder med hjälp av veten
skapliga metoder. De identifierade problemen, det vill 
säga besvarade frågor om var och varför friktion i 
maskineriet, det vill säga bostaden, uppstod. Mate
matiska beräkningar hade en framträdande plats så
väl i ingenjörens arbete som i de bostadssociologiska 
undersökningarna. Lika litet som ingenjören skulle 
bostadsforskaren formulera målen med verksam
heten. Istället skulle han, eller hon, på vetenskaplig 
grund, identifiera problem och ange rationella (inte 
Politiska) lösningar på de samma.

Om de bostadssociologiska studierna fick någon 
inverkan på människors val av lägenhet, möbler och 
andra artiklar som hörde till hemmet är oklart. Vilka 
möbler enskilda familjer skulle inhandla och hur de 
skulle ställa upp dessa i lägenheten var de facto beslut 
som låg utanför bostadssociologernas räckvidd. Även 
°m de senare var irriterade över att utbudet i mö
belhandlarnas butiker inte motsvarade vad de ansåg 
som funktionellt och rationellt fick de vackert böja 
SIg för att verkligheten i denna del styrdes av andra 
krafter.142

Annat var det möjligen med de delar av studierna 
som fokuserade på lägenheternas utformning. Dessa 
resultat bör ha intresserat Bostadsstyrelsen som utgav 
en samling rekommendationer under titeln God Bo
stad. Den utkom i flera upplagor med början 1954.143 
God Bostad behandlade frågor om lägenheternas ut
rustning (exempelvis köksinredning) och planering 
(exempelvis minimimått för sovrum) och de knöts till 
de statliga bostadslånen. För att få statliga bostadslån 
måste bostadsbyggnadsprojekt följa rekommendatio- 
nerna. I vilken mån dessa hade en styrande funktion 
ar osäkert. Enligt en undersökning av ett urval ären
den 1962 visade det sig att hälften av matplatserna 
1 köken inte höll de rekommenderade måtten, vilket 
antyder att granskningen inte var särskilt hård,144 åt
minstone inte vid det aktuella undersökningstillfäl
let.1-« Det kan möjligen ha förhållit sig annorlunda 
under 1950-talet.

Bostadssociologiska studier bör ha haft betydelse 
lör det inom arkitektutbildningen under 1960-talet

nybildade ämnet ”byggnadsfunktionslära”. Det var 
Lennart Holm som fick i uppdrag att skriva program
met för den professur som knöts till ämnet vid Lunds 
Tekniska Högskola. Där inrättades ett laboratorium 
för fullskalestudier i bostadsplanering. Några år se
nare inrättade även KTH i Stockholm en professur i 
ämnet. Det ska tilläggas att detta var en utveckling av 
ämnet ”bostadsbyggnad”, inom vilket liknande kun
skaper redan tidigare hade förmedlats, inte minst av 
Holm som undervisade i ämnet vid KTH mellan 1957 
och 1967.146

Det organiska samhället
I Storbritannien fanns, liksom i USA, en ”Community 
Centre Movement”, en rörelse som strävade efter att 
det i varje samhälle skulle finnas en form av offentliga 
lokaler, eller medborgarhus som var öppna för invå
narna. Medborgarhuset var tänkt för individer, inte 
för politiska partier eller fackföreningar. Där skulle 
finnas lokaler för vuxna och ungdomar under samma 
tak, men åtskilda. Enligt Nutida engelsk samhälls
planering, som för en svensk publik redogjorde för 
utvecklingen i Storbritannien, skulle huset erbjuda 
aktiviteter och undervisning:

En av de viktigaste uppgifterna, som medbor
garhuset har att fylla, är av uppfostrande art; 
det kan vara direkt undervisning eller någon 
form av aktivt och lärorikt arbete såsom slöjd 
eller dylikt.

Varför var utbildning så viktigt och varför skulle inte 
politiska partier eller fackföreningsrörelsen kunna 
ingå som en av flera delar i medborgarhusens verk
samhet? Jag tror att författarens synpunkter tolkas 
bäst genom att de knyts till den under 1800-talet ut
bredda bildningsdiskussionen. Politik hörde, enligt 
detta synsätt, inte ihop med bildning.

En bärande tanke bland ”bildningsivrare” med olika 
politisk bakgrund var att sociala konflikter kunde und
vikas med hjälp av utbildning. Denna bidrog enligt såväl
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liberala som konservativa till att en ansvarskännande 
och upplyst medborgaranda spreds även till samhällets 
lägsta skikt. Ett bildat folk skulle lösa samhällsproblem 
med förnuftet. Detta gällde även känslomässiga attityder 
som klasshat. I bildningsverksamheten träffades män
niskor från olika samhällsgrupper, på så sätt kunde för
ståelse skapas klasserna emellan. Bildning skulle också 
ge meningsfull sysselsättning vilket avledde människor 
från att supa och slåss. Samförstånd var bildningscirk- 
larnas ideal.147

Många arkitekter fogar, av formuleringarna att 
döma, in sig i traditionen av bildningsivrare. Vid 
en sammankomst i Svenska Arkitektforeningen på 
1940-talet kom mötesdeltagarna överens om att 
människor måste bildas för att inte fastna i ”mass
kulturens garn”.148 Medborgarhusens bildnings verk
samhet hade just en sådan roll. Den skulle motarbeta 
de kommersiella krafterna som erbjöd den enskilde 
en ”ur många synpunkter otillfredsställande syssel
sättning”.149 Bildning gav människor kunskaper om 
de egna naturliga behoven, vilket de kommersiella, 
vinstdrivande verksamheterna endast indirekt hade 
intresse av. Människor undkom under sin utbildning 
meningslösa och destruktiva sysselsättningar; dess
utom bidrog deras högre andliga nivå i förlängningen 
till utvecklingen av ett samhälle i jämvikt.

En sysselsättning som ännu 1955 fördömdes som 
meningslös var biobesök. Sociologen och professorn 
Torgny Segerstedt beskrev detta nöje i termer av ”pas
sivt tidsfördriv”.150 Hans yttrande speglar föreställ
ningen om hur viktigt det var att människor levde ett 
aktivt och utvecklande liv i gemenskap. Det var aktivi
teten som skapade sammanhang, höll ihop samhället, 
producerade och reproducerade de sociala mönstren. 
En person som deltog i primärgruppens arbete lärde 
sig också de demokratiska villkoren. Utan aktivitet 
i primärgrupper skulle samhället kollapsa, trodde 
Segerstedt, gruppen skulle bli en formlös ”massa”. 
Massmänniskan saknar, till skillnad från gruppmän
niskan, insikter i hur demokratin fungerar och känner 
sig otrygg. Och otrygghet leder, i sin tur, till längtan 
efter en stark ledare och stora människomassor, vilket

för tankarna till bilder av massmöten där diktatorer 
som Mussolini, Hitler eller Stalin hyllas av ”folket”. 
Massan kan, till skillnad från gruppen, suggereras, 
hävdar Segertedt, och film, radio och idrottsevene
mang - aktiviteter som förutsätter passivitet hos mot
tagaren - skapar risk för masskollektivism och sug
gestion.151

Såväl grannskapet som medborgarhuset tänktes 
bidra till att skapa lokal identitet, sammanhållning 
och utveckling, samt motverka passivitet och aliena
tion. Medborgarhuset skulle vara ett centrum för det 
gemensamma livet och ge möjligheter för den aktivi
tet och gemenskap som krävdes för att skapa ett gott 
samhälle. I skriften Nutida engelsk stadsplanering 
bekräftas Sarah Williams Goldhagens och Réjan Le- 
gaults uppfattning att många arkitekter och planerare 
under efterkrigstiden uppfattade att det förelåg en rad 
hot mot människors frihet till utveckling. Dels de po
litiska hoten i form av antidemokratiska krafter som 
för Europas del inneburit ett krig som just avslutats, 
dels masskulturens och masskonsumtionens utbred
ning som hotade människors psykiska frihet.151

Enligt författaren till Nutida engelsk samhällspla
nering (1945) kom hotet primärt från de kommersi
ella krafterna.155 Det kan tilläggas att när detta skrevs 
rådde med anledning av kriget strikt ransonering med 
brist på det mesta i Storbritannien. Det var med andra 
ord inte ett samhälle där människor levde i ett över
flöd av konsumtionsvaror, vilket en nutida läsare må
hända lockas att tro. Det förefaller alltså otroligt att 
oron för de kommersiella krafternas dominans skulle 
ha hämtats från den brittiska vardagen. Formulering
arna kan däremot knytas till såväl Segerstedts och so
ciologins syn på samhällsutvecklingen som till den så 
kallade bildningstraditionen.

Arkitekt Sven Ivar Lind var en av dem som upp
fattade ”gruppcentra” som ett medel att motverka 
de krafter som hindrade människans och samhällets 
utveckling i en positiv riktning. I första hand var det 
”penningen”, i andra hand maskinen som utmålades 
som hotande faror. Kapitalismen och industrialis
men (”penningen och maskinen”) förorsakade, enligt
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Lind, splittring, kaos och söndervittring. Den inter
nationella modernismen hade inte uppfattat detta hot 
och därmed inte förstått att bemöta det. Människor 
hanterades som en massa, inte som enskilda individer. 
Arkitekterna laborerade med dem som produktions- 
och konsumtionsenheter. Detta skapade ”massmän- 
niskan”. Det krävdes en annan organisation som gav 
sammanhang. Nu krävdes, hävdade Lind, som citera
des i Byggmästaren 194z, ”en organisk ordning”. Ge
nom att organiska band växte fram mellan människor 
skulle massan få liv. Gruppcentra som befordrade och 
underlättade samlivet kunde vara ett sätt att skapa 
sadana band.154 Att skapa sammanhang beskrevs av 
Gropius som att konstruera en levande urban orga
nism (”living urban organism”)155 en formulering 
som påminner om Linds ”en besjälad organism”.156

Även i den politiska debatten användes begreppet 
organism på ett liknande sätt, inte minst av radikala 
socialdemokrater. Samhället hävdades vara en orga
nism som hölls samman av människors gemensamma 
mtressen,157 vilket var en uppfattning som låg nära 
arkitekternas. Den här föreställningen var en beskriv
ning av både hur det faktiskt förhöll sig och hur det 
borde förhålla sig, och den hade, som tidigare påpe
kats, sin motsvarighet inom samhällsvetenskaperna, 
särskilt sociologin. Socialisationsprocessen hade för 
sociologer med denna inriktning en central roll då det 
yar socialisationen av individerna som antogs repro
ducera samhällsstrukturen.158 Segerstedts formule- 
ringar liksom Linds artikulerar den diskursen.

Några år tidigare, under 1930-talet, hade tanke- 
gängar som påminner om dessa varit utgångspunkt 
för en tidskrift som Gregor Paulsson och Alvar Aalto 
planerade: The Human Side eller Den mänskliga si
dan. Idén var att publicera artiklar utifrån dialek- 
tiska begreppspar som samarbete/makt, grupp/mas- 
Sa) tankevälde/diktat, välfärdsstat/maktstat.15? De 
Positivt laddade: samarbete, grupp, tankevälde och 
välfärdsstat utgjorde ideal och uttrycke en liknande 
syn på samhället som den Lind, Gropius, Segerstedt, 
Alumford med flera hade. ”Utgångspunkterna” för 
tidskriften påminner också om hur ledande teoreti

ker inom västmarxismen analyserade samhället. Det 
borgerliga samhället och den borgerliga vetenskapen 
ansågs endast uppfatta isolerade delar av den sociala 
verkligheten och förstod inte hur dessa hängde ihop, 
menade Paulsson och Aalto. Det finns likheter mel
lan den tolkningen och den som marxistiskt influe
rade debattörer gjorde. De ansåg att atomiseringen 
(splittringen) i det moderna kapitalistiska samhället 
hängde samman med arbetslivets utveckling.160 Pauls
son skulle skriva om ”varan” i tidskriften, enligt en 
tidigare tolkning troligen ur ett marxistiskt perspek
tiv.161 Segerstedt hade för avsikt att författa en text 
om ”Grupp eller massa”. Med anledning av krigsut
brottet realiserades aldrig planerna.162

Det var alltså många som ansåg att arkitekter via 
planering kunde och måste underlätta för samhälle
liga socialisationsprocesser. Det fanns också de som 
tyckte det var svårt att entydigt ta ställning till frågan. 
I utredningen om Gubbängen i Stockholm 1943, till 
exempel, synes författaren inta en något vacklande 
hållning. Han pläderar för att planering ska syfta till 
att ”stimulera gemenskaphetskänslorna och över
brygga isolering”. I Gubbängen skulle därför bebyg
gelsen placeras så att den bildade visuellt uppfattbara 
grupper, och en ”starkt utpräglad centrumbildning 
där människor lätt träffas skulle byggas.” Två sidor 
längre fram tonas det inledande budskapet ned. Möj
ligheterna att skapa samhörighetskänsla mellan män
niskor skulle inte överskattas heter det där.163

Förändring och rörelse - öppen form

I slutet av 1950-talet, då många höghus byggdes i Sve
rige, utbröt en häftig debatt i Byggmästaren. Bland 
annat kritiserades en sociologisk undersökning av Ed
mund Dahlström som han hade gjort med avsikten att 
studera höghusens lämplighet för barnfamiljer. Han 
hade kommit till slutsatsen att husens höjd inte spe
lade någon större roll för dem som bodde där.164 Kri
tikerna menade att undersökningen var vilseledande. 
Man hade räknat fram genomsnitt och medeltal vilket 
gjorde att de enskilda individerna kom bort och istäl
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let skapades icke existerande genomsnittsmänniskor.165 
Kritiken var inte ny och den var heller inte specifik för 
1950-talet. Den utgjorde snarare en konkurrerande 
diskurs under hela den här studerade perioden.

Att arkitekter och sociologer måste samarbeta och 
att sociologiska kunskaper behövdes, var ett åter
kommande tema i Byggmästaren/Arkitektur. 166 Men 
genomsnitt och grafer uppfattades som en form av 
stum vetenskap: exakt, kvantifierbar och respekterad 
i enlighet med naturvetenskapliga ideal, men ur ett 
samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv 
meningslös. Det fanns de som ansåg att den hindrade 
utvecklingen av en arkitektur anpassad till livet så
som det verkligen levdes.167

Det kan kanske förefalla självklart att den som 
undersöker hur människor använder sina lägenheter 
måste arbeta med någon form av generaliseringar, el
ler genomsnitt. Men i debatten, såväl internationellt 
som nationellt, fanns många som menade att det var 
fel väg att gå. ”Vetenskapliga metoder”, standardise
ring och massproduktion ledde fel, menade de. Arki
tekterna hade blivit tekniker, rädda för att erkänna 
känslomässiga krafter och intuitiv förmåga. Dessutom 
hade de glömt människan som de skulle arbeta för.

Nu gällde det för arkitekterna att komma fram till 
en ”förståelse av det mänskliga som så totalt försum
mats”, som Leif Reinius formulerade det i en pole
misk debatt med Lennart Holm 1948. I denna fram
höll Reinius 1940-talets organiska arkitektur framför 
1930-talets ”skrivna program” och hävdade att det 
senare hörde hemma i auktoritära samhällen.168 Sven 
Backström kritiserade den ensidiga inriktningen mot 
den vetenskapstradition som innebar att endast mät
bara faktorer uppmärksammades. 169 Detta betydde 
”faror för bostadsmiljön”, som Nils Ahrbom formu
lerade det i Byggmästaren. Påståendet illustrerade han 
med fotografier: dels en lång rad identiskt utformade 
småhus utmed en väg, vilka ger ett repetitivt och gan
ska trist intryck, dels en grupp hus byggda omkring 
1900 i Hampstead Garden Suburb, vilka bildar ram 
kring en mindre platsbildning. Ahrbom ställde reto
riskt frågan vilket vi föredrar.170

Upplevelseaspekter ställdes alltså mot teoretiska 
antaganden, mätbarhet och rationalitet. Estetiska 
värden var av betydelse för människors livsglädje och 
harmoni men sådana kvaliteter saknades ofta i stads
bilden, bland annat beroende på att stadsplaner utfor
mades med utgångspunkt i teoretiska spekulationer. I 
verkligheten kunde ingen uppfatta de bärande moti
ven i stadsplaneskisserna.171 Kritiken känns igen från 
den internationella debatt som den fördes av bland 
andra Bakema vid 1947 års kongress (Ciam 6).

Det förefaller som att arkitekterna i sina yttran
den aktiverar en vid denna tid aktuell diskurs om hur 
det teknologiska samhället, och i förlängningen den 
internationella modernismen, förtryckte människor. 
Detta formulerade bland andra Theodor Adorno 
1947 i Upplysningens dialektik och det blev en dis
kurs som transporterades in i debatten om arkitektur 
och planering. Att Reinius ser modernismen som en 
artikulation av ett auktoritärt samhälle var i analogi 
med Adornos beskrivningar av hur förnuft och teknik, 
med vilkas hjälp människan lärt sig behärska världen, 
snart skulle komma att förtrycka både människan och 
naturen.171 Teknik och vetenskaplighet tolkades som 
potentiella hot mot människan och kunde följaktligen 
inte användas i syfte att skapa goda bostadsmiljöer.

1957 debatterade sociologen, sedermera etnolo
gen, Börje Hanssen med Lennart Holm vid en fort
bildningskurs i stadsbyggnad över ämnet ”Trivsel i 
städernas ytterområden”; ett kurstillfälle som i hög 
grad kom att handla om vetenskaplig metod. Debat
ten blev en uppgörelse mellan Hanssen och Holm, 
respektive mellan kvantitativ och kvalitativ metod. 
Hanssen hade gjort en undersökning av trivseln i 
Vällingby med hjälp av djupintervjuer; en metod 
som Holm var skeptisk till. Ungefär samtidigt gjor
de Edmund Dahlström den ovan nämnda kvantita
tiva undersökningen om människor i höghus, vilken 
händelsevis behandlade Vällingby. Denna ställde sig 
Hanssen tveksam till, av metodologiska skäl. 173

Thomas Paulsson, Eva Paulsson och Jan Ste- 
houwer hörde, i likhet med Hanssen, till dem som vil
le skapa alternativ till de gängse bostadssociologiska
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undersökningarna, vilka de ansåg var präglade av 
”medeltalets ’magiska’ makt”. De hävdade att varje 
familj och varje bostad var individuell, vilket bostads
produktionen måste ta hänsyn till. Det gällde att finna 
enskilda mått, inte ”massmått”.174

Arkitekterna Tage och Anders William-Olsson 
använde polemiskt begreppet ”hyresgästmedelsvens- 
sons”.175 I debatten om Skärholmen 1968 hävdade 
journalisten Thomas Michélsen att Skärholmen hade 
byggts med teoretiska utgångspunkter, inte empiris
ka. Som han uttryckte det var Skärholmen ”Förort 
modell 68 för medelfamilj 68”. Flär kan konstateras 
att Lennart Holms kritik mot funktionalismen, som 
varande teoretisk och elitistisk, skilde sig från de ovan 
refererade. Inom den senare gruppen fanns uppfatt
ningen att den metod som Holm företrädde utgjorde 
en del av problemet, medan Holm såg den typ av un
dersökningar som han och andra utförde som en mot
kraft mot en teoretisk arkitektur.

Motsättningarna gällde alltså den vetenskap
liga metoden. Man skulle kunna formulera det som 
att kvantitativ eller kvalitativ metod, hårddata eller 
mjukdata debatterades bland många arkitekter som 
frågan om genomsnitt eller verklighet, teori eller em
piri. Samtidigt pågick inom sociologin en omvärde
ring av synen på människan. Allt fler ville betrakta 
henne som en aktör med individuella särdrag. Den 
dominerande uppfattningen under 1940- och 1950- 
talen var att hon styrdes av den sociala miljön, av 
strukturerna. En omsvängning skedde under 1960- 
och 1970-talen, både inom sociologiämnet och det 
här aktuella. Ett uttryck för detta är en undersökning 
gjord under 1970-talet av bland andra professorn i 
byggnadsfunktionslära vid KTH, Sven Thiberg. Han 
skrev 1975 att de sociologiska studierna och de me
toder som företrädarna för dessa begagnade ”bundna 
intervjuer, stora material, statistisk behandling och 
utvärdering grundad på kvantitativa analyser” inte 
längre upplevdes som fruktbara. Undersökningarna 
tenderade att ge otydliga och tveksamma svar på ställ
da frågor och avgränsningarna uppfattades som tvi
velaktiga. Målet var att skapa helhetsbilder, och här

fanns det många olika bilder att tillgå menade profes
sorn, inte en enda. Här vänder sig Thiberg, med andra 
ord, mot uppfattningen att det finns objektiv kunskap 
och en allmängiltig sanning. Han pläderar istället för 
en kunskapsteoretisk subjektivism176; ”många bilder” 
som han uttrycker det. ”Nya angreppssätt föreföll 
nödvändiga”. Thiberg ser lösningen i att söka meto
der från andra discipliner och nämner socialantropo
logi och pedagogik som lämpliga. Inom dessa utgår 
forskaren nämligen från en helhetssyn på individen 
och betraktar henne som en aktiv deltagare. Thiberg 
använder begreppet ”brukare” om denna deltagare, 
ett begrepp som i hög grad artikulerar en diskurs som 
blev dominerade omkring 1970.177

Flexibla byggnader
En metod för att uppnå en empirisk arkitektur för en 
aktiv brukare var, enligt debatten, att göra staden el
ler lägenheten flexibel så att de boende själva kunde 
påverka sin miljö. Lägenheter som var statiska och 
som inte tog hänsyn till ”tidsfaktorn” avvisades av 
de arkitekter som företrädde idén.178 Flyttbara väggar 
blev ett inte ovanligt sätt att lämna öppet för föränd
ringar. Ett tidigt exempel är Ralph Erskines radhus 
i Gyttorp (cirka 1950). I dessa var innerväggarna i 
bottenvåningen möjliga att flytta.1791 Järnbrott i Gö
teborg byggdes några år senare ”experimenthuset” av 
Tage och Anders William-Olsson. Det har blivit känt 
för de flyttbara mellanväggarna, som i likhet med de 
i Gyttorp gjorde det möjligt för de boende att välja 
planlösning. Det ska tilläggas att i den tävling som 
föregick uppförandet av experimenthuset var detta 
ingalunda det enda bidrag som föreslog flexibla lös
ningar.180 I Biskopsgården i Göteborg byggda man 
ungefär samtidigt radhus med flyttbara innerväggar, 
liksom i lägenheterna i Baronbackarna i Örebro.181

Flyttbara väggar begagnades inte bara under 
1950-talet. I Västra Orminge i Nacka utanför Stock
holm, som planerades och byggdes under 1960-talet, 
valde arkitekterna denna lösning181, så också i kvarte
ret Konvaljen i Kalmar (1971).183
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Kontorshuset Garnisonen i Stockholm får exem
plifiera hur även arbetsplatserna kunde lämnas ”ofär
diga” och/eller ”flexibla”. Garnisonen var enligt en 
artikelförfattare en sådan byggnad. ”Den ska leva och 
ständigt förändras, gestaltas av den som nyttjar den, 
skrev han 197z.184 Än mer flexibelt var det ”hus” som 
byggdes i960 i enlighet med Erik Fribergers idé om 
att skapa ett betongdäck på vilka hyresgäster själva 
byggde enfamiljshus. Idén synes ha haft sitt ursprung 
i, eller var möjligen samtida med, ett liknande projekt 
utformat av en polsk-fransk arkitekt vilket presente
rades i tidskriften 1959.185

Öppen form, som den flexibla arkitekturen kal
lades i debatten, har inte sällan benämnts som struk- 
turalism i arkitekturen. Sannolikt har en glidning i 
begreppet uppstått, så att många kommit att förknip
pa strukturalismens betoning av det invarianta med 
dess motsats, förändring. Den utvecklingen är som 
framkommit inte specifik för Sverige. I vårt land har 
tolkningen av strukturalism i arkitekturen vidarebe
fordrats av bland andra Nils Ahrbom.186 Han häv
dar att strukturalism var ett sätt att förverkliga målet 
om en ”flexibel” arkitektur och att denna utveckling 
skedde inom byggnadsstyrelsen, där han var engage
rad, från mitten av 1960-talet. Ahrbom konstaterar 
att det redan under 1950-talet fanns liknande idéer, 
vilka realiserades i exempelvis Järnbrott i Göteborg. 
Han problematiserar dock inte sakförhållandet.

I synnerhet byggnadsstyrelsens kontorsprojekt Gar
nisonen i Stockholm har blivit en representant för Ahr- 
boms tolkning av strukturalism; men även Televerkets 
administrationsbyggnad i Farsta, liksom Finköpings 
universitet. Garnisonen framhålls av Claes Caldenby 
som tillkommen i en process präglad av ”systematisk 
projektering” och ”utveckling av industrialiserings
processen”, en ”kontorsbygglåda” med stor ”genera- 
litet”.187 Tankarna går till Gropius och Adolf Meyer 
som 19Z3 lanserade ett ”bygglådesystem” (Baukas
tensystem) som skulle ge möjlighet att på varierade 
sätt rada relativt stora standardiserade byggnadsdelar 
bredvid och på varandra. I Törten i Dessau byggdes ett 
prefabricerat bostadshus som kunde växa och krym

pa, det vill säga förändras, och Fudwig Hilbersheimer 
startade 1931 ett experiment med ”växande” hus.188 
Öppen form, föränderlighet och ”bygglådor” har med 
andra ord varit i fokus för de modernistiska arkitek
terna allt sedan 1920-talet och är som jag ser det, inte 
ett uttryck för strukturalismen.

Öppen form och bandstäder

Öppen form uttrycker en i samtiden spridd kritik mot 
objektivismens tilltro till allmängiltiga sanningar. Öp
pen form implicerar ståndpunkten att arkitektur och 
stadsplanering inte, som naturvetenskaperna, kan 
betraktas som styrda av naturlagar. Att inte planera 
och bygga färdigt utan låta hela områden vara ofull
ständiga, för att lämna öppet för behov ”som vi ej 
nu känner till”, var en tanke som framfördes i Bygg
mästaren/Arkitektur under 1950- och 1960-talen.189 
”Tidsfaktorn” blev en omständighet som arkitekten 
måste räkna med. Harald Swedner, professor i socialt 
arbete, diskuterade 1966 tidsfaktorn när han pläde
rade för användandet av sociologiska kunskaper om 
människors behov, värderingar och vanor inom stads
byggandet. Samtidigt, påpekade Swedner, förändra
des behoven, värderingarna och vanorna över tiden, 
varför dessa kunskaper snabbt blev föråldrade. Lös- 
ningen var den linjära staden som kunde fortsätta att 
växa i sin förlängning. Han nämnde ett förslag till en 
linjär utbyggnad av Göteborg.190 Swedner uppfattade 
bandstaden, eller den linjära staden, som ett uttryck 
för öppen form, möjligen under inflytande av Tanges 
plan för Tokyo.

Bandstaden nämns ofta i debatten kring decen- 
nieskiftet 1960/1970 och det fanns flera projekt som 
baserades på den formen. Till exempel förordade ar
kitektstuderande i Lund att det planerade Örestad 
skulle stoppas till förmån för en utbyggnad av nya 
bandstäder.191 I tävlingen om Norra Järva 1967 be
tecknades 14 av de 41 tävlingsbidragen som ”band- 
stadsförslag” och det var också ett sådant som låg 
till grund för dispositionsplanen. Angered-Bergum är 
ett annat exempel.1941 Örebro byggdes Brickebacken
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med en bandformad centrumanläggning liknande de i 
Hook New Town och Vaerebro Park i Danmark.

I Sverige finns, så vitt jag har kunnat finna, inga 
exempel på bandstäder anlagda med syfte att skapa 
flexibilitet, varken planerade eller realiserade. Band
staden var, som jag tolkar det, en artikulation av en 
politisk diskurs i vilken jämlikhet och jämställdhet 
betonades. Att den blev populär i samband med att 
vänsterintellektuella dominerade debatten samman
hänger med just det. Enligt arkitekterna på den in
ternationella scenen (LCC, Candilis, Josic & Woods, 
Bakema med flera) var fördelen med bandformen att 
gångavstånden minskade; fler fick korta gångavstånd 
till butiker och annan service men också till ”natu
ren”, jämfört med dem som bodde kring koncentriskt 
utformade anläggningar. Det är också dessa fördelar 
som planförfattarna framhåller i beskrivningar av band
staden för Norra Järva i Stockholm. Närhet var en fråga 
om att skapa jämlika villkor för kvinnor och män, för 
unga och gamla och för dem med funktionshinder.

En marxistiskt influerad analys
Allan Westerman analyserade utvecklingen ”efter År- 
sta” för Arkitekturs räkning 1965.193 Han kom till 
en tidstypisk slutsats, nämligen att nya miljöer inte 
motsvarade befolkningens behov och preferenser. Fö
rebilden och utgångspunkten för analysen var Årsta. 
Där förlädes sociala och kulturella institutioner till ett 
lokalt centrum för att ge områdets invånare möjlighe
ter att knyta kontakter och för att, som Westerman 
uttryckte det, ”stimulera till diskussion och personlig 
aktivitet”.

Av Westermans exempel att döma ingick institutio
ner liknande de som fanns i Årsta i de områden som 
planerades och byggdes under 1960-talet. I Bredäng 
i Stockholm (arkitekter Jon Höjer och Sture Ljung- 
qvist) fanns samlingssalar, bibliotek, studielokaler, 
sporthall med inomhusbassäng, ungdomsgård med 
mera i centrumanläggningen. Arkitekterna hade haft 
som målsättning att ”underlätta kontakten mellan 
stadsdelsborna. Därför hade gemensamhetslokalerna

givits en framträdande placering i centrumbilden”. I 
Johannelund i Linköping, (av samma arkitekter) hade 
målet varit ett levande och vitalt centrum. Här fanns 
gemensamhetslokaler av ungefär samma karaktär som 
i Bredäng. I Västra Frölunda i Göteborg (arkitekter 
Hjalmar Klemming och Erik Thelaus) framgår det av 
situationsplanen att det fanns såväl restaurang som 
biograf i centrumanläggningen; förutom butiker, post 
och "sjukvårdscentral”. Ett senare taget fotografi visar 
en byggnad på vilken det står ”Sport, bio, bad, tea
ter, konst, musik” vilket antyder att här fanns gott om 
lokaler för fysisk och kulturell förkovran, åtminstone 
under 1970-talet, då byggnaden kom till utförande.

Skärholmen, som också analyserades av Wester
man och som då artikeln skrevs var under utbygg
nad, hade en mängd planerade lokaler där invånarna 
kunde mötas i olika aktiviteter (arkitekter Willhelm 
Boijsen och Dag Evfergren). Det ingick serveringar, 
restauranger, hotell, sport- och simhall, biograf, bib
liotek och dessutom ett ”nöjescentrum” med bland 
annat bowling- och biljardhall, restaurang, samman
trädeslokaler och turkiskt bad. Det fanns också gott 
om samhällelig service i form av läkarcentral, arbets
förmedling, folktandvård, polisstation etcetera.

När Westerman konkluderade sin undersökning 
menade han emellertid att den aktiva demokratiska 
mötesplatsen allt mer hade antagit karaktären av 
köpcentrum. Stadsbons roll hade blivit allt mer pas
siv och hennes medverkan ”konsumerande”. Det var 
korrekt att butiksytorna i centrumanläggningarna 
hade ökat, vilket hade sin grund, bland annat, i den 
ekonomiska utvecklingen. Detta berördes också ovan 
i avsnittet om Cumbernauld. Konsumtionsmönstren 
var annorlunda under 1960-talet än på 1950-talet. 
Varuutbudet var större, liksom inkomsterna. Självbe
tjäning infördes en butiksform som enligt de brittiska 
arkitekterna krävde större golvyta än den lilla buti
ken med personlig service. Det var också ett sätt att 
rationalisera handeln när lönenivåerna ökade.194 Av 
de svenska konsumenternas inköpsmönster att döma 
föredrog dessa de större butikernas varuutbud och 
principen om självbetjäning, vilket fick till följd att
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I i8oo-talets bildningstradition, i sociologiska och konsumtionskritiska teorier, hämtades föreställningar om att samhället och indivi
derna gynnades av att människor ägnade sig åt utvecklande aktiviteter. Frölunda torg i Göteborg. Foto Riksantikvarieämbetet.

många av de mindre butikerna lades ned.195 Mot den 
bakgrunden var det kanske inte konstigt att nya cen
trumanläggningar hade en relativt sett större golvyta 
för kommersiella ändamål. Vid sidan av butikerna 
hade arkitekter och byggherrar också planerat för en 
rad kulturella institutioner där invånarna kunde vara 
aktiva, åtminstone av de fyra redovisade centruman
läggningarna att döma.

Det förefaller som att det fanns lika stor, eller till 
och med större möjlighet till aktivitet i de nya för

orterna, jämfört med i Årsta som de facto hade gott 
om samlingssalar, men saknade såväl sportanlägg
ning som ungdomsgård. Westerman hävdade dock 
att tillgången på gemensamhetslokaler var ”tillfällig” 
och att "det som tillgodoses får ofta en pretentiös, 
officiell monumental karaktär som inte svarar mot 
befolkningens naturliga samlingspunkter - ölkaféer, 
biljarder, hobbylokaler, dansställen, kulturhus.”196 
Det fanns alltså, enligt Westerman, mötesplatser i de 
nya områdena, men de var inte tillräckligt ”folkliga”.
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Istället tvingade man på invånarna en pretentiös och 
monumentalt präglad arkitektur. Arkitekterna hade 
inte förstått att skapa ett kollektivt vardagsrum, sam
tidigt som de kommersiella krafterna bredde ut sig.

Kritiken mot Skärholmen, som den formulerades 
efter invigningen 1968, skulle kunna sammanfattas 
på samma sätt, men här är det alltså utvecklingen i 
allmänhet Westerman riktar sig mot. Endast det lo
kala livet kunde skapa identitet och gemenskap vilket 
underförstått var ett medel för att motarbeta den kon
formitet som de kommersiella krafterna styrde män
niskor mot. Därför måste arkitekturen formas så att 
den uttryckte det som var specifikt för den enskilda 
platsen och platsens villkor. Det hade man inte gjort, 
enligt Westerman. •

Att han var påverkad av kritiken mot masskon
sumtion är troligt. Denna blev spridd under 1960-ta- 
lets vänstervåg men förekom redan under 1940- och 
1950-talen och uttrycktes bland annat i planerna för 
Årsta centrum. Det kommersiella samhället uppfatta
des som ett hot mot individerna vilka antogs ha svårt 
att värja sig mot reklamens och skyltfönstrens lockel
ser. Denna föreställning var även vanlig i kulturkon
servativa kretsar.197 En av dem som ”humaniserade” 
Marx, psykoanalytikern och marxisten Erich Fromm, 
använde begreppet ”homo consumens”, konsum- 
tionsmänniskan, om en människa som inte förstår sitt 
ursprung och sina naturliga behov. Hon är skapad av 
masskonsumtion och manipulerad av reklam.198 Med 
en sådan analys utgjorde kommersialismen en fara 
för individerna. Räddningen framstod som möjlig 
för Westerman om bara arkitekter och andra ansva
riga förstod att skydda medborgarna; dels genom att 
begränsa de kommersiella krafterna, dels genom att 
skapa lokal identitet.

Omkring 1970 var idealet att ”brukarna” eller 
”nyttjarna” gjordes delaktiga i de beslut som gällde 
den fysiska utformningen av bostadsområden, skolor 
med mera. Det innebar att medborgarnas inflytande 
måste öka.199 Fokus i debatten försköts alltså något, 
från att arkitekten skulle forma en arkitektur som ut
tryckte det lokala livet och gav möjligheter till utveck

ling och aktivitet, till en mer demokratisk planerings
process. 1950- och 1960-talens ideal om en empirisk 
arkitektur anpassad till det lokala livet kvarstod, men 
metoderna utvidgades och förändrades.

Diskussionen om maktfördelning i frågor kring 
fysisk planering och arkitektur var ett uttryck för den 
politiska diskurs som i hög grad gjorde sig gällande 
vid denna tid. För de marxistiskt influerade debattö
rerna var en jämnare fördelning av makt ett mål. I 
analogi med det formades en arkitektroll präglad av 
ödmjukhet gentemot vanliga människors önskemål. 
Detta var i sig en kritik mot det ojämlika samhället, 
där vissa grupper gynnades på bekostnad av andra. 
I detta fall var arkitekterna den gynnade gruppen, 
medan allmänheten uppfattades som missgynnad - en 
ojämlikhet som många arkitekter ville motarbeta.

Hur detta yttrade sig inom professionen finns det 
många exempel på i tidskriften. 1970 skapade de ar
kitektstuderande i Lund en utställning som riktades 
till allmänheten med uppmaningen ”Arkitektstude
rande i Lund vill veta vad ni tycker om deras förslag 
till planering av Er stads utveckling”. Initiativet hade 
väckts av ”progressiva lärare och studenter” som sök
te alternativa arbetsmetoder. Genom att hålla ”öppen 
ritstuga” för förbipasserande kunde förhoppningsvis 
planeringen av staden bli en produkt av ett samarbete 
mellan arkitekter och allmänhet,200 ett initiativ som 
speglar uppfattningen att arkitekterna måste avstå 
makt över planeringen till ”nyttjarna”.

Inom den socialistiska kvinnokampen fick stä
derskan synliggöra betydelsen av både klass och kön 
vilket gjorde henne till en viktig symbol. Hon uppfat
tades vara dubbelt förtryckt, i det att hon var såväl 
arbetarklass som kvinna.201 Denna tankefigur om
fattade även studenterna vid arkitektutbildningen i 
Stockholm.202 De kritiserade förhållandet att varken 
studenter eller anställda vid skolan haft tillräckligt in
flytande vid utformningen av undervisningslokalerna. 
Bland annat uppmärksammade de att ”städerskorna” 
påtalat att huset var ”städovänligt”. ”Arkitektmäs
siga” trappräcken var omöjliga att damma; ”lustiga” 
rördragningar skapade svåråtkomliga skrymslen och
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Byggnader som denna aktualiserade frågan om smak, menade studenterna vid arkitekturutbildningen i Stockholm 1971. KTH i Stockholm.

den ”råa” betongen i väggar och tak dammade och 
grusade ned. Här valde artikelförfattarna att lyfta 
fram synpunkter från företrädare för en yrkeskate
gori som de sannolikt bedömde som maktlös. Detta 
kan tolkas som en politisk kritisk handling.

När KTH:s byggnad för arkitektutbildningen i 
Stockholm hade uppförts omkring 1970 hävdade

studenterna att arkitekterna inte tagit hänsyn till 
dem som bodde i området; eller snarare, till deras es
tetiska preferenser. De blivande arkitekterna menade 
att det ”är farligt då arkitektens ’skolade’ formföre
ställningar fjärmar sig från vanliga människors upp
fattning om vad som är gott.”203 En liknande upp
fattning framfördes i en ledare i Arkitektur 1973.
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Skribenten framhöll hur modernismens byggnader 
gav ett monotont intryck, i synnerhet för icke-exper- 
ter, och hur stadsbyggare avvisade detta som ovid
kommande kverulans. Författaren hävdade att nya 
byggnader framöver måste utformas med en långt 
större detaljrikedom än vad som varit fallet under de 
senaste 40 åren.204

I Arkitektur kommer intresset för maktrelationen 
arkitekter - brukare också till uttryck i presentatio
nerna av nya objekt där de som skulle bo, arbeta el
ler studera i den aktuella byggnaden tillfrågades om 
sin uppfattning. 1971 berättade en kvinna om sina 
erfarenheter av att bo i Västra Orminge.105 Detta var 
ett relativt kortlivat inslag i tidskriften, vilken såväl 
förr som senare valde att behandla objekt utifrån fö
reställningen att läsarna primärt var intresserade av 
att ta del av bedömningar som gjorts av arkitekter.

Existentialism - as found
Som tidigare nämnts kunde materialen användas som 
en väckarklocka för människan, genom att påminna 
henne om den existentiella situationen. Primitiva ma
terial och en primitiv materialbehandling utmärkte 
vad paret Smithson kallade för as found, ett begrepp 
som Goldhagen tolkade som en artikulation av exi
stentialismen. Den autentiska materialbehandlingen 
får otvetydig effekt i Sverige.

Strukturalistisk arkitektur använde materialen på 
ett liknande sätt. Enligt min tolkning finns det dock 
avgörande skillnader, inte minst det faktum att den 
strukturalistiskt påverkade arkitekturen använde ma
terialen för att skapa binära par. Det var inte avsikten 
i den arkitektur som här benämns som as found. Det 
finns naturligtvis också en rad andra skillnader, vilka 
framkommer i en analys som tar hänsyn till fler fak
torer än materialvalet. I litteraturen brukar as found 
och strukturalism sammanföras i en enda beteckning, 
nämligen brutalism.

Ytterligare ett ideal som till uttrycket påminner om as 
found och strukturalism, är det där byggnaden uttrycker 
produktionsprocessen i syfte att visa på dess progressiva

karaktär. Jag återkommer till detta längre fram.
Villa för Gad Rausing och kyrka i Björkekärr
Klas Anselm ritade 1953 ett hus för Gad Rausing i 
Lund som ger associationer till paret Smithsons Sug- 
den House. Huset i Lund har en märklig kombination 
av fönster och former på en fasad klädd med Häl- 
singborgstegel ”på flatan” som det uttrycks i Bygg
mästaren. 106 Den speciella formen av tegel har lagts 
i ett mönster på fasaden så att den liknar de stengolv 
som finns i offentliga lokaler, bland annat i många 
av Stockholms tunnelbanestationer. Skorstenens form 
påminner närmast om en vas. Entrén har placerats 
likt en glasburk på husets ena fasad. Den andra har 
ett burspråk av en liknande karaktär. Entréns skärm
tak viker sig uppåt, likt ett hattbrätte i stark blåst. 
Avsikten var möjligen att ruska om betraktaren och 
påminna henne om den existentiella situation som 
hon befinner sig i.

Det är inte genomgående primitiva material in
vändigt även om det finns inslag av oväntade material 
och former. Ett exempel är en trappa med ett räcke 
i vitlackerad metall, liknande de höga varuvagnar 
som distributörer använder när de levererar varor till 
butikerna. Samma galler används utvändigt som bal
kongfront. En öppen spis skymtar i den övre hallen, 
möjligen av ”rå” betong. Hallens väggar är vitmålade 
liksom taket, som har en asymmetrisk vinkel. Golven 
är däremot av ordinär parkett.

Kyrkan i Björkekärr av Johannes Olivegren har ett 
liknande uttryck. Fasaderna kännetecknas av fönst
rens kraftiga omfattningar av betong, vilka gör att 
fönstren ser ut att ligga utanpå fasaderna. De ser ut 
som dekor, snarare än ljusinsläpp.107
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Bernt Nybergs kapell i Höör
Inom kyrkobyggandet kombinerades ofta as found 
med medeltidsinfluenser. Bernt Nybergs kapell i Höör 
(197z) är ett av flera exempel på detta, även om det 
medeltida anslaget är nedtonat i jämförelse med andra 
liknande objekt, som till exempel Söderledskyrkan 
och Björkhagens kyrka (S:t Markus), båda i Stock
holm, eller S:t Petri i Klippan. De två senare hade 
Sigurd Lewerentz som upphovsman. Nyberg samar
betade en tid med Lewerentz och var under en period 
anställd hos ovan nämnde Klas Anselm.108 Det skulle 
kunna tolkas som att de tre arkitekterna, Lewerentz, 
Anselm och Nyberg förenades i den tankestruktur 
som uttrycktes i arkitekturen som as found.

Bernt Nybergs kapell i Höör kännetecknas av ba
nala och oväntade material, som de nakna glödlam
porna som hänger i innertakets uppochnedvända bal
jor av rå betong. Eller grändens olikformade klinkers 
vilka erhållits gratis från brukets skräphög.109 Framför 
kapellets ingång bär några rostiga balkar, sådana vi 
känner igen från industrimiljöer, ett skärmtak av be
tong. Samma typ av balkar finns också i andaktsrum
met. Kapellets ingång påminner om en garagedörr.

I likhet med i flera andra kyrkor från 1950- och 
1960-talen saknar fönstren karmar, de utgör illuso
riska hål i muren. Detta ska sannolikt förstås som ett 
sätt att skapa en känsla av primitiv form, as found. 
Teglet påminner om det i Lewerentz kyrka i Björk
hagen i Stockholm eller, för den delen, Gymnastikin
stitutets byggnad i samma stad, den senare benämnd 
som new empricism av den brittiska tidskriften Archi
tectural Rewiew i slutet av 1940-talet. Samtliga dessa 
är byggda med till synes handslaget tegel, mellan vilka 
fogarna är hantverksmässigt markerade. Det fanns, 
som framkommit, under efterkrigstiden en tradition 
som återgick på Morris och arts and craftsrörelsen, 
för vilka medeltiden utgjorde en arkitektonisk modell 
för en socialt progressiv arkitektur.110 Det är möjligt 
att kapellet i Höör uttrycker också den diskursen.

Genom att arkitekten avstår från dekorativa de
taljer, samtidigt som han ruskar om oss med oväntade 
material, vill han få oss att vända blickarna inåt. Men
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Genom att själv göra oväntade val i strid med konventionerna kunde arkitekterna påminna betraktaren om den existentiella 
situationen, som den hade tolkats av filosofen JP Sartre. Uppochnedvända betongbaljor i taken, nakna glödlampor, rostiga 
järnbalkar och en huvudingång som ser ut som en garageinfart. Kapellet i Höör är byggt T972..
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Badkar i taket och ventilationstrummor målade i klatschiga färger. Arkitekturen var lekfull, vulgär och primitiv. Den var pop, en pro
test mot den goda smaken och stelbenta sociala strukturer. Kontorshus i Örgryte. Foto Ragnar Hjertén.

kapellet är inte uppskattat av församlingen.111 Av det 
skälet har förändringar genomförts i interiören. Alta
ret, som ursprungligen var av betong, har ersatts av 
ett mer traditionellt sådant; möbler har bytts ut, en 
väv har hängts upp på väggen, med mera.

Kontorshus i Örgryte - as found och pop
På Sankt Sigfridsgatan i Örgryte, tre kilometer från 
Göteborgs centrum, byggdes mellan 1967 och 1968 
ett kontorshus av GAKO (Göteborgs allmännyttiga

och kooperativa bostadsaktiebolag). Det presentera
des i Arkitektur av arkitekterna Ragnar Hjertén och 
Lars Ågren och kommenterades av Lorica Baeck- 
ström.211 Enligt arkitekterna projekterades huset för 
att ge en trevlig arbetsmiljö, liksom effektiva och 
flexibla kontorslokaler. De enda fasta installationerna 
var trapphusen och toaletterna. Andra typer av instal
lationer var möjliga att flytta inom byggnaden.

Människorna rörde sig bland öppet exponerade 
betongbalkar, betongkassetter, ventilationstrummor,
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rör och ledningar. En glastrumma exponerade his
sen och dess maskineri. Enligt arkitekterna var hu
sets konstruktiva element och installationsenheter ett 
medel att bryta ned den stora skalan. Dessa skulle ge 
rummet ”en detaljrikedom och vitalitet som svarar 
mot den rikedom på uttryck som växer ur aktivitet 
och verksamhet på golvet”.

Lorica Baeckström inleder sin text med att kom
mentera valet mellan kontorslandskap och tradi
tionella kontorsrum. Enligt artikelförfattaren talar 
förespråkarna för det förra systemet ”om Kontakt, 
Insyn och Öppenhet med ’stora bokstäver’”. De som 
företräder den förra linjen är ”ännu så länge” enligt 
författaren ”medlemmar av en motståndsrörelse som 
riktar sig mot det system som enklast kan exemplifie
ras av den stängda dörren med den röda lampan”.

Kontorslandskapet är en utmaning mot denna 
stängda dörr, menar hon. Till kontorslandskapets 
ideologi hör att avskaffa statusindelningen och istäl
let sträva efter jämlikhet. Statusprylar som speciella 
chefsbord letar man förgäves efter i huset i Örgryte, 
skriver Baeckström. All personal har samma sorts 
arbetsmöbler: gröna, röda och blå karmstolar. ”Det 
är svårt att ta sig själv högtidligt när man sitter och 
skriver maskin på ett lejongult barnkammarbord (i 
vuxenformat för all del) mitt emellan en solbelyst 
ekbacke och en tomteröd hiss” tycker hon. För in
formella konferenser finns ett runt bord med kaffe i 
termoskanna. Det är ett arbetsvänligt kontor med vi
lorum där de anställda kan dra sig tillbaka en stund. 
Det är informellt.

Huset beskrivs som ett oppositionellt bygge, ställt 
mot det sobra och överslätande i traditionella moder
na arbetsmiljöer. ”Vackert är det inte men absolut inte 
tråkigt” tycker Baeckström. Färgerna är klatschiga 
istället för smakfulla, knallblått och lackrött kombi
nerat med grått och brunt. De frilagda betongbjälkar
na, de källargrå rören och de bastanta ventilations
trummorna (varannan klarblå) där vita elektriska 
sladdar slingrar sig i komplicerade turer, för närmast 
tanken till ett skyddsrum, anser hon vidare. Hon stäl
ler frågan om det inte gått att finna en mindre brutal

lösning. Huvudintrycket av hennes artikel är dock att 
hon är positivt inställd till kontorshuset.

Den monumentala, heroiska och högtidliga arki
tekturen befinner sig långt från detta hus, där beto
ningen av det kollektiva och strävan efter jämlikhet 
avspeglas i möblering och inredning. Den som känner 
sig trött kan ta igen sig i något av vilorummen, eller ta 
en kopp kaffe ur termosen, den senare var måhända 
den optimala symbolen för vardagslivet, åtminstone 
under 1960-talet när ”tv-kannan” stod i var mans 
hem. Gemenskap, samarbete, kontakt, insyn och öp
penhet karakteriserar kontorsmiljön enligt artikeln. 
Att huset i så hög grad uttrycker en icke-konformis- 
tisk hållning kan tolkas som ett ställningstagande. 
En arkitektur som tar ställning mot uniformitet och 
ojämlikhet, för kollektivism, lek och jämlikhet.

Taket i personalmatsalen är täckt av uppochned
vända badkar. I avloppshålen har man monterat tak
lampor. Närmare Jean Dubuffet (1901-1985) och as

Antimonumentalitet och as found i kontorshuset i Örgryte. 
Foto Ragnar Hjertén.
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Skönhet finns i allt omkring oss hävdade Dubuffet. Kontorshus i Örgryte. Foto Ragnar Hjertén.

found, eller tanken om autenticitet, kommer arkitek
turen knappast. Då avses autenticitet i den mening 
som diskuterades ovan, där Sartre och existentialis
men ger mening till begreppet. Även i övrigt finns 
en rad detaljer som signalerar arkitekternas strävan 
mot en autentisk arkitektur som uttrycker en primitiv 
byggnadsteknik, utan finish eller blanka ytor. Hissen 
var ”tomteröd”, varannan ventilationstrumma klar
blå och stolar och bord målade i ”lejongult”, rött, 
grönt och blått. Användandet av starka färger inom 
arkitekturen blev vanligt under sent 1960-tal och ti
digt 1970-tal i Sverige. Ofta användes färgerna i kom
bination med en arkitektur som strävade mot ett pri
mitivt uttryck. Gjuten betong eller sten av lättbetong

kombinerades alltså ofta med starka färger.
Att färg uppfattades som en form av primitivism, 

med hänvisningar till bland annat barnets intuitiva 
upplevelser, har Mari Ferring visat i en analys av 
1940-talets debatt om Årsta centrum. Färg uttryckte 
masskultur och populism.113 Tänk till exempel på det 
nedsättande uttrycket ”den kolorerade veckopressen” 
eller på det faktum att fotografier i svartvitt ofta upp
fattas som mer konstnärliga och seriösa än färgbilder. 
I analogi med det skulle användandet av de starka 
färgerna omkring 1970 kunna sägas artikulera det in
tresse för primitivism och ”tredje världens” kulturer 
som blommade upp vid denna tid. I många av dessa 
används starka färger, till skillnad från den sobra och
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nedtonade färgskala som präglar de västerländska 
kulturerna. Jag delar Ferrings uppfattning att arki
tekter som använde färg utmanade gränserna mellan 
högt/lågt, finkultur/populärkultur, förfinat/primitivt.

Arkitekt Hans Asplund har kallat byggnader som 
kontorshuset i Örgryte för ’’poparkitektur”. Denna 
präglas enligt honom av hårda färgeffekter och expo
nering av tekniska banaliteter som rör, balkar, venti
lationstrummor med mera. Han knyter begreppet till 
kontorshuset i Örgryte, men också till Centre Pompi
dou i Paris, Kulturhuset i Stockholm, Ikea-varuhus, 
bensinstationer och förortscentra. Poparkitekturen 
var, enligt Asplund, en parallell till popkonsten,214 
inom vilken, för att citera konstkritikern Ingela Lind, 
”vulgariteten drog fram som ett skapande jehu!” Hon 
berättar hur hon personligen vid 1960-talets början 
fick en ”chockerande härlig” känsla inför acceptan- 
sen av underhållningsindustri och massfabrikation. 
Popkonsten var, enligt Lind, en protest mot den dis
kreta smaken. ”Man fick plötsligt ha roligt!”2I$. Visst 
finns något av den känslan i beskrivningen av kon
torshuset i Örgryte med dess ”lejongula” möbler och 
”tomteröda” hiss.

Jag vill hävda att starka färger ännu under 1970- 
talet var ett sätt att utrycka diskurser om primitivism, 
men också autenticitet, och att de kan knytas till tan
kestrukturer som existentialism, marxism, dadaism 
(som fick en renässans under 1960-talet),216 popkonst 
och till Dubuffet, som var en influens för makarna 
Smithson. Han hyllade den spontana och oskolade 
konsten, 1’ art brut, som han förknippade med primi
tiva kulturer, barn och psykiskt sjuka. Han utmanade 
de etablerade föreställningarna om skönhet i det att 
han hävdade att skönhet finns i allt omkring oss.217 
De besläktade tankefigurererna om Part brut, auten
ticitet och as found bildar ett fält som ger mening 
åt utformningen av kontorshuset i Örgryte, Centre 
Pompidou, skolan i Hunstanton med flera byggnader 
i denna genre.

Arkitekten till kontorshuset i Örgryte, Ragnar 
Hjertén, förklarade byggnadens utformning med att 
det var en lek med färg och form. Yttrandet anknyter

till konstkritikern Ingela Linds formulering ”man fick 
plötsligt ha roligt!”. Hjertén berättade att han hade 
funderat på att ha antingen kastruller eller badkar 
i taket. När han bestämt sig för det senare kom en 
medarbetare med idén om att placera en naken kvin
na i ett av badkaren. Så blev det inte men idén var 
tidstypisk. 1960-talet var i hög grad en uppgörelse 
med den borgerliga kulturens påstådda tabun kring 
till exempel kropp och sexualitet.

Senare ingick byggnaden i en undersökning om 
trivseln bland de anställda i tio utvalda kontorsmil- 
jöer. Byggnaden i Örgryte delades vid denna tid av 
GAKO och skolstyrelsen i Göteborg. Det visade sig 
att de anställda vid GAKO (som ju var verksamma 
inom sakområdet) trivdes utmärkt, medan de som var 
anställda vid skolstyrelsen vantrivdes, i samma loka
ler.218 Skillnaden illustrerar möjligen att de som be
fann sig inom sakområdet förstod och tolkade bygg
naden med utgångspunkt i en diskurs som gjorde dem 
förmögna att uppskatta de visuella uttrycken, medan 
samma uttryck skapade frustration och vantrivsel hos 
de anställda vid skolstyrelsen. Dessa saknade känne
dom om de tankestrukturer som gav mening åt den 
fysiska utformningen och möjligen var det därför de 
varken uppskattade badkar i taket, frilagda installa
tioner eller starka färger.

Leken och livsglädjen var inslag som många upp
fattade som en form av motstånd, eller motkraft, till 
alienation, isolering och själslig utarmning. En bygg
nad som artikulerar den diskursen är Garnisonen i 
Stockholm, ett kontorshus av stort format som stod 
färdigt 1972.. Starka färgkombinationer användes för 
att särskilja olika husdelar, respektive korridorer. De 
tänktes enligt planerna kallas för ”krokodilen”, ”krå
kan”, ”trädet” och ”ögat”. På frågan ”Var jobbar 
du?” kunde svaret ha lytt: ”Gröna krokodilen, och 
du?”219 Denna idé om benämningar antyder, i likhet 
med exemplet från Örgryte, att den ideala arkitektu
ren varken var monumental, heroisk eller högtidlig, 
utan barnsligt lekfull.
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Garnisonen i Stockholm.

Att artikulera den byggnadsindustriella 
processen

Under 1950- och 1960-talen uttryckte många byggna
der ett primitivt eller oväntat materialval kombinerat 
med en gestaltning av byggnadsprocessen. Sannolikt 
har dessa byggnader många gånger uppfattats som ef
fekter av att byggnadsindustri och ekonomi ensidigt 
fått styra utformningen, men det är, enligt min be
dömning, en förenklad tolkning. Till de praktiska och 
ekonomiska aspekterna måste fogas mentala föreställ
ningar. En sådan var många modernistiska arkitekters 
uppfattning att standardisering och produktionstek
nik dikterade formen. God design och effektivitet var 
synonymer. Det kan tilläggas att pläderingar för för
enklingar av arkitekturen hade förordats redan under 
sent 1800-tal av arkitekten Raymond Unwin. Han 
ville utnyttja arkitekturen som en kraft i omvand
lingen av samhället i en socialistisk riktning. Det eko
nomiska överskott som förenklingen förde med sig, 
kunde användas för att stödja socialismen.210

Under efterkrigstiden antog många arkitekter att 
sociala mål kunde nås via ett kompromisslöst uttryck 
av produktionsprocessen.221 Den som ägnade sig åt att 
skapa form och dekorera fasader tog inte de problem 
som förknippades med den expanderande storstaden 
eller de som fanns i ”sovstäderna” på allvar, hävdade 
arkitekten Sven Ivar Lind i en häftig kritik mot Årsta 
centrum och de färgglada fasaderna. Detta var ”sim
pel underhållning”, ett vittnesbörd om att arkitekterna 
inte tog den samhälleliga problematiken på allvar.222

En liknande kritik framfördes mot den modifie
rad modernism som producerades av Gunnar Leche, 
Backström & Reinius med flera. ”Borgaridyller” och 
”verklighetsflykt för arkitekter” hävdade kritikerna. 
Lennart Holm kritiserade Tuna Backar i Uppsala på 
just det sättet.223 Hans synpunkter, som framfördes i 
Byggmästaren vid 1940-talets slut, implicerar möjli
gen att den modernistiska arkitektur som uttryckte 
produktionsförhållanden och effektivitet var poli
tiskt radikal, som han såg det. Borgerlig var i sam
manhanget ett skällsord. Dess motsats kunde vara
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progressiv eller möjligen intellektuell och analytisk, 
exakt vilket framgår inte. Men att den borgerliga ar
kitekturen liksom det borgerliga samhället var förle
gat framgår. Den borgerliga arkitekturen borde, enligt 
Holm, ersättas av en socialt progressiv arkitektur som 
uttryckte ett socialt progressivt samhällsbygge. Utan 
några jämförelser i övrigt påminner detta om Sovjet
unionen som vid samma tid hade liknande krav på 
arkitekturen. Den måste uttrycka politiska aspekter, 
gjorde den inte det var något fel.114 I Sovjetunionen 
ansåg dock ledningen vid samma tid att dessa krav 
uppfylldes genom att arkitekturen anslöt till socialis
tisk realism, inte modernism.

Arkitektur var, för den progressive arkitekten, sy
nonymt med att bygga ett samhälle, inte att roa en 
publik med skojiga former. Detta implicerade den 
centrala frågan om arkitektens roll. Var han en viktig 
aktör i samhällsbygget; en teknisk och social expert, 
eller bara en dekoratör? Kanske måste det högljudda 
tonläget förstås i ljuset av att arkitekter som Sven Ivar 
Lind och Lennart Holm hade ambitionen att höja yr
kets status genom att förändra yrkesrollen. Holm var 
en av de arkitekter som ingick som expert i kommit
téer och utredningar, vilka hade i uppgift att dra upp 
riktlinjerna för hur välfärdssamhället skulle gestaltas. 
Arkitekter som Gunnar Leche och projekt som Tuna 
backar tolkades möjligen som försök att underminera 
sådana ambitioner.

Leches intresse för formfrågor uppfattades alltså 
möjligen som en krigshandling, och bemöttes däref
ter. Detta kan också uttryckas som att det fanns kon
kurrerande diskurser inom fältet om vad arkitektrol
len omfattade, liksom vad den uteslöt. Arkitekter som 
valde att ägna sig åt design satt i elfenbenstorn, tyckte 
många.“5 Den arkitektur som innebar att arkitekten 
inte hade ägnat sig åt design var med andra ord den 
enda rätta. Forskaren David Watkin har i en studie 
av bland andra den brittiske arkitekturhistorikern 
Nikolaus Pevsner, visat att denne argumenterade på 
ett liknande sätt. Arkitektur var ett svar och en lös
ning på samhällsproblem. Avvikelser från det speci
fika modernistiska formspråk som Pevsner förordade

uppfattades av det skälet som moraliskt förkastligt, 
eftersom ett sådant avsteg vittnade om att arkitekten 
inte var beredd att ta det samhällsansvar som var för
enat med uppgiften.216

Enkla material och avsaknad av finish, som rå be
tong i exteriörer och interiörer, uppfattades alltså som 
progressivt. I de offentliga byggnaderna blev detta ett 
vanligt inslag. I Årsta centrum i Stockholm (Erik och 
Tore Ahlsén cirka 1947-53) kännetecknas interiörer
na av betong som saknar puts och färg. Den ”råa” be
tongens yta exponeras alltså öppet. På väggarna syns 
oputsat tegel.117 I kommunalhuset i Njurunda (arki
tekter Lars Malm och Lennart Uhlin 1958) möter i 
entréhallen ett golv av grå ”granitnubbsten”, en typ 
av markbeläggning som ofta används för stenlägg
ning av torg. På bilder av interiören syns också pelare 
av betong, furuplank och fasadtegel.118 Vestibulen i 
stadshistoriska institutionens avdelning i Stockholms 
stadsarkiv (Sven Ivar Lind cirka 1958) har ett lik
nande utseende med invändiga tegelgolv, tegelmurar, 
tegelväggar, betongpelare och betongtak, de senare 
dock vitmålade.119

Lärarhögskolan i Malmö, läroverket i Mörby och 
lågstadieskolan i Danderyd, samtliga av Carl Nyrén, 
får representera 1950- och 1960-talens utbildnings- 
byggnader där enkla material exponeras as found. Be
tong randig av de plankor som användes vid gjutning- 
en, oputsat tegel, korrugerad plåt och ohyvlad furu 
i interiörerna karakteriserar Nyréns byggnader.130 I 
detta sammanhang kan också nämnas Arrheniuslabo- 
ratoriet vid Stockholms Universitet av samma arkitekt 
som har en liknande materialbehandling. Arkitektur
högskolan i Stockholm (Gunnar Henriksson och John 
Olsson cirka 1969) följer även den samma princip, 
men här är det block av lättbetong som exponeras 
tillsammans med ”rå” betong randig av plankorna 
som användes vid gjutningen. I innertaken syns bal
kar och ljudisolerande material, knappast tillverkade 
för att synas.

Bland de villor som tidskriften presenterade under 
1960-talet finns många som uttrycker diskursen om 
primitivism. När tidskriftens redaktör Erik Thelaus
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Tegel och plank i interiörerna blev ett tidens tecken. Villa i Helsingborg från 1960-talet.

202 - DEN SVENSKA UTVECKLINGEN



kommenterade utställningen ”NU 1964”, en mässa 
om den nordiska villan där arkitekter från de skandi
naviska länderna deltog, menade han att en rik mate
rialverkan, intill det rustika, var ett tidens signum.131 
I artikeln finns fotografier som visar interiörer med 
väggar av oputsat tegel och innertak av obehandlade 
furuplankor. Fler exempel kan hämtas ur 1950- och 
1960-talens omfattande byggnadsproduktion. Paret 
Geisendorfs radhus i Bagarmossen i Stockholm från 
1950-talets mitt, har en vägg av oputsat tegel i var
dagsrummet och i taket syns furuplankor.231 Folke 
Hedreus villor på Lidingö respektive Djursholm har 
liknande karaktär.233

Villa Hägerstrand i Lund av Bengt Edman är ett 
i någon mån mer känt exempel. Villan skulle, enligt 
uppgift, ha uppförts av sekunda tegel, vilket byggher
ren erhållit gratis.234 Om detta är en skröna eller inte 
spelar ingen roll. Oavsett vilket understryker berät
telsen intresset för idén om att använda oväntade ma
terial, as found. Normalt byggdes naturligtvis inte vil
lor av enklast tänkbara material; snarare tvärtom, av 
högkvalitativa sådana, i synnerhet när det handlade 
om prestigeprojekt som individuellt utformade villor.

Av sekunda tegel från samma tegelbruk uppfördes 
också en grupp villor i Helsingborg ungefär samtidigt 
som Villa Hägerstrand, det vill säga under den förra 
delen av 1960-talet. Enligt arkitekterna finansierades 
villorna med statliga egnahemslån.235 Det var alltså 
inte bara i exklusiva, individuellt uppförda villor för 
enskilda personer med udda smak, som en oväntad 
materialbehandling kom till uttryck. Invändigt är 
golv, trappavsatser och delar av köksinredningen av 
oputsat tegel. Väggarna är av kalksandsten som av
färgats så att de liknar vitt tegel. I taken syns omålade 
furuplankor.

Domus i Trelleborg är byggt mellan 1959 och 
1962.,236 av A4 arkitekter237, vilka refererar interiör
ernas utformning till ”elementära upplevelser från 
marknadstorg och saluhallar. På en rad bilder illus
treras varuhusets inre, som i allra högsta grad karak
teriseras av att enkla material exponeras as found. 
Ventilationstrummor och fackverksbalkar ligger öpp

na för beskådan och en gångbro av stål hänger strax 
under taket. Den fungerar som gångförbindelse för 
anställda när de ska ta sig mellan övervåningens kon
torsrum. Möjligen uttrycker den ett strukturalistiskt 
inflytande. I cafeterian exponeras materialen öppet, 
på samma sätt som i varuhuset. Oputsade tegelväg
gar, välvda betongbalkar, glödlampor som monterats 
direkt på haikaraa och exponeras fritt utan lampskär
mar. Anknytningen till paret Smithson, i synnerhet 
den skola som de designade i Hunstanton, är uppen
bar. Skolan stod färdig 1954, alltså några år innan 
Domus planerades och byggdes, och som tidigare an
förts chockerade den genom sina öppet exponerade 
installationer och material. I Domusvaruhuset har 
arkitekterna gjort på ett liknande sätt.

Att arkitekterna använde uttryck hämtade i exi
stentialismen i arbetet med ett varuhus är motsä
gelsefullt. Idén om as found, som den används av 
Goldhagen, innebär att arkitekturen nyttjas som en 
väckarklocka, för att påminna om människans exi
stentiella situation. Den tanken opponerar mot den 
kommersiella kulturen, den som ansågs leda till kon
formism och alienation. Varuhuset (om än, i detta 
fallet, tillhörande kooperationen) är ju själva sin
nebilden för kommersialism. En möjlig tolkning av 
arkitekternas avsikter är att det just i ett varuhus är 
betydelsefullt att påminna om det egna valet och vik
ten av att inte låta sig styras av yttre krafter.

Det är inte alltid helt enkelt att avgöra i vilka fall 
byggnader med ett primitivt materialval ska tolkas 
som uttryck för as found, pop, för en politiskt, so
cialt och moraliskt engagerad modernism (som har 
liknande syfte som as found och pop), eller struk- 
turalism. Inom den senare var det som framkommit 
vanligt att arkitekterna valde material som betonade 
relationen mellan elementen. De ovan nämnda vil
lorna bör kanske förstås på det sättet. Byggnaderna 
skapar med hjälp av materialen (samma material i ex
teriör som interiör) en relation mellan ute och inne. 
Genom att välja sekunda material signalerar arkitek
terna dock snarare idén om as found, men detta val 
skulle också kunna tolkas som en politisk markering i

DEN SVENSKA UTVECKLINGEN - 2.O3



Träspån på fasaden gav stadshuset i Karlskoga från 1940-talet lokal prägel, byggt som det var i den värmländska skogsbygden. Att 
skapa sammanhang mellan människan och hennes miljö uppfattades som centralt, sannolikt under inflytande av de nya tolkningarna 
av Marx. Foto Arkitekturmuseet, Stockholm.

Unwins efterföljd. En byggnad som uttrycker produk
tionsvillkoren är Arrheniuslaboratoriet i Stockholm. 
Bland annat exponeras den bärande betongstommen i 
fasaden. Garnisonen i Stockholm kan beskrivas på ett 
liknande sätt. Dessa byggnader signalerar föreställ
ningen att effektivitet och produktionssätt ger en god 
form. De signalerar progressivitet. Men de har också 
kännetecken som pekar mot strukturalismen, framför 
allt via betoningen av kommunikationsytorna. Som 
framkommer är det inte ovanligt att flera diskurser 
artikuleras i en och samma byggnad.

Tradition

New empiricism

På 1940-talet användes begreppet new empiricism 
om den svenska form av modernism som var anpas
sad till lokala omständigheter. Inte sällan återgick 
den på äldre bebyggelse som var praktiskt prövad, 
till skillnad från den teoretiskt utformade modernis
men. Tradition blev ett begrepp som återkom under 
1940-talet, efter att, som Sven Backström uttryckte 
det 1943, ha betraktats som suspekt under 1930-ta- 
let. Han förklarade att arkitekterna nu hade övergi
vit funktionalismens regelverk, eftersom arkitekturen 
hade tappat många av de estetiska värden och där-
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Gymnastikinstitutets tegelfasader påminner om svensk nationalromantik och i förlängningen om brittiska arts and craftsrörelsen. 
Den senare var modernismens vagga, hävdade flera på 1940- och 1950-talen.

med trevnadsvärden som människor är beroende av. 
Arkitekterna hade insett att de måste utforma bebyg
gelsen för människor som de är, inte som de borde 
vara. Människan, hennes vanor, reaktioner och be
hov stod nu, det vill säga 1943, i centrum för arkitek
terna, menade Backström. Han ansåg alltså (i likhet 
med Bakema, van Eyck och Richards) att uppgiften i 
hög grad bestod i att skapa en arkitektur som kunde 
uppskattas av vanliga människor.138

Architectural Rewiew (AR) myntade begreppet 
new empiricism.139 I två artiklar beskrev tidskriften 
vad de menade med det genom att presentera ett an
tal byggnader: Sune Lindströms stadshus i Karlskoga, 
Kungliga tennishallen i Stockholm av Sture Frölén 
och Gymnastikinstitutet i Stockholm av Gunnar Wej- 
ke och Kjell Ödeen. Några enfamiljshus av Sven Mar-

kelius, Frölén och Ralph Erskine ingick också.140
Gemensamt för flera av byggnaderna var använd

ningen av regionala material och/eller av att de leder 
tankarna till nationalromantiken, och, i förlängning
en till brittiska arts and craftsrörelsen. Red House, den 
byggnad som arts and crafts främst förknippas med, är 
byggd av lokala material och med lokalt utbildad tek
nik som kluvet takspån, handslaget tegel, avsaknad av 
synlig grund, tungt skulpterade skorstenar i murarnas 
ytterlägen och branta ”hängande” tak. Dessa karakte
ristika kan även användas i beskrivningen av flera av 
de objekt som tidskriften presenterade som new empi
ricism. Det var i enlighet med arts and crafts budskap 
om det lokala och traditionella som faluröda fasader 
kom att uppskattas efter sekelskiftet 1900 i Sverige: en 
tradition som Fröléns byggnader återgick på.
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Malmbergets kyrka byggd på 1940-talet artikulerar uppfattningen 
att arkitekterna hade något att lära av den inhemska traditionen. 
Foto Arkitekturmuseet, Stockholm.

Stadshuset i Karlskoga av Sune Lindström var en 
av de byggnader som den brittiska tidskriften valde 
att presentera. Lindström hade låtit klä delar av fa
saderna med träspån.141 Spånet ger en lokal prägel 
till byggnaden då det berättar om den specifika miljö 
(skogsbygd) där den har uppkommit. Det signalerar 
också tradition och hantverk. Det är funktionellt men 
inte funktionalism, för att anknyta till den interna
tionella debatten. Det är en modernistisk arkitektur 
modifierad av lokala och traditionella material.

Fasaderna på gymnastikinstitutet av Wejke och 
Ödeen är av maskinslaget tegel, men arkitekterna 
hade genom en speciell behandling av tegelstenarna 
fått det att se ut som om det vore handslaget. Mate
rialet ger tydliga associationer till svensk 1910-tals- 
arkitektur (och i förlängningen arts and crafts). Ett 
burspråk med ett vitmålat och spröjsat fönster på en 
av fasaderna förstärker intrycket. En täckt gång ingår 
i anläggningen, som i så många andra samtida bygg
nader. Enligt artikeln är denna inklädd med redwood 
(furu), samma träslag som användes i den regionalt 
präglade kaliforniska arkitekturen, bay-region-style. 
Möjligen ville arkitekterna via detta materialval visa 
uppskattning för lokalt präglad arkitektur i allmän

het och bay-region-style i synnerhet; ett budskap som 
kunde läsas av den som förstod att tolka det. Det kan 
tilläggas att furu, i synnerhet ohyvlad sådan, blev ett 
av 1950- och 1960-talens favoritmaterial. Det ut
tryckte, menade man sannolikt, både enkelhet och 
regionalism.

Markelius villa kan beskrivas som en låg mark
nära byggnad som följer terrängen. Massivt murade 
skorstenar har placerats i husets yttermur (jämför 
med Red House). Taken är delvis branta och utskju
tande. Invändigt anas en primitiv materialbehandling; 
som den oputsade öppna spisen och det enkla plank
taket . Influenserna har sannolikt till en inte ringa del 
hämtats i arts and crafts och bay-region-style. Villan 
består av två delar: dels bostadshuset, dels ett ”ar
betshus” (kontor och bibliotek). Mellan dessa finns 
en förbindelsegång av liknande typ som den i gym
nastikinstitutet.142

Fröléns hus i Näsby slottspark karakteriseras av 
att fasaderna är målade med Falu rödfärg. Ralph Er- 
skines hus skiljer ut sig i sammanhanget genom att 
det saknar regionala drag. Däremot uttrycker det i 
högsta grad, vilket även gäller för Markelius villa, 
idén om en empirisk och organisk arkitektur i den be
märkelsen att huset är anpassat till specifika personer 
och dessas vanor och behov.

För den som följer Byggmästaren är det uppenbart 
att den nya arkitekturen under 1940-talet ofta var 
lokalt präglad och traditionell. Den utgick från den 
folkliga bebyggelsen, som också erhöll uppmärksam
het i tidskriften. Artiklar om norrländska fiskelägen 
och kyrkstäder, gotländska parstugor, hälsingegårdar 
med flera hustyper och miljöer blev vanligt förekom
mande. Det är uppenbart att dessa utgjorde inspi
rationskällor för den bebyggelse som tillkom under 
1940-talet.

För att ge några konkreta exempel: 1943 presen
terades fjorton fritidshus utformade av tidens mer 
namnkunniga arkitekter. Endast ett, möjligen två, 
hade modernistisk utformning. Övriga anslöt till den 
tendens som tecknats ovan: timmer och panel, föns
terluckor, sadeltak täckta av torv, halm alternativt
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en- eller två-kupigt tegel och Falu rödfärg på fasa
derna.M3

1945 presenterades en grupp monteringsfärdiga 
egnahemsvillor för anställda vid Findus i Bjuv med, 
enligt bildtexten, ”god anslutning till ortens tradi
tion”. I Finspång, Skultuna, Gustavsberg, Fagersta, 
Sandviken och Boliden byggdes liknande bostäder 
för de anställda av företag som var verksamma på 
orten. I samtliga fall kan bebyggelsen beskrivas som 
lokalt präglad och traditionell.144 1946 presenterade 
tidskriften Malmbergets kyrka av Hakon Ahlberg, 
där såväl material som form återgick på en äldre kyr- 
kotyp. Invändigt karakteriserades kyrkan framför 
allt av det treklöverformade och dekorationsmålade 
trätaket i långhuset vilket i hög grad påminner om 
den medeltida träkyrkan i Södra Råda i Värmland. 
Malmbergets kyrka hade vidare spånklädda tak, 
spånklädd klockstapel och ett spåntak på kyrkomu- 
ren. I muren fanns, enligt ritningarna, en stiglucka, 
det vill säga en port av medeltida typ.145

Här får fortsättningsvis ett stadshus, ett hus med 
studentlägenheter, ett småhusområde, ett utställ
ningshus och en fabrik illustrera att new empiricism 
fortlevde under 1950-1960- och 1970-talen, även om 
den då ibland benämns som ”postmodernism”. Hans 
Westmans stadshus i Simrishamn har sagts vara ”vårt 
kanske första postmodernistiska hus i Sverige”.146 
Huset utformades under 1940-talet147 och återspeglar 
skånsk byggnadstradition. Det liknar ett traditionellt 
korsvirkeshus, men den konstruktion som syns på 
fasaden är inte bärande. Det höga branta taket an
sluter närmast till ett traditionellt vasstak, men är be
lagt med tegel. På husets huvudfasad finns en loggia 
som självfallet intet har att skaffa med skånsk bygg
nadstradition utan snarare anknyter till bebyggelsen i 
Medelhavsområdet.

Arkitekten argumenterade för sina val genom att 
hävda att arkitekter inte bara bygger för sig själva 
utan också för folket och dess trivsel och betonade 
hur uppskattat huset var bland Simrishamns invånare 
och att dessas uppfattning trots allt var det väsentliga. 
Här knyter Westman an till den debatt som fördes om

Arkitekten Hans Westman hörde till dem som ville anpassa 
arkitekturen till vanliga människors estetiska preferenser. 
Bostadshus i Lund från cirka 1950.

vad arkitekter kunde göra för att inrymma kvaliteter 
som appellerade till allmänheten i sina byggnader.148 
Westman tycks befara att många inom professionen 
skulle ställa sig kritiska till husets utformning. Han 
värjde sig mot detta genom att betona hur uppskattat 
huset var bland Simrishamns invånare och att dessas 
uppfattning, trots allt, var det väsentliga. Några år 
senare fick Westman i uppdrag att utforma Smålands 
nations studenthus i Lund. Han anslöt sig då till det ty
piskt småländska genom att, som han formulerade det, 
utforma fasaderna som en vision av den småländska 
snickarglädjen. Balkongerna hade vitmålade träräcken 
med individuella profiler och skärningar.149 Liknande 
räcken pryder bostadshusen på Vintergatan i Lund ri
tade av Westman 1949, färdigställda 195z.150
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Under 1950- och 1960-talen är exemplen på ar
kitektur som skulle kunna benämnas som new empi
ricism få, åtminstone förefaller det så med utgångs
punkt från tidskriften Byggmästaren/Arkitektur. 
Tillika blir artiklar om svensk äldre byggnadskultur 
allt mer sällsynta.

1965 berättar tidskriften att det mellan 1954 och 
1956 byggdes ett småhusområde i Halmstad av Jöran 
Curman och Nils Gunnartz på uppdrag av Skånska 
cementgj uteriet. Arkitekterna skulle ha ombetts att 
skapa en arkitektur med lokal identitet, med ”ordent
liga takfall och helst lite torv och näver också, så man 
kunde uppfatta var man befann sig någonstans i lan
det”. Arkitekterna hade, enligt artikeln, studerat hus 
på Skansen.151

1962. presenterade Jan Gezelius tingshuset i Visby 
av Lennart Lundström/A4. Lokala material och tek
niker präglade huset som utseendemässigt påminde 
om ett traditionellt gotländskt stenhus.1511970 ingick 
en artikel om ett utställningshus av Bengt och Kris
tina Hellborg, ett, enligt författaren, intressant alter
nativ. Det var utformat som en traditionell skånsk 
länga som till skillnad från Westmans stadshus var 
byggt med ”lokala material och metoder”; bland an
nat kalkputsade och kalkavfärgade fasader.153 Tradi
tionella material kännetecknade också nätfabriken i 
Fiskebäck (cirka 1970) som hade faluröd lockpanel 
och skiffertak.154

Från 1970-talet kan exemplen mångfaldigas. Villa 
Strömgården i Fagersta, av Nils Tesch, är ett hus med 
träpanel, falurött med branta tak, Etnografiska muse
et i Stockholm av Jan Gezelius och Gunnar Mattsson 
(ca 1978) byggdes i samma stil. Bostadsområdet Öst
ra Orminge i Nacka (Ulf Gillberg cirka 1979) liknar 
ett fiskeläge med tätt stående radhus med tillhörande 
bodar målade med ”oljefärg” liknande den som an
vändes på hyvlad panel under 1800-talet. Radhusen i 
Akalla i Stockholm, har träfasader målade med, vad 
som ser ut som, Fału rödfärg respektive oljefärg. Här 
kan också nämnas alla de så kallade ”kataloghus” 
som spreds, och ännu sprids, över landet, och som 
inte sällan liknar bondesamhällets traditionella, pa-

nelade och faluröda boningshus. Om new empiricism 
betecknar en modernism som återgår på det lokala 
och traditionella är 1970-talets arkitektur i hög grad 
en del av denna.

Intresset för äldre svensk byggnadskultur uttrycks 
omkring 1970 åter i artiklar om den folkliga bebyg
gelsen. 1969 fanns en längre uppsats av arkitekt Bengt 
Lindroos om magasinsbyggnader. Rubriken var ”Ur 
den svenska byggnadskonstens magasin”, men den 
hade också, enligt Lindroos, kunnat heta ”Arkitektur 
utan arkitekter” vilket ju är en direkt översättning av 
den amerikanska utställningen och boken. Det hade 
han självfallet kännedom om. Lindroos hade doku
menterat byggnader uppförda av lokala material och 
med enkel teknik. Materialbehandlingen var grov och 
materialen enkla: slaggsten,155 timmer, tegel, gråsten, 
kalkfärg, Falu rödfärg och tjära. Lindroos uppskat
tade kraften i de tunga murytorna, enkelheten och 
hushållningen med de knappa medlen. Kort sagt var 
det en primitiv arkitektur som Lindroos tyckte om, 
och inspirerades av i sitt arbete.156

Vad uttrycker new empiricism, vilka samhälleliga 
förändringar, maktförhållanden och idéströmningar 
bildar kontext till en visuell kultur av det här slaget? 
Var new empiricism ett alternativ för de arkitekter 
som var socialt engagerade och/eller radikala (jämför 
med den italienska neorealismen) och som inte ville 
arbeta med vad som uppfattades som en kommersiell 
arkitektur, det vill säga den form av modernism som 
”importerades” från USA?

Kanske kan new empiricism tolkas som en artiku
lation av en politisk diskurs. När Westman 1954 för
svarade sitt stadshus i Simrishamn, det som uttryckte 
den specifikt skånska byggnadskulturen, gjorde han 
en maktanalys. Han argumenterade för att arkitekter 
bör bygga för folket och dess trivsel, inte för eliten, 
det vill säga för andra arkitekter.157 Idealet om den 
ödmjuka arkitektrollen implicerar en kritik mot det 
ojämlika samhället, där en systematisk snedfördel
ning gynnar vissa grupper på bekostnad av andra.

New empiricism var enligt Architectural Reiview, 
en reaktion mot en formalistisk och teoretisk arkitek-
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tur. Den var mer objektiv än funktionalismen. Om 
jag knyter denna syn till 1950- och 1960-taiens tolk
ningar av Marx kan det förstås som att den objektiva 
verkligheten (här arkitekturen) symboliserar det ide
ala tillstånd som uppstår när människan förmänsk
ligas (blir autentisk) genom att göra världen mänsk
lig (i detta fall skapar en arkitektur som motverkar 
splittring och alienation). Att tidskriften använde just 
”empiricism” som beteckning på en sådan arkitektur 
bekräftar möjligen att detta var en marxistiskt färgad 
diskurs.158 New empiricism var, enligt artikelförfatta
ren, förutom objektiv också ”spontan”, ett begrepp 
som Jacob Bakema använde om en arkitektur som 
stod i direkt relation till de människor och den plats 
på vilken den uppstått.259 Ett annat positivt laddat 
begrepp i debatten var organisk. Den organiska arki
tekturen var lokalt präglad och uttryckte såväl de inre 
som de yttre sammanhangen. Den gav identitet. Frank 
Lloyd Wright ansågs av flera företräda den organiska 
arkitekturen, en uppfattning som också författaren 
till artikeln i Architectural Rewiew förfäktade. Han 
påpekade att om de svenska arkitekterna skulle ”upp
täcka” denne arkitekt och låta sig inspireras kunde 
kanske också begreppet organisk adderas till den ytt
ring som kallades new empiricism. Denna skulle då 
kunna benämnas som ”Human, Objectiv, Organic & 
Spontaneity”. Det kan tilläggas att Zevi använde new 
empiricism som synonym till organisk.260 Den brittis
ka artikelförfattaren var möjligen inte helt och hållet 
bekant med begreppet. Det förefaller uppenbart att 
new empiricism var en artikulation av föreställningen 
om att arkitektur kunde vara organisk; en arkitektur 
som bidrog till att skapa sammanhang.

1970-talet ägde många likheter med 1940-talet. 
En sådan var synen på bostadskonsumenterna, 1940- 
talets arkitekter sa att de ville skapa en arkitektur för 
vanliga människor. Trettio år senare var ”brukarinfly- 
tande” ett honnörsord. Detta kan sammanfattas som 
att såväl 1940-talets som 1970-talets arkitekter arbe
tade för en icke-elitistisk arkitektroll och en icke-elitis- 
tisk arkitektur. Under båda dessa decennier utrycktes 
denna strävan visuellt i en form som var influerad av

folklig bebyggelse byggd av bönder och fiskare med 
utgångspunkt i tradition och praktisk erfarenhet.

En skillnad var dock att många arkitekter, kanske 
flertalet, under 1940-talet närde en tilltro till välfärds
staten och lierade sig med den. En av välfärdsstatens 
uppgifter var att skydda medborgarna från de negati
va effekter som det kapitalistiska systemet förde med 
sig. Som framkommit uppfattade många arkitekter 
det som att det även för dem handlade om att skapa 
motkrafter till kommersialism och andra ”avarter” i 
samhället. Under 1970-talet attackerades välfärdsta
ten från både vänster och höger. Staten var inte längre 
på något självklart sätt medborgarnas bästa vän, utan 
uppfattades av många som ett utryck för en planering 
uppifrån, byråkrati och ojämlikhet. ”Staten och ka
pitalet, de sitter i samma båt” som Ebba Grön sjöng 
1980. Att med ett fenomenologiskt arbetssätt skapa 
en arkitektur som utgick från människors vardag blev 
ett återkommande tema i debatten. Arkitekter lierade 
sig varken med staten eller kapitalet utan med ”bru
karna”.

Både 1940-talet och 1970-talet var decennier som 
följde på och inrymde kriser. På 1940-talet väckte 
auktoritära regimer, fascism och krig, oro och skräck. 
I människors medvetande levde dessutom troligen 
ännu minnet av 1930-talets djupa ekonomiska depres
sion. 1970-talet präglades av ekonomisk regression, 
den så kallade oljekrisen, men det var också en kris 
för välfärdssamhället, som från 1960-talets andra del 
var starkt ifrågasatt. Välfärdsstaten var misslyckad, 
hävdade vänsterintellektuella. Till det kom kritiken 
mot den modernistiska arkitekturen som framstod 
som minst lika förfelad. Utvecklingen väckte inte bara 
förhoppningar och framtidstro utan också osäkerhet 
om vilka målen var och om de verkligen var de rätta.

En annan likhet mellan de båda decennierna var 
den radikalism som omfattade många inom kultur
eliten. Publikationer som Inför framtidens demokrati 
(1944) hade sin motsvarighet i 1970-talets kritiska 
granskningar och utredningsverksamhet. Låginkomst- 
utredningen och Servicekommitténs betänkanden är 
två exempel. ”Rapport” blev en term som användes
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av många omkring 1970. Rapport Tensta (1970) av 
Olle Bengtzon, handlade om alla de missförhållan
den som han ansåg att miljonprogramsområden led 
av, och i förlängningen även de stackars människor 
som tvingades bo där. Städerskan Maja Eklöf debute
rade med Rapport från en skurhink (1970) och i den 
nya kanalen TVz, startade nyhetsprogrammet ”Rap
port” 1969.161 Ordet betecknade att avsändaren hade 
någonting viktigt att berätta om samhället, som vid 
den här tiden ofta kritiserades med utgångspunkt i 
”svaga” gruppers livssituation. Med svaga avsågs väl
färdssamhällets förlorare, de som inte fått del av den 
ökade välfärden och som varken ägde ekonomiskt el
ler politiskt inflytande.

En tidigare ”svag” grupp var kvinnorna som nu 
erövrade makt i form av ett problemformulerings
privilegium. Dels genom ”den nya kvinnorörelsen” 
som uppstod 1970, dels genom att de tog positioner 
i maktens korridorer (beteckningen ”den nya” anger 
att det var en kvinnorörelse med socialistiska värde
ringar).262 Kvinnorörelsen pekade på det förtryck som 
välfärdssamhället och dess företrädare utövade mot 
just kvinnor. ”Låginkomstutredningen” bekräftade 
detta. Med denna summariska och ingalunda heltäck
ande beskrivning av 1970-talet vill jag visa att väl
färdsbygget i flera bemärkelser var ifrågasatt under 
nämnda decennium.

Den traditionellt förankrade arkitektur som 
spreds under 1940- och 1970-talen uttryckte, som jag 
ser det, inte bara en kris utan även en maktaspekt. 
Arkitekterna artikulerade, i byggnader som återgick 
på allmogen, en diskurs om maktfördelning; profes
sionen hade något att lära av ”folket”. Detta var, som 
framkommit, en tankefigur som många arkitekter un
der flera decennier hade uttryckt. Utställningen ”Ar
chitecture without architects” är ett exempel på det, 
liksom 1950- och 1960-talens intresse för medelhavs- 
kulturerna och primitiva kulturer. En skillnad är att 
1940- och 1970-talens inhemska arkitektur återgår 
på den specifikt svenska byggnadskulturen.

Södermalm - en folklig kultur
Ett höghus för försäkringsbolaget Folksam presente
rades ingående i tidskriften Arkitektur i960. En av 
artiklarna artikulerar föreställningen att det finns mil
jöer och människor som representerar mer autentiska 
livsformer, i detta fall är det arbetarklasskvarteren 
på Södermalm i Stockholm som uppmärksammas. 
Folksamhuset, som är ett höghus i modernistisk stil, 
byggdes nämligen där. Det stod klar omkring i960 
och hade, enligt artikeln, anpassats till den lokala 
kulturen. En främmande och skrämmande avkrok för 
många för bara 40-50 år sedan, enligt artikelförfat
taren, som dock ansåg att ”dagens” Södermalm var 
annorlunda.263

Författaren och journalisten Ludvig (Lubbe) 
Nordströms uppfattning om stadsdelen citeras. Söder 
var, enligt Nordström, den mest utpräglat folkliga de
len av Stockholm där ”det demokratiska” utgjorde 
själva livsluften. Det var enligt Lubbe Nordström nå
gonting obeskrivligt naturligt, ogenerat och vänligt 
över Söder. I likhet med makarna Smithson antog 
han, liksom artikelförfattaren, att arbetarklassens lo
kala kultur hade bevarats. Här lever människor mer 
autentiska liv.

På 1960-talet uppfattade troligen många arbetar
kulturen som hotad. Den skulle kanske komma att 
raderas ut i samband med den allmänna standard
ökning som flertalet av Europas invånare fick del av 
under perioden. Det är möjligen ur denna aspekt dis
kurser om det lokala, autentiska och platsspecifika 
ska förstås. Romantiska föreställningar om det som 
hotar att försvinna uppstår inte sällan under perio
der då samhället genomgår omvandlingar. Det sena 
1800-talet var en sådan tid. Många flyttade in till stä
derna, andra emigrerade. Böndernas byggnadsskick 
förändrades, industriellt tillverkade föremål ersatte 
de slöjdade, kommunikationer och tidskrifter spred 
internationella ideal. Mot bakgrund av dessa föränd
ringar uppstod under 1800-talet en kult kring bonde
kulturen, en hembygdsromantik. Skansen grundades, 
liksom Nordiska museet. Båda samlade på föremål,
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Skansen på hela gårdsanläggningar. Arts and crafts- 
rörelsen i Storbritannien var en parallell. Under efter
krigstiden skedde någonting liknande. Urbaniseringen 
tog fart, konsumtionssamhället etablerades, männis
kors levnadsstandard ökade och med det förändrade 
de sin livsstil. Nya byggnader med ett internationellt 
formspråk och utan anknytning till den specifika 
platsen uppfördes i städerna, samtidigt som äldre hus 
revs. Det moderna symboliserade decennierna efter 
andra världskriget inte bara utveckling och ökad väl
färd utan också osäkerhet och otrygghet.

Idealiseringen av arbetarklassen i London och på 
Södermalm kan eventuellt också tolkas som en arti

kulation av en romantisk diskurs om arbetarklassen 
som var spridd under 1960-talet. Med vänstervågen 
blev det status att vara arbetare, eftersom denna 
grupp ansågs ha kunskaper om och direkta erfaren
heter av det ojämlika samhället, vilket medelklassen 
och de intellektuella saknade. I konsekvens med det 
blev det relativt vanligt att de senare tog arbete inom 
industrin för att på så sätt erövra arbetarnas perspek
tiv. Många politiskt radikala uttryckte sin solidaritet 
med arbetarklassen och tillika sin antipati mot klas
samhället, genom att hylla arbetarklassens livssti
lar.264 Det är möjligt att det är så vi ska förstå artikeln 
i Arkitektur.

Under såväl det radikala 1940-talet som på 1970-talet, starkt påverkat av vänstervågen, blev allmogebebyggelsen en förebild för arki
tekterna. Hus i Rimbo, Norrtällje.
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Svensk stad

Under 1970-talets förra hälft kom intresset för his
toria och samhällsanalys att aktualisera en redan un
der 1950-talet utgiven bok i tre delar, kallad Svensk 
stad. Som ett resultat trycktes boken i nya upplagor 
och lästes av inledningsvis arkitekter och etnologer 
men snart också av kulturgeografer, arkitekturhisto
riker, med flera.165 Boken hade som huvudförfattare 
konsthistorieprofessorn Gregor Paulsson. Svensk stad 
är en tvärvetenskaplig studie av den svenska stadens 
utveckling under 1800-talet, dess liv och stil. Med stil 
avsågs ekonom-historiska, ekologiska, geografiska, 
social-ekologiska med flera aspekter, en programför
klaring som ger associationer till Patrick Geddes och 
dennes uppfattning att samhället var en sammanhäng
ande helhet bestående av bland annat sociala, kultu
rella och geografiska aspekter. Men mycket tyder på 
att impulserna hämtades från amerikanska sociolo
giska studier som de av paret Lynd om Middletown 
respektive Lloyd Warners om Yankee Town. Struktu
ren påminner dock läsaren om Paulssons bakgrund 
i den modernistiska rörelsen; analyserna av städerna 
tar sin utgångspunkt i funktionerna arbete, bostad, 
rekreation och kommunikationer.

I likhet med amerikanerna konstaterade Paulsson 
att industrialismens genombrott, med nya produk
tions- och ägoförhållanden, medförde en splittring i 
lokalsamhället. Samhällen med ekonomiskt och soci
alt likställda ”knöt banden fastare” som han uttryckte 
det. Det senare betraktade han som mer gynnsamt. 
Trots den splittring som Paulsson iakttog betraktade 
han samhället som en organisk helhet. Med organisk 
menade han balans mellan olika arbetstyper och social
grupper, mellan stad och landsbygd.166 Samhället som 
en funktionell och väl sammanhållen enhet där alla de
lar i det sociala systemet fungerade tillsammans, var en 
dominerande tankestruktur bland sociologerna under 
1950-talet, förmedlad av bland andra amerikanen Tal- 
cott Parsons.167 ”Samförståndsanda” eller Saltsjöbads- 
anda” brukar det kallas i litteratur som behandlar den 
svenska utvecklingen under 1940- och 1950-talen.

Det som skapade intresse för boken på 1970-talet 
var troligen det omfattande empiriska materialet, lik
som det faktum att Paulsson problematiserade effek
terna av kapitalismens ägoförhållanden. Äldre svensk 
byggnadskultur fick ett uppsving på 1970-talet och 
med det blev sannolikt studierna av den traditionel
la materiella kulturen intressant. Dessutom delade 
många vänsterintellektuella Paulssons analys av väl
färdssamhällets och kapitalismens baksidor.

1950-talet och arts and crafts
Under 1950- och 1960-talen artikulerar artiklarna i 
tidskriften det samtida intresset för svensk national
romantik respektive arts and craftsrörelsen. National
romantiken var en svensk utlöpare av arts and crafts; 
den rörelse som Richards och Pevsner från 1940-ta- 
let och framåt hävdade var modernismens vagga. En 
liknande tolkning gjorde Sven Markelius,168 liksom 
Gregor Paulsson. Den senare beskrev utvecklingen 
från Ruskin och Morris via Wright och Behrens till 
1920-talets funktionalism.169 Intresset för arts and 
crafts under 1940- och 1950-talen förefaller kanske 
lite märkligt med tanke på att medeltiden, som den 
uppfattades, var organisationens förebild. Uppvärde- 
ringen bör troligen förstås med utgångspunkt i intres
set för social och politisk radikalism; det är väl känt 
att Morris, Philip Webb med flera var aktiva socia
lister.170 Såväl arts and crafts som modernismen hade 
med en sådan tolkning sitt ursprung i en rörelse som 
var politiskt radikal. Så också den nationalroman- 
tiska arkitekturen, menade många under 1950- och 
1960-talen.

De arkitekter som företrädde nationalromantiken 
kom i hög grad att uppfattas som förebilder, kanske 
alltså av politiska skäl. Enligt Hakon Ahlbergs fram
ställning i Byggmästaren 1954 var företrädarna för 
nationalromantiken i allmänhet politiskt radikala. 
Ragnar Östberg och Carl Westman arbetade med 
typritningar till bostäder för ”vanliga” människor. 
Deras ”program” syftade, enligt Ahlberg, till att ska
pa ”hänsyn för det mänskliga, för vardagslivet”,171
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vilket är en formulering som lika gärna kunde ha 
använts om arkitekter som Bakema, van Eyck eller 
Erskine, för att nämna några av alla de som under 
efterkrigstiden sökte utveckla en arkitektur anpas
sad till människors vardagsliv. Att arkitekterna under 
den här aktuella perioden ville se paralleller mellan 
utvecklingen under nationalromantiken respektive ef
terkrigstiden är uppenbart. Det är i det perspektivet 
försöken att införa bruket av begreppet ”nationalrea- 
lism” om nationalromantiken troligen ska förstås.171 
Nationalromantik var beteckningen på en stil i likhet 
med till exempel nyrenässans, medan nationalrealism 
betecknade en arkitektur som tog sin utgångspunkt i

realiteter.173 Detta var i enlighet med de efterkrigstida 
idealen inom sakområdet. Björn Linn, till exempel, 
poängterade att nationalromantiken betonade sociala 
aspekter. Den var ”progressiv”, ”gedigen och funk
tionell”, tung och massiv med stark materialverkan, 
enkel i detaljerna ”i anslutning till förebildernas pri
mitiva karaktär” och samtidigt modern.174 Yttrandet 
reflekterar en vid denna tid spridd tankestruktur i vil
ken det primitiva och det progressiva sammanföll.

Omtanken om det vardagliga kan under efter
krigstiden förstås som en kritisk, politisk idé om en 
arkitektur som är motsatsen till den kommersiella 
arkitekturen. En humanistisk marxism korsbefruktad

Lärkstaden i Stockholm från tidigt 1900-tal, i nationalromantisk stil.
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med en fenomenologisk ansats med subjektets rela
tion till den upplevda livsvärlden i centrum. Före
trädare för denna form av arkitektur och planering 
vänder sig mot det heroiska och det fashionabla, mot 
arkitektur som en försäljningsvara och pläderar för 
det vardagliga, ordinära, banala, icke-monumentala 
och antiheroiska. Kort sagt, en arkitektur med rötter 
i människors dagliga rutiner. Genom att återvända till 
arts and crafts och den svenska nationalromantiken, 
och genom att hävda dess radikala och progressiva 
karaktär, skapades ett alternativ för de arkitekter som 
sökte andra arkitektoniska uttryck än de som påbjöds 
inom den internationella och generella formen av mo
dernism.

Det kunde vara intressant att med en poststruk
turalistisk ansats syna 1950- och 1960-talens studier 
av arkitekter som Wahlman, Westman och Östberg, 
för att nämna några. I vilken mån präglas beskriv
ningarna av dem av efterkrigstidens idéströmningar? 
Att intresset för perioden var påtagligt stort illustre
ras av alla de monografier och uppsatser som påbör
jades eller utkom om nationalromantikens arkitekter 
under 1950- och 1960-talen. Flera uppmärksamma
des också vid minnesutställningar.275 Arkitekterna 
dominerade författarlistan. Björn Linn publicerade 
en undersökning om Osvald Almqvist (Stockholm 
1960), Bertil Palm en om Carl Westman (Lund 1954), 
Thomas Paulsson en om Camillo Sitte och de av ho
nom inspirerade svenska arkitekterna, framför allt 
Per Olof Hallman (Stockholm 1959), Bengt Romare 
skrev om L I Wahlman (Stockholm 1950), Bengt OH 
Johansson om Carl Bergsten (Stockholm 1965), Elias 
Cornell om Ragnar Östberg (i Arkitektur 1965), och 
Fredrik Bedoire om Gustaf Wickman276 (Stockholm 
1969). i960 hade John Sjöström för avsikt att skriva 
en avhandling om Elis Benckert.277 Att den var på
tänkt bekräftar i likhet med de övriga studierna att 
intresset för nationalromantikens namnkunniga arki
tekter var påtagligt.

Medeltiden - funktionellt inte funktionalism

Bland marxistiskt influerade intellektuella fanns en 
tradition att tolka förkapitalistiska samhällen som 
förebildliga, inte minst eftersom de hävdades vara 
präglade av kollektivt ägande och samarbete. Willi
am Morris och arts and craftsrörelsen spred bilden av 
medeltiden som uttryck för ett förkapitalistiskt och 
mer harmoniskt samhälle, i synnerhet med avseende 
på produktionens område.278 Även Lewis Mumford 
hyllade det medeltida samhällslivet, de medeltida 
byggnaderna respektive städerna.

Medeltiden blev en möjlig förebild som kunde 
fungera som alternativ till, eller som utveckling av, 
den internationella modernismen; från en anonym 
och teoretisk doktrin till en empirisk tradition, från 
funktionalism till funktionalitet och från tillfällig till 
tidlös. En autentisk arkitektur formad av traditionen, 
inte av arkitekter.

Denna tankefigur reflekteras i tidskriftens presen
tationer av objekt. Medeltida befästningsarkitektur 
blir ett populärt tema under 1950- och 1960-talen. 
Inom kyrkobyggandet är tendensen tydlig. Markus- 
kyrkan i Björkhagen i Stockholm (cirka 1956-1960, 
arkitekt Sigurd Lewerentz) för tankarna till en medel
tida borg med sina obrutna murar och antydda torn, 
handslagna tegel och tjocka fogar. Söderledskyrkan 
från samma tid (tävling 1955, arkitekter Hans Borg
ström och Bengt Lindroos) även den i Stockholm, går 
snarast tillbaka på den medeltida befästa staden. Fa
sadens mur, likt den medeltida stadsmuren näst intill 
utan öppningar, kröns illusoriskt av ett befästnings- 
torn under vilket porten till den muromgärdade sta
den finns.279 I båda dessa byggnader finns invändigt 
inslag av as found,

Örnäskyrkan280 respektive Mjölkuddskyrkan i Lu
leå (Mattsson, Alexis, Franklin Arkitektkontor) har, av 
bilderna i Arkitektur att döma, många likheter med de 
tidigare. Mjölkuddskyrkan karakteriseras av en kva
dratisk planform (vilket inte är fallet med de andra 
nämnda) och av att den är täckt av en relativt flack 
kupol. Byggnaden liknar därmed de fornkristna (medel

214 - DEN SVENSKA UTVECKLINGEN



tida) bysantinska kyrkorna, en byggnadstyp arkitekten 
själv hänvisade till, även om han benämnde dem som 
”den första tidens kristna tempel”.281 Sannolikt kan 
många kyrkor byggda under 1950- och 1960-talen 
räknas till den här typen.

Inom villaarkitekturen kan liknande influenser 
spåras. Ett exempel är den så kallade ”chefsvillan” 
i Oxelösund (arkitekter Ahlgren, Olsson, Silow) från 
den förra delen av 1960-talet. Den har en yttre ”pri
mitiv” materialbehandling där mörkt tegel med tjocka 
fogar bildar väggar, murar och trappor i en tät miljö 
karakteriserad av stora murmassor, ungefär som i en 
medeltida borganläggning. Interiört skymtar på bild 
takens furuplankor.282 Den påminner i någon mån om 
de tidigare presenterade villorna på Slemdalsveien i 
Oslo av B E Knutsen från 1964.

En annan typ av anläggning, som kombinerar 
medeltidsromantik och primitiv materialbehandling, 
är kulturhuset i Skövde av Bo Boustedt och Hans Er
land Heineman från 1960-talets förra del. Byggnaden 
är eklektisk på ett sätt som saknar motstycke under 
den här aktuella tiden. Fasaderna mot Hertig Johans 
gata liknar medeltida försvarstorn medan den mot 
Stationsgatan har utformats så att byggnaden påmin
ner om forntida tempel och borgar med sina tjocka 
stenväggar och små fönsteröppningar.283

När modellen av Henriksdalsberget, ett bostads
område i Nacka väster om Stockholm (Erik och Tore 
Ahlsén), presenterades i tidskriften Arkitektur 1963 
kommenterades den med orden ”den för tanken till 
medeltidsstaden”284, vilket var en korrekt iakttagelse. 
Den liknar en högt belägen borganläggning, eller en 
befäst stad. Att arrangera lamellhus på höjdplatåer 
så att de bildade en illusorisk mur var inte unikt för 
Henriksdalsberget. Det förekom bland annat i ett pro
jekt för Kronoparken i Karlstad från ungefär samma 
tid.1*3

Kyrkor som liknar medeltida borgar med stora obrutna 
murar och antydda torn, är typiska för 1950- och 1960- 
talen. Markuskyrkan i Björkhagen, Stockholm.

Söderledskyrkan i Farsta, Stockholm, är ”som ett Folkets 
hus med mängder av samlingssalar” enligt en krönika i 
Dagens Nyheter. (Helle Klein 2.006). Föreställningen att 
samhället måste tillgodose människors behov av att mötas 
i samlingslokaler fick alltså genomslag även inom kyrko- 
byggandet.
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Stadens renässans

1953 höll stockholmsarkitekterna årsmöte. Ett ”spex” 
framfördes av några av medlemmarna, i vilket ingick 
en nidvisa om Vällingby som hade mött bifall hos pub
liken, enligt referatet i Byggmästaren. Visan beskrev 
Vällingby som tråkigt och snusfönuftigt. Motsatsen 
var staden och dess nöjesliv. Mumford anges som en 
av förebilderna för de obegåvade arkitekter som äg
nade sig åt att skapa förorter å la Vällingby. Dessa 
arkitekter saknade, enligt visan, intresse för männis
kors själsliga behov: ”Själen har han ej bekymmer 
för, och Freud har han ej förstått”. ”Nej från dyn, i 
Vällingbyn/vill jag fly snabbt som en pil/jag blir and
ligen steril/ i förortens exil”.286 Några år senare fick 
redaktionen ett bidrag sig tillsänt av en dansk arki
tekt som tecknat bilder av Vällingby. Han hade en 
positiv inställning till platsen och teckningarna visade 
smickrande vyer av hus inbäddade i grönska. Redak
tionen kommenterade ironiskt att de svenska arkitek
terna sannolikt inte betraktade Vällingby som någon 
idyll.287 En liknande uppfattning uttryckte Olle Bengt- 
zon i Expressen. Bostadshusen i Vällingby låg glest 
utslängda och han förutsåg att vantrivsel och tristess 
skulle frodas där.288

En liknande kritik som den i nidvisan framför
des i ett nummer av Byggmästaren 1951 där temat 
var ”Våra nya bostadsområden”. De funktionssepa- 
rerade grannskapsenheterna jämfördes av Gunnar 
Lindman, stadsplanechef i Malmö, med ”den gamla 
staden” som var levande. I den hade ingen differentie
ring genomförts, bostadsbebyggelse och arbetsplatser 
var integrerade med varandra. Från fönstret såg män
niskor ut över en gata med människor och fordon i 
ständig rörelse, inte över ”ett rudiment av natur”. 
Staden beskrevs som spännande och innehållsrik. 
Den gav naturliga kontakter, trygghet och gemenskap 
och den var tät och charmig med smala gator och små 
avstånd mellan husen, byggda på raka gator och med 
rektangulära kvarter. Byggnaderna var individuella, 
livfulla och ibland pittoreska. De nya grannskaps
enheterna, byggda i enlighet med de brittiska stads-

planeprinciperna, var den äldre stadens motsats. En 
stereotyp och standardiserad bebyggelse som bildade 
”en död sovstad i miniatyr”.289

Arkitekt Kell Åström tyckte att staden var idealet, 
i synnerhet stora städer som Paris och London. Han 
trodde inte på idén om att individens isolering skul
le kunna brytas och att ett aktivt samhällsliv skulle 
kunna skapas genom att invånarna sammanfördes 
till begränsade överskådliga enheter med ”mänsklig 
skala”. Åström menade att med de nya kommunika
tionsmedlens utveckling var det knappast troligt att 
vi skulle söka vårt umgänge bland grannarna, eller se 
just den film som visades i grannskapsenhetens bio
graf. Behovet av grannskapet skulle alltså ha mins
kat med det ökade bilinnehavet. Åström pläderade 
för den stora stadens kvaliteter. Att arkitekterna ut
gick från småstädernas skala och samhällsmiljö, det 
”smånätta” tyckte han var tidstypiskt, och beklagade 
det.29° Han var alltså inte överens med Lewis Mum
ford och andra som förmedlade en diskurs om stor
städer som orsaken till upplösning av sociala nätverk 
och kriminalitet.

Författaren Per Anders Fogelström hävdade 1956 
att stenstaden borde ha fått fortsätta växa utmed 
breda gator med femvåningshus och butiker i botten
våningarna istället för att sprida ut öar i skogen ”å la 
Mumford/Markelius”.291 Den äldre staden var själv- 
vuxen och naturlig, medan öarna i skogen var skriv
bordsprodukter, menade Fogelström. De var ålders- 
segregerade, det var långt till tunnelbanan och trångt 
när man väl kom in i vagnarna. För många barn på 
för liten yta hindrade konstruktiv lek (här refererade 
Fogelström till en psykolog), det var mörkt på gång
vägarna och dessutom lerigt. Barnvagnen gick inte att 
få ned för trapporna varför den stackars modern var 
fast i denna sterila miljö utan ”fritidsmöjligheter”.

Som framgår var Fogelström kritisk till idén om 
att bygga nya städer utanför de äldre stadskärnorna. 
De förra var enligt honom en teoretisk konstruktion, 
medan de traditionella var ett resultat av den lokala, 
”naturliga” kulturen. Han beskrev mödrarna och 
barnen som offer för denna skrivbordsprodukt. De
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tillbringade, till skillnad från de yrkesarbetande, stör
re delen av sin vardag i grannskapsenheterna, vilket 
kanske förklarar varför valet föll på just dem. Men 
Fogelström kan också ha haft för avsikt att utföra 
en form av maktanalys som motiverade honom att 
peka på just dessa. Män (Mumford och Markelius) 
drev en form av planering som inte tog hänsyn till den 
verklighet som de boende, framför allt mödrarna och 
barnen, mötte i sitt vardagliga liv. Ytterligare ett sätt 
att tolka Fogelströms uttalande är att han utnyttjar 
grupper som han utmålar som välfärdssamhällets för
lorare i syfte att torgföra sin personliga uppfattning. 
Det framgår ingenstans att han haft några kontakter 
med de kvinnor och barn han tror sig veta har det be
svärligt. Han refererar inte till några undersökningar, 
bostadssocial forskning eller dylikt.

Arkitekt Sven Ivar Lind kommenterade Fogel
ströms inlägg191 genom att påpeka att stenstaden 
knappast kunde kallas ”självvuxen”, snarare uttryck
te den ”penningens” intressen. Att 1800-talets sten
stad representerade kapitalismen var en uppfattning 
han delade med Lewis Mumford, som beskrev den 
som livsfientlig, kommersiell och själlös med hop
trängd bebyggelse. Lind menade att lösningen kanske 
låg i att decentralisera planeringsarbetet så att de nya 
städerna fick karaktär av ”livsnärhet”. Att arkitek
terna skulle träda tillbaka och låta människor själva 
skapa sin boendemiljö var, som framkommit, en lös
ning som förordades av många.

Expressens bostadsreporter Olle Bengtzon vände 
sig i två artiklar mot hus-i-parkidealet och den ”upp
lösta” bebyggelse som var underordnad terrängen och 
där husen användes för att accentuera landskapet. 
Han förordade ett stadsbyggande som betvingade na
turen och terrängen. Naturen skulle underordnas den 
nya staden, inte tvärt om. I Planstandard 1965 tyckte 
han sig se en riktig attityd, men konstaterade att den 
tyvärr inte användes ens i Stockholms grannkommu
ner, än mindre i Sverige i sin helhet. Artikeln illustre
rades med en skiss gjord av Stockholms stadsbygg- 
nadskontors arkitekt Igor Dergalin föreställande en 
stadsmässig miljö i den nya ”ytterstad” invid Spånga

kyrka,193 det vill säga Tensta. Även i Expressen val
de Bengtzon att illustrera med en teckning av Der
galin. Under denna stod: ”Det är den koncentrerade 
staden med slutna kvarter, raka gator och anlagda 
parker med tuktad grönska som tas till heders igen 
sedan bebyggelsen under många år spritts över berg 
och backar i nya ytterstadsdelar.”194 Som framgår på
minner budskapet i hög grad om det Gordon Cullen 
framförde i kritiken av ”Prairie Planning”.

Den positiva inställningen till den traditionella 
staden hade uttryckts vid Ciams möte i Hoddeston 
1951. I Storbritannien riktade bland andra Gordon 
Cullen kritik mot de tio första new towns och häv
dade att de var allt för glest bebyggda. Kritiken rik
tades i Sverige och internationellt mot modernismens 
hus-i-parkideal och mot principen om funktionsse
parering. Den var en plädering för den traditionella 
stadens integrering av olika funktioner, täta struktur 
och, ibland, traditionella gatunät.

Även i 1940-talets debatt använde arkitekterna 
de äldre stadsmiljöerna som positiva förebilder. Nils 
Ahrbom hävdade 1948 att det kanske i äldre städer 
fanns miljöer av ”livsbefrämjande slag” vilket arki
tekterna borde begrunda. Resonemanget illustrera
des av äldre trähusbebyggelse på Södermalm och av 
Gamla Enskede respektive Lärkstaden i Stockholm, 
de båda senare anlagda något decennium in på 1900- 
talet i enlighet med Camillo Sittes idéer om staden 
som en serie rum.

Ahrbom pläderade för just för sådana rum: ”Arki
tektur är att bygga rum för mänskliga verksamheter”, 
vilket omfattade inte bara rum i interiörerna utan 
också i staden. Istället för att ha ”remsor” av grönska 
mellan husen föreslog han ordentligt tilltagna grönom
råden runt koncentrerad bebyggelse av stadskaraktär. 
Som illustration av detta ideal framhöll Ahrbom Sven 
Markelius tävlingsförslag till bebyggelse av Kristine
bergs- och Fredhällsområdena (1927).195 Markelius 
hade föreslagit en koncentrerad bebyggelse i slutna 
kvarter med relativt stora obebyggda och planterade 
ytor mellan bostadsgrupperna. En av dessa grupper 
bestod av atriumhus placerade på ett betongdäck.196

DEN SVENSKA UTVECKLINGEN - 217



De tätt bebyggda bostadsområdena artikulerar den under 1950- 
och 1960-talen spridda föreställningen att de bidrar till täthet i de 
sociala strukturerna. Kungshamra i Solna, byggt på 1960-talet. 
Arkitekter ELLT.

1957 kände sig arkitekten och stadsbyggnadsdi- 
rektören i Stockholm manad att gå i försvar mot den 
serie attacker som hade framförts i dagspress och tid
skrifter där författarna krävde tätare och mer stads- 
mässiga miljöer.297 Arkitekten Sven Thiberg uttryckte 
att han för sin del ”var trött på” den ”hysteriska dyr
kan” av det ”antikvariska stadsmässiga”.298 Tidskrif
tens redaktör, Per Olof Olsson, var av en liknande 
uppfattning. Han menade att de svenska arkitekterna 
hade anammat idylliska och romantiska ideal inspi
rerade av de nya städerna i Storbritannien. Resultatet 
hade blivit en arkitektur där miljövärden i krokiga 
gator och trånga torg fått en ”orimlig plats”. Artikeln 
illustrerades av en skiss med bildtexten ”Hur idyllisk 
kan en bostadsmiljö vara?”.299

Konsthistorikern Göran Lindahl, som var en fli
tig medarbetare i Arkitektur, gick vid samma tid till 
storms mot "det pittoreska och växlingsrika”, hämtat 
ur den ”seglivade Sitte-traditionen”.300 Hänvisningen 
till Camillo Sitte skulle kunna förstås mot bakgrund 
av att dennes stadsbyggnadsideal hade en del gemen
samt med Gordon Cullens, vars teckningar ständigt 
publicerades. Men det finns också uppgifter som an
tyder att Camillo Sitte fick ny aktualitet under 1960- 
talet. Arkitekterna till Kungshamra bostadsområde 
i Solna utanför Stockholm ska till exempel ha varit 
inspirerade av just Sitte.301 Han var verksam i Wien i 
slutet av 1800-talet och pläderade för vad som brukar 
benämnas som ”ett konstnärligt stadsbyggande”, ett 
alternativ till den under 1800-talet dominerande rut- 
nätsplanen. Sitte ansåg att denna var monoton, tråkig 
och ful; den gav inga upplevelser. Med sin bok Der 
Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, 
(till svenska 198z)302 ville han övertyga om att fysisk 
planering måste utgå från den konkreta, subjektiva 
upplevelsen av staden, inte från en abstrakt idé. Den 
kritiken var också, som framgått, central under ef
terkrigstiden. De miljöer debattörerna polemiserade 
emot var dock de som byggdes i enlighet med mo
dernismen och principen om grannskapsplanering. 
Dessa ansågs vara teoretiska konstruktioner som, när 
de realiserades, skapade platser som inte gav några
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upplevelser. Det var dött i de nya ”sovstäderna”, som 
en av de ovan refererade kritikerna uttryckte det.

Många arkitekter hävdade alltså, i likhet med Sit
te, den subjektiva upplevelsen. I motsats till honom 
tyckte dock efterkrigstidens debattörer att stenstaden 
var livlig och rik på upplevelser. De pläderade för 
den stenstad som Sitte hade avvisat, med hänvisning 
till just Sitte. En central fråga för denne var att stä
der skulle anpassas till terrängen. Han menade att 
en ojämn terräng, som brutna gatulinjer och andra 
oregelbundenheter, gav kvaliteter till staden. Här 
stod Sittes uppfattning om den goda staden i direkt 
motsättning till den som till exempel Olle Bengtzon 
förordade (det var dock inte han som hänvisade till 
Sitte). Gemensamt med Sitte hade de som pläderade 
för ”stadsmässighet” intresset för rumsbildningar. 
Sittes bok handlar i hög grad om att staden bör orga
niseras som en serie rum; Sitte var en stor beundrare 
av barocken och många av hans exempel är hämtade 
i denna period.303

I ett internationellt perspektiv ansluter den svenska 
kritiken mot de glest bebyggda grannskapsenheterna 
till uppfattningen hos många av dem som deltog i 
Ciam:s möten, exempelvis det som hölls 1951. Archi
tectural Review och dess lansering av ”townscape” 
från ungefär sent 1940-tal, var känd i Sverige. Redan 
under 1950-talet bör de som följde Byggmästaren ha 
haft kännedom om de av Gordon Cullen lanserade 
idéerna om townscape.304 Det kan också påminnas 
om att man i Storbritannien under 1950-talet över
gick till att planera för täta och ”stadsmässiga” mil
jöer, efter att de tio första New Towns hade kritiserats 
för just bristande stadsmässighet. De ovan nämnda 
städerna Cumbernauld och Hook blev de mest kända 
exponenterna för denna omsvängning.

Med stadsmässighet avsågs en medveten gestalt
ning av en helhet där det enskilda huset var av under
ordnad betydelse. Intresset riktades, kan man säga, 
mot det som fanns mellan husen, vilket också var ett 
kännetecken för strukturalismen. Att huset ”inte var 
sig självt nog” blev ett ledord.305 Betoningen lades på 
rummen, det vill säga på gränder, gator, gårdsrum och

torgbildningar. Vegetationen koncentrerades till några 
få platser, och markytan fick ofta någon form av be
läggning. Hook New Town, Preston i Storbritannien 
(James Stirling och James Gowan) och Yaleuniversite- 
tets bostadsområde för gifta par (Paul Rudolph), var 
goda exempel, enligt en artikel i Arkitektur 196z.306 
Preston är en äldre stad som kännetecknas av textil
industrins byggnader, inte minst de typiska magasinen 
av rött tegel, men också av de traditionella engelska 
radhusen. Arkitekterna hävdade att de ville behålla 
stadens karaktär - gränderna, gårdarna och gatorna 
genom att anpassa den nya bebyggelsen till den äld
re.307 På bild framgår att de i vissa delar strävat efter 
att skapa en låg och tät struktur, även om detta inte 
kan sägas karakterisera bebyggelsen i sin helhet. Bo
stadshusens fasader är av rött tegel, ett karaktärsdrag 
hämtat från magasinen.

Rudolphs målsättning när han arbetade med 
bostadsområdet vid Yale beskrevs av honom själv 
1961:

Det ska se ut som en by, inte som bostäder. 
Även om en del är repetition bör det inte mär
kas. Traditionellt bostadsbyggande har repete
rat bostadsenheter utan att tråka ut. Vi måste 
göra detsamma. Rummen mellan husen är vik
tiga: gärdar och terrasser, liksom gångar och 
entréerdoS

Även ELLT:s3°9 bostadsområde för studenter i Kungs- 
hamra i Solna och Ralph Erskines bostadsområde 
i Tibro nämndes i samma artikel 196z.310 ELLT-ar- 
kitekternas målsättning liknade troligen Paul Ru
dolphs. Kungshamra kännetecknas av de rum som 
arkitekterna (med hänvisning till Sitte) valt att orga
nisera bebyggelsen kring, men också av smala grän
der och hårdgjorda ytor, vilka leder tankarna till äldre 
byar och städer. Bostadshusen liknar kuber, vilket i 
någon mån också påminner om Medelhavsområdets 
anonyma, folkliga och, för att följa Rudolph, repe
titiva bebyggelse: I Kungshamra upprepas samma 
element många gånger, men varieras i någon mån av
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Att Medelhavsområdets städer och byar stod förebild för stadsplanerna var känt bland samtida betraktare. ”Arabslum” kallade en 
journalist 1955 husen i Vällingby från samma tid.

att alla hus inte har samma antal våningar, och hel
ler inte exakt samma utformning. Bostadsområdet är 
ett exempel på en stadsmässig miljö, hus-i-parkidea- 
let har övergivits till förmån för gränder och gårdar 
i ”stadsmässiga” material. I andra avseenden gör sig 
”den funktionella staden” gällande, området är såväl 
funktions- som trafikseparerat.

Brittgården i Tibro (Ralph Erskine), som tidskrif
ten också framhåller som förebildlig återkommer jag

till längre fram. Här ska bara sägas att planen, mark
behandlingen och det repetitiva anslaget gör att det 
har likheter med de andra projekten. Ytterligare ett 
område som faller in under beskrivningen ”stadsmäs- 
sigt” är Ålidshem i Umeå, av ELLT-arkitekter, med 
låga hus för studenter.311 Detta väcker frågan om hur 
det kommer sig att just studentbostadsområden ofta 
utformades lågt och tätt under 1960-talet.312 Kanske 
fanns en föreställning om att just unga till universi-
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Atriumhus gav täthet och användes av många arkitekter. Döbelnsgatan i Uppsala utformades av Hans Matell på 1950-talet. På 
1960-talet arbetade han bland annat med att projektera en ”sjukhusstad”, Västra Flemingsberg i Huddinge.

tetsstäderna nyligen inflyttade i högre grad än andra 
behövde fysiska miljöer som bidrog till social inter
aktion? Tätheten skulle inspirera till kontakter och 
"gruppbildning” mellan studenterna, trodde Kungs- 
hamras arkitekter313; en föreställning om fysiska 
strukturers inverkan på social utveckling som de de
lade med många, bland andra Gordon Cullen.

”Liknar inte det här mer arabslum än idealbygge...” 
undrade en kritisk journalist som besökt ”Arabstaden”,

eller ”Arabkvarteren” i Vällingby 1955.314 Av yttrandet 
framgår inte bara att han var kritisk utan också att han 
kunde identifiera förebilden, dess formspråk och kän
netecken. Tätt var för honom inte någonting positivt, 
tvärtom. Som ett exempel på hur arabisk stadsbygg- 
nadskultur refererades av arkitekter kan här nämnas en 
tävling om en skola i Oskarshamn tio år senare där de 
tävlande framhöll förslagets släktskap med stadsplanen 
för ”den egyptiska pyramidstaden Kahun.”315
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Att arkitekterna inspirerades av äldre kulturer 
under 1950- och 1960-talen vittnar om den diskurs 
om primitivism som många arkitekter i väst artikule
rade genom att hävda att bebyggelsen i traditionella 
”primitiva” samhällen hade något att lära efterkrigs
tidens arkitekter om hur de via fysisk utformning 
kunde bidra till att skapa sammanhang. Intresset kom 
bland annat till uttryck i den utställning som anord
nades av Museum of Modern Art i New York, kallad 
Architecture without architects och i en rad artiklar 
publicerade i Byggmästaren/Arkitektur.

Under 1950- och 1960-talen blev artiklar om 
Medelhavsområdets byggda miljöer ett påtagligt in
slag i tidskriften. Den vanligaste typen i denna genre 
handlade om byar och städer i länder som Spanien, 
Grekland, Italien, Marocko och Tunisien. Dessa upp
satser dominerar perioden 1950 till ungefär andra de
len av 1960-talet. De benämns inte sällan som ”Rese- 
skisser”. Teckningar och fotografier visade byar som 
klänger på branta berg, tätt bebyggda med stenhus, 
stensatta gränder och små torg, trappor, valv och mu
rar är vanliga exempel på denna form av hyllnings- 
artiklar. Från Nordafrika illustreras gärna kasbahn 
”en labyrint av trånga gator och trappor mellan de 
hopgyttrade vita huskuberna”.316

Med inspiration i dessa byar och städer projekte
rade de svenska arkitekterna för låga hus i tätt bygg
da miljöer och stenlagda ytor istället för vegetation 
mellan husen. Många gånger inrymde de låga, täta 
och stadsmässiga bostadsområdena varianter av atri
umhus. Hustypen gav ju täthet, vilket svårligen upp
nås med traditionella radhus eller villor som omges 
av trädgårdar. Exemplen på denna typ av stadsmäs
siga miljöer är många. Två internationellt kända är 
radhusbebyggelsen i Cumbernauld New Town utan
för Glasgow, respektive den i Albertslund utanför 
Köpenhamn. I Sverige finns Döbelnsgatan i Uppsala 
från 1950-talet och kvarteret Holland i Eslöv från 
förra delen av 1960-talet. I Lund byggdes 1967-1968 
radhus vid S:t Hans gränd och vid Svenshögsvägen, 
lågt och relativt tätt. Men enligt arkitekterna (Fritz 
Jaencke och Sten Samuelson) var avstånden mellan

husen under skissarbetet betydligt mindre än de tolv 
meter som kom till utförande.317 Slutligen kan nämnas 
Krusboda i Tyresö kommun, byggt under 1970-talet.

En annan typ av miljöer som påverkades av idea
let om stadsmässighet var kyrkorna. Johannes Olive- 
grens kyrkomiljö med ”kyrktorg”, som han själv 
kallade det, invid den av honom ritade kyrkan Eli- 
neberg i Helsingborg (1962-1963) utgör ett exempel 
på 1960-talets uppvärdering av det stenlagda torget, 
som ofta fick uttrycka tidens strävan mot stadsmäs
sighet.318 Borgströms och Lindroos Söderledskyrka 
i Stockholm från omkring i960 omges på samma 
sätt av en stensatt ”kyrkbacke” vilken besökaren når 
via en trång trappgränd. Den stensatta kyrkbacken 
återkommer också i Tomaskyrkan i Vällingby (Peter 
Celsing 1959-1960) och i Skärholmens kyrka, som 
byggdes några år senare.

Stenlagda torg som ska få betraktaren att associera 
till äldre, gärna italienska stadsanläggningar, blir ett 
näst intill obligatoriskt inslag i de nya städerna. Inte 
sällan används det italienska begreppet piazza. Så 
gjordes i presentationen av Farsta centrum i Arkitek
tur 1961.319 Piazza kallades även torget i Mellanheden 
i Malmö av Jerker Lundequist när han presenterade 
området 1972.320 Här kan påminnas om diskussionen 
vid mötet i Hoddeston 1951, då deltagarna ofta hän
visade till italienska städer, i synnerhet till piazzan.
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När arkitekterna beskrev EPA-varuhusets utformning 1964 använde de termer som mezzanin och tandsnitt, vilka normalt begagnas om 
italiensk renässansarkitektur. Foto Arkitekturmuseet, Stockholm.

Svensk neoliberty
I avsnittet om den internationella utvecklingen disku
terades skillnader och likheter mellan italiensk neo- 
realism och neoliberty. Jag hävdade då att neoliberty, 
till skillnad från neorealism, inte uppfattades som or
ganisk; det vill säga den var inte formad av plats, tra
dition, behov eller lokala villkor, vilket var fallet med 
neorealismen. Den svenska arkitektur som refererats 
ovan liknade den som benämndes som neorealism.

Den tendens som i Italien kallades neoliberty 
fanns inte minst i öststaterna. Även i Sverige antyder

ibland arkitektur att arkitekterna gick tillbaka på stil
arkitekturen. Det ska tilläggas att gränsen mellan de 
två tendenserna inte är knivskarp. Ska den medeltids- 
influerade arkitekturen inordnas som organisk, eller 
som en stilarkitektur? Det kan diskuteras, likaväl som 
frågan om huruvida stilarkitekturen kan benämnas 
som folklig, eller organisk, vilket en artikelförfattare 
antydde 1942 när utvecklingen i Sovjetunionen be
rördes i Byggmästaren: ”Då maktpotentaterna rekry
terades från folket beställde de fram hela rekvisitan 
ur gångna epokers förråd av stilprakt.” Han fortsatte: 
”Den stora enkelheten, fri från utsmyckningar, var
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Bild ovan: Arabeskens dekorativa och abstrakta mönster stod möjligen förebild när fasaderna 
på Tempovaruhuset i Uppsala ritades omkring i960. Från samma tid är parkeringshuset i 
Stockholm (t.v.).

Bilder vänster sida: Landskrona stadshus byggt under 1970-talet har en arkad i botten
våningen, ett populärt element i arkitekturen under hela perioden 1945-1975.
En varuhusbyggnad i Farsta i Stockholm från 1950-talet, som formmässigt anknyter till 
den socialistiska realismen i Polen.
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Kanslihusannexet i Stockholm byggt under 1940-talets slut 
illustrerar efterkrigstidens intresse för klassicismen.

kännemärket på det folkliga, demokratiska och chose- 
fria (enligt modernisterna). Detta var riktigt, men 
dolde samtidigt ett psykologiskt felslut”.321 Stilarki
tekturen kan alltså, med artikelförfattarens tolkning, 
anses vara i högsta grad folklig.

Den dominerande uppfattningen var att den form 
av historiserande arkitektur som sammanföll med 
föreställningar om folklighet, empiriskt, lokal kultur 
etcetera var helt i sin ordning, medan stilarkitektur 
däremot var olämplig. Den arkitekt som inte utgick 
från empirin utan ägnade sig åt design uttryckte bris
tande intresse för den centrala uppgiften att skapa 
goda livsmiljöer. Sociala ambitioner ställdes inom fäl
tet mot eventuella estetiska. Bostadssociologen Brita 
Åkerman, arkitekterna Lennart Holm, Nils Ahrbom 
och Sven Ivar Lind samt arkitekturkritikern Gotthard 
Johansson hörde till dem som uttryckte denna tan
kestruktur. Nedsättande benämningar som ”kakmått 
i balkongplåten”, ”idyllmakeri”, ”simpel underhåll
ning”, ”hysteriskt lekfull” användes för att beteckna 
denna, som det uppfattades, socialt ansvarslösa arki
tektur.322

Som exempel på svensk neoliberty vill jag här 
anföra två varuhus, en villa, ett kanslihus, ett depar- 
tementshus, och några stadshus. Möjligen kan slut
satsen dras att den offentliga maktens boningar i hö
gre grad än andra byggnader har fått en utformning 
som associerar till äldre stilar eller stilelement. Här 
ska dock påpekas att det råder osäkerhet om i vilken 
mån urvalet är representativt, men det är en intres
sant fråga, även om den lämnas därhän i detta sam
manhang.323

När varuhuskedjan Epa byggde ett nytt hus i Oxe
lösund fick fasaden, enligt arkitekterna, en renässans
prägel med avseende på våningsindelningen. Bottenvå
ningen (av betong) följs av två huvudvåningar i tegel, 
där den övre har fönstren ställda så att de formade 
ett ”veckat tandsnitt”. Ovanför ”tandsnittet” finns en 
halvvåning, en ”mezzanin”, som i renässansbyggna
derna i Italien. Min bedömning är att referenserna till 
renässansen är vaga och knappast möjliga att upp
fatta, men uppenbarligen var de en utgångspunkt för
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arkitekterna, Hans Borgström och Bengt Lindroos.324 
Renässansen finns också närvarande i Sverre Fehns 
enfamiljshus som uppfördes i samband med 1964 års 
hantverks- och industriutställning i Norrköping. Vil
lan har en palladiansk planutformning, medan fasa
der, tak och material är av modernt snitt.325 I Farsta 
centrum, som byggdes under 1950-talet och invigdes 
i960, finns ett varuhus med fasad av teak. Byggnaden 
avslutas uppåt av en krenelering krönt av glödlam
por. Bortsett från lamporna påminner kreneleringen 
om den så kallade polska attikan, ett nationellt motiv 
hämtat i 1500-talet som användes under 1950-talet 
inom den socialistiska realismen i Polen.326

Von Schmalensees kanslihusannex i Stockholm 
från sent 1940-tal med sin arkad i bottenvåningen 
och fiktiva slutsten i bågen, påminner om svenskt 
1700-tal, som i sin tur kan sägas återgå på italiensk 
renässans, klassicismens pånyttfödelse. Kanslihusan
nexets fasader tänktes ursprungligen också vara för
sedda med pilastrar och lisener; dessa arbetades dock 
bort under hand.327

I kvarteret Loen i Stockholm byggdes ett departe
mentshus (arkitekt Nils Tesch). Fasaderna karakteri
seras av det så kallade palladiomotivet, i högre grad 
uppenbart för den som ser ritningarna än för den 
som betraktar byggnaden. Arkitekterna Sten Samuels
son och I Stoly kan möjligen ha haft Doge-palatset 
i Venedig (1300-1400-tal) som sin utgångspunkt för 
utformningen av Landskrona stadshus som byggdes 
under 1970-talets förra del. Stadshuset ligger vid en 
kanal vilket ger associationer till Venedig och andra 
”vattenstäder”. Såväl stadshuset som palatset har 
öppna bottenvåningar (arkader); båda kännetecknas 
av livliga uppbrutna fasader och båda avslutas upp
till av ett dekorerat horisontellt betonat tak. Anknyt
ningen till de äldre förebilderna är dock relativt svag, 
i likhet med flera av de anförda exemplen.

Den italienska kampanilen bildade mönster för 
Sven Ahlbom, stadsarkitekt i Västerås, när han ri
tade stadshuset som uppfördes där under 1950-talet. 
Ahlbom ville att betraktaren skulle associera Väs
terås stadshus med de italienska medeltidsstädernas

stadshus, ”palazzi communali”(exempelvis det kända 
Palazzo Vecchio i Florens från 1298).328 Tornet an
vändes för den offentliga maktens byggnader, och det 
blev även en del av Västerås stadshus karakteristika. I 
detta sammanhang handlade det inte om de torn som 
hade medeltida befästningskaraktär utan om de med 
representativt eller symboliskt syfte.

Som tidigare nämnts ansåg Porthogesi, som myn
tade ordet neoliberty, att ett av flera inslag i denna 
riktning härrörde ur den så kallade Amsterdamsko- 
lan,329 en stil som florerade mellan ungefär 1915 och 
1925 och som kan karakteriseras som ”tegelexpres
sionism”. En av de mer kända byggnaderna inom 
denna ”skola” är Eric Mendelsohns ”The Einstein 
Tower” i Berlin. Denna kom jag att tänka på när jag 
såg stadshuset i Vetlanda (1970-1971) av Bent Jörgen 
Jörgensen. Detta kännetecknas av en innovativ ut
formning, i synnerhet när det gäller tornet, som synes 
bestå av flera torn som komprimerats till ett, varvid 
de delar som hänger eller sticker ut skapar en rörlig 
och expressiv arkitektur.330

Användandet av dekorativa, linjebetonade stilise
rade mönster, liknande de som finns i arabesker, vi
sar att arkitekter tillät sig att dekorera byggnaderna. 
Se till exempel på parkeringshuset på Smålandsga- 
tan i Stockholm från den förra delen av 1960-talet 
(arkitekt Hans Asplund) med sina i betong gjutna 
mönster.331 Kanske kan också gallerverksfasaderna 
på Tempovaruhuset i Farsta centrum i Stockholm 
respektive i centrala Uppsala (arkitekter Backström 
& Reinius cirka i960) räknas till den arkitektur som 
fann inspiration i den arabiska kulturens dekorativa 
och abstrakta linjespel.332
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Atriumhus i Hammarkullen, Angered, Göteborg (ovan), 
och atriumhus i Eslöv (t.h.). Båda från 1960-talet.

Gångvägar med tak är signifikativt för 1960-talet och 
förra delen av delen av 1970-talet. Skolspåret, Angered, 
Göteborg.
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Arkader, atriumhus och bågar

Ett atrium är ursprungligen en kringbyggd, central 
och öppen gård i ett antikt romerskt hus. Planformen 
togs i modifierad form upp under efterkrigstiden och 
kallades då för atriumhus. I Byggmästaren/Arkitektur 
förekommer det ofta i form av radhus eller villor. Som 
exempel på planer där atriumhus ingick kan nämnas 
de som föreslogs i ett av tävlingsbidragen om bebyg
gelse i Yxhult 1950333 liksom de i det under 1950-ta- 
let nybyggda Kortedala i Göteborg.334 I Lund byggdes 
1961 en grupp moderna atriumhus med ”loggia” vid 
respektive entré.335 196z presenterades atriumhusen i 
Västra Frölunda i Arkitektur och drygt tio år senare

de i Krusboda i Tyresö utanför Stockholm.336 Däre
mellan tillkom ett antal i till exempel Hammarkullen, 
Angered, i Göteborg i slutet av 1960-talet.

Atriumhus byggdes med andra ord under hela den 
studerade perioden. 1961 utkom en tysk studie om 
”denna hustyp som har gjort så ovanligt stora fram
gångar de sista 2-3 åren”.337 Oftast var innergården 
utan tak men det förekom också att den glasades in, 
varvid en vinterträdgård bildades. Sådana finns inte 
sällan i offentliga byggnader från perioden, till exem
pel i Söderledskyrkan i Farsta (tävling 1955) i polis
huset i Halmstad (1959-1962)338 och i Hertzbergers 
kontorshus i Apeldoorn (1968-1972).

Pergolan var ett annat traditionellt element som
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blev vanligt i villaarkitekturen, på skolområden och 
i bostadsområden. En pergola är ursprungligen en 
trädgårdsgång med fristående stöd övervuxna av 
bladverk. I modern arkitektur betecknar begreppet en 
täckt gång.339 Sådana löpte inte sällan mellan bostä
der och centrumanläggningar, och mellan olika loka
ler i skolområden. De fanns också ofta invid villor. En 
pergola erbjuder skydd mot regn och snö och ansluter 
till den idé som framfördes vid Ciam 8 av bland an
dra Gropius.340 Möjligen användes de också för att 
accentuera kommunikationsvägarna i enlighet med 
influenser från strukturalismen.

De täckta gångarna blev ett signum för framför 
allt i960- och 1970-talens arkitektur men förekom 
även under 1940- och 1950-talen. Bostadsområdet 
Slottshöjden i Helsingborg från 1946-1947 har per- 
golor, liksom studenthemmet Domus i Stockholm 
(1950-1952). Vid H55, den stora utställningen i Hel
singborg, fanns en pergola centralt placerad i områ
det.341 Men det var framför allt i skolområden som de 
täckta gångarna kommer till användning under 1950- 
talet, av Byggmästaren att döma. Några exempel är 
Slottstadens samrealskola i Malmö; en skola i Norr
köping; en folkskola i Krylbo och läroverket i Mör
by.342 Även under 1960-talet var de täckta gångarna 
vanliga. Här kan nämnas Tynneredsskolan i Tynne- 
red i Göteborg, Njupkärrsskolan i Bollmora i Tyresö 
kommun och Näckrosskolan i Eskilstuna. Den senare 
var en internatskola för handikappade barn, där det 
täckta uterummet ansågs vara ”en av hemmets bästa 
detaljer.”343

Under 1960-talet blev de täckta gångarna vanliga 
i många typer av anläggningar, inte minst i villa- och 
bostadsområden. ”Villa i Malmö” (arkitekt Sten 
Samuelson)344 är ett exempel på hur pergolor använ
des inom villabyggandet: som en form av dekor.

Det är ingen överdrift att säga att bågen blev ett 
populärt inslag i 1950- och 1960-talens arkiektur. 
Inte sällan utformades pergolor med bågformade 
överdelar. Sådana finns vid ingången till S:t Markus 
kyrka i Björkhagen i Stockholm, i centrumanlägg
ningen i Vivalla i Örebro och utanför Domusvaruhu-

set i Trelleborg, för att nämna några. Bågen användes 
även internationellt av Le Corbusier i Roq et Rob på 
franska sydkusten (1949) och i Maisons Jaoul i Paris 
(cirka 1955).

Det ska dock betonas att den är ett ofta återkom
mande motiv som går att finna i många sammanhang. 
I större skala användes bågmotivet på det kontorshus 
som idag används av regeringskansliet i Stockholm, 
ritat av Nils Tesch (cirka 1965). Där bildar fönstrens 
överdelar ett slags arkadmotiv, för att inte säga pal- 
ladiomotiv. Ralph Erskines kända radhus i Gyttorp 
(cirka 1945-1955) avslutas uppåt av bågar vilket 
gör att radhuslängan får ett slags arkadmotiv som 
skyline. Samma gäller för så olika byggnader som 
S:t Petri kyrka i Klippan i Skåne (1963-1967) och 
hamnmagasinet i Helsingborg från samma tid.345 Fa
sader kunde också avslutas uppåt av en enda båge, 
som till exempel på bostadshuset i kvarteret Mars i 
Södertälje (Borgström &c Lindroos 1958) och i hy
reshuset i kvarteret Kronoborg i Malmö (Jaencke & 
Samuelson 1952). Det förra huset var också försett 
med skärmtak som folk kunde gå under skyddade 
mot regn och rusk och starkt solljus. Framför hyres
huset i Malmö löpte en pergola.346

Arkader blev ett inte ovanligt inslag i den moder
na bebyggelsen. Här kan åter påminnas om diskus
sionen under Ciams möte i Hoddeston 1951 då arka- 
derna och torgen stod i centrum för intresset. Inom 
den samtida socialistiska realismen användes ofta 
arkader, alltså en rad bågar burna av kolonner eller 
pelare som bär upp en mur eller ett bjälklag. Arkaden 
härhör från Medelhavsområdet och förekommer så
väl i den kristna basilikan från 500-talet som i islams 
moskébyggnader. Arkader användes i den romerska 
arkitekturen och i renässansbyggnaderna, under ba
rocken och i 1800-talets nystilar. Byggmästaren pre
senterade 1955 nya och gamla arkader under rubriken 
”Nya motiveringar för gamla lösningar”. I artikeln är 
materialet internationellt med exempel från Tyskland 
(nya arkader), USA (nya och äldre) och Italien (äldre). 
347 1969 fanns en artikel om ett byggföretag som var 
specialiserat på arkader. Företaget hade bildats 1897 i
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Göteborg och uppförde ett par år senare det Hertzska 
huset med en ”arkadpassage” i bottenvåningen.348

De moderna arkaderna har inte alltid bågar upp
till, oftare utgörs den del som ligger mot pelaren av 
en rak horisontal. Några svenska exempel på bygg
nader med arkader från 1940-, 1950- och 1960-talen 
är Kanslihusannexet i Stockholm (arkitekt Schmalen- 
see) från 1940-talets andra del, bostadshusen i Frö- 
slunda centrum i Eskilstuna (Höjer & Ljungqvist) 
från 1951-1952349, och Hans Fogs och Bernt Sahlins 
förslag till ny bebyggelse på Södermalm i Stockholm 
1965. De senare kallar de öppna bottenvåningarna 
omväxlande för arkad och portik.35”

Arkaderna blev ett inte ovanligt inslag i varuhus
arkitekturen. Det kan kanske förklaras av att varu
huskedjorna hoppades få människor att stanna till för 
en blick i skyltfönstren om de fick stå under tak, skyd
dade från regn eller stark sol. Det finns ett oräkneligt 
antal varuhus med arkadvåning till exempel i Lund, 
Örebro, Umeå, Piteå och Luleå. I Lund finns en arkad 
i den anläggning med kontor och affärer som byggdes 
1965 till 1968 mot Knut den Stores gata.351 I kvar
teret Krämaren i Örebro finns en arkad av väldiga 
betongmassor mot Drottninggatan.352 I Umeå, Piteå 
och Luleå byggdes Domusvaruhus, samtliga invigda 
1962, med arkader i bottenvåningarna.353 I slutet av 
1960-talet byggdes i Östra Nordstaden i Göteborg 
en arkadgata, som man kallade den.354 Idag används 
normalt ”galleria” om den här typen av glasövertäck- 
ta ”gator”. Vid den här aktuella tiden låg uppenbarli
gen begreppet arkad närmare till hands.

Arkitekternas intresse för arkitekturhistoria

Intresset för arkitekturhistoria var omfattande under 
såväl 1950- som 1960-talen, det är uppenbart för den 
som läser Byggmästaren/Arkitektur. En jämförelse 
med de senaste decenniernas utgivning av tidskriften 
pekar mot att engagemanget för äldre arkitektur har 
avtagit dramatiskt. 355 Arkitekternas historieintresse 
decennierna efter andra världskriget avspeglades 
bland annat i recensioner av litteratur. De var ofta

utförliga och omfattade flera sidor. De författades av 
arkitekturhistoriker som var verksamma vid de tek
niska högskolorna och de konsthistoriska institutio
nerna vid universiteten.

Den italienska renässansen och klassicismens 
formspråk är ett av de teman som kan följas i tid
skriftens recensionsavdelning. Alla recensioner kan 
inte nämnas här, nedanstående är ett axplock. 1956 
recenserades Erik Lundbergs Arkitekturens form
språk, del fem, om renässansen i Italien; Wittkowers 
Architectural Principles in the Age of Humanism som 
kommit ut några år tidigare, också den om italiensk 
renässansarkitektur356, liksom en nyutgåva av LB Al
bertis Ten Books on Architecture. Artikelförfattaren 
kommenterade den senare med att utgivningen kun
de uppfattas som ett uttryck för 1950-talets vilja att 
återfinna ”de förlorade normerna för skönhet”. 1961 
refererades i en väl illustrerad recension den antika 
romerska byggnadskonsten.357 Samma år uppmärk
sammas också en nyutgåva av Vitruvius The Ten 
Books on Architecture,358

1700-talsklassicismen, det vill säga den ”nyan- 
tika” arkitekturen, intresserade uppenbarligen såväl 
forskare och författare som arkitekter, åtminstone av 
recensionerna att döma. En avhandling om 1700-tals- 
arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz väckte till exempel 
stort intresse 1958.359 1962 fanns en kortare presenta
tion av sir John Soane med anledning av en nyutkom
men bok om denne 1700-talsarkitekt.360 1965 ingick 
en lång artikel om C F Hansen väl illustrerad med 
fotografier av kolonner, kolonnader, valvbågar och 
andra klassicerande arkitekturdetaljer.361

1958 publicerades en väl illustrerad artikel om 
1920- och 1930-talens ”pionjärarkitekter” som arti
kelförfattaren kallar dem. Artikeln baserades på två 
nyutkomna böcker, dels Geschichte der modemen 
Architektur av Jürgen Joedicke, dels Thomas Pauls- 
sons Ny arkitektur, båda utgivna 1958.362

Restaureringar av äldre byggnader togs regelbun
det upp till behandling under 1950-talet. Intresset in
skränkte sig inledningsvis till enskildheter; först under 
sent 1950-tal och framåt märks ett intresse för hela
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miljöer. Följande exempel är representativa. 1953 äg
nades två nummer åt att redovisa en rad olika objekt 
och hur de restaurerats. 1958 presenterades två res
taureringar, den ena av Skara domkyrka, den andra av 
Nicodemus Tessins d y:s Kung Karls kyrka i Kungsör. 
1959 fanns en artikel som pläderade för ett bevarande 
av hela miljöer, bland annat genom att nytillkommen 
bebyggelse anpassades till den. Redaktionen ansåg sig 
vara föranlåten att kommentera artikeln med att be
varande av äldre bebyggelse var utmärkt, att anpassa 
nya hus till äldre var däremot befängt.363 1963 be
handlades äldre stadsmiljöer i Norge under rubriken 
”Bygga och bevara” och 1965 skrev Göran Lindahl 
om omvandlingar av äldre städer, där han riktade 
kritiken mot de ”trafikalstrande” aktiviteterna som 
lokaliserades dit. Han pläderade för ett bevarande av 
äldre stadsplaner, det vill säga rutnätsplanerna, som 
han tillskrev ett högt värde.364

1965 anges i en rapport från Nordisk Byggdag att 
”en intresseförskjutning från den enskilda byggnaden 
till hela stadspartier” hade skett. ”Frapperande” var, 
enligt artikelförfattaren, det starka intresset för beva
randet av äldre miljöer.365 Läsåret 1967/1968 hölls i 
Göteborg en utbildning i byggnadskultur och restau
rering. Följande läsår fanns liknande utbildningar i 
såväl Stockholm som Uppsala. Någon fullständig ut
bildning till vilken arkitekter och humanister kunde 
söka sig saknades dock, enligt Jan Rosvall som 1969 
efterlyste en utbildning i kulturminnesvård i Arkitek
tur.?6S Rosvalls önskan blev uppfylld i och med att 
han tillsammans med en kollega kunde etablera en 
tvärvetenskaplig utbildning inriktad mot konserve
ring vid Göteborgs universitet 1978.367

Att karaktären i en äldre stadsmiljö skulle beva
ras för framtiden var ingen självklarhet i960, inte ens 
när det gällde en miljö som Gamla stan i Stockholm. 
Att nya hus skulle anpassas till de äldre byggnadernas 
skala och utformning vände sig tidskriften mot. Gam
la stan skulle bevaras, men inte som ett ”antikvariskt 
vaxkabinett” som det uttrycktes - inte en utan flera 
gånger. Skräckexempel på hus som genomgått ”anti
kvarisk censur” förevisades också. Ett parkeringshus i

Paris hade sålunda förvandlats från ett modernistiskt 
präglat projekt karakteriserat av tunga horisontaler 
(arkitektens förslag) till ett till synes traditionellt ut
format hus med svag anknytning till klassicism (efter 
myndigheternas ändringar).368

Strukturalism i arkitekturen

Byggnaden som en stad

Torg, gator, men även den samhälleliga och kom
mersiella service som normalt finns i städer, blev 
regelrätta inslag i enskilda hus omkring 1970. När 
Löwenströmska sjukhuset i Uppsala presenterades i 
Arkitektur detta år beskrevs entréhallen som ”sjuk
husstadens torg”. ”Detta rum” måste ha ”naturliga 
kommunikationsleder”, men också post, bank, bu
tiker, apotek etcetera, hävdade arkitekterna 369 Att 
betona ”kommunikation” blev vidare ett mode och 
begreppet användes även när det var helt omotiverat. 
Exempelvis när Anders Tengbom beskrev sitt arki
tektkontor. En ordinär passage mellan skrivbord och 
skåp fick honom att använda begreppet ”kommuni
kationsled”.370

I Sparta studentcentrum i Lund (arkitekt Bengt Ed
man) artikulerades föreställningen att sociala struk
turer var komplexa och att fysiska strukturer skulle 
uttrycka detta, vilket ofta gjordes genom att projekt 
fylldes av ett virrvarr av trappor, leder, gångar med 
mera, gärna på olika nivåer (se till exempel Bakema). 
När Olle Svedberg recenserade Sparta 1971 beskrev 
han byggnaden med orden ”klart definierade men 
komplext sammanflätade håligheter och kanaler”.371 
Med strukturalismen som tolkningsram kan detta 
formuleras som att de komplexa, sociala mönstren 
uttrycktes i en arkitektur med komplexa rumssam- 
manhang. I Sparta hade all kommunikation, enligt 
Svedberg, fått en övertydlig betoning372, vilket ju var 
utmärkande för strukturalism i arkitekturen. Bygg- 
nadskomplexet innefattade såväl ramper, loftgångar 
som gångförbindelser i olika nivåer. Byggnaden var
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Strukturalismen artikulerades av arkitekterna. De organiserade bebyggelsen kring människors rörelsemönster och aktiviteter. Kring en 
gata, i detta fall en intern sådan, lokaliserades service som enkelt kunde nås av alla. Sparta studentcentrum i Lund cirka 1970.

dessutom organiserad kring inomhusgator som löpte 
i hela dess längdriktning. Kring den inre kommunika
tionsleden, den som organiserade bebyggelsen, fanns 
olika typer av service. Att organisera en byggnad som 
en stad med gator känns igen från den internationella 
scenen. Bland andra Aldo van Eyck och Hertzberger 
representerade den utvecklingen.

Bebyggelsen organiserades ofta kring service
funktionerna, som i sin tur förlädes utmed en gata.

Gatan och servicefunktionerna kunde betraktas som 
ett uttryck för det vardagliga livet och de kollektiva 
mönstren, i enlighet med strukturalismens synsätt. 
Internationella exempel som uttrycker denna organi
sationsprincip är Toulouse-le-Mirail i Frankrike och 
Vaerebro Park i Danmark. Servicehus och serviceom
råden kallades ofta de svenska bostadsområdena med 
hög servicenivå, som under inflytande från struktu
ralismen ofta lokaliserades utmed just en gata, som i
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Med strukturalismen kom kommunikationsytorna att stå i centrum. Kontorshuset Garnisonen i Stockholm organiserades 
kring ”huvud- och vertikalleder” i olika nivåer.

Televerkets huvudkontor lokaliserades till den nya staden Farsta i Stockholm på 1960-talet. Den organiserande principen 
var en gata kring vilken byggnaderna placerades i rutnätsliknande kvarter.
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Sparta i Lund, Brickebacken i Örebro, servicehuset i 
Sollentuna och staden på Norra Järva. Jag återkom
mer till dem.

Kontorshuset Garnisonen ger associationer till 
Alison och Peter Smithsons idéer om staden som en 
kommunikationsled i flera nivåer. I Garnisonen löpte 
”huvud- och vertikalleder” i flera plan. ”Knutpunk
ter” fanns i elva hisstorn. Att ta hissen var att utnyttja 
en ”vertikalkommunikation”.373 Garnisonen hade 
också omfattande service för sina anställda, restau
rang, fritids- och hälsolokaler, butiker och rekrea
tionsytor i form av terrasser och torg på olika nivåer. 
Det var en stad i staden.374

Televerkets förvaltningsbyggnader i Farsta (ar
kitekter Bengt Hidemark och Gösta Danielsson) är 
ytterligare ett exempel på hur ett kontorskomplex 
organiserades som en stad med kvarter och gator. Lo
kaliseringen illustrerar också den strävan som fanns 
att skapa arbetstillfällen i de nya städerna. Förvalt- 
ningsbyggnaderna presenterades i Arkitektur 1970 
under rubriken ”Människan i centrum i teleanlägg- 
ningen i Farsta”,375 en formulering som påminner om 
hur Herzbergers kontorshus beskrivits av Kenneth 
Frampton; nämligen som ett uttryck för arkitektens 
omsorg om brukarna. Enligt den svenska artikeln 
hade arkitekterna haft de anställdas välbefinnande 
som ett av sina riktmärken. Byggnaden erbjöd en rad 
lokaler för såväl aktiviteter som sociala möten och 
dessutom fanns sådan service som de anställda för
hoppningsvis skulle uppskatta. Inom anläggningen 
fanns restaurang, cafeteria, motionsanläggning, bad, 
hobby- och gemensamhetslokaler liksom en sjukmot
tagning, post, bank och resebyrå. Artikelförfattaren 
konstaterade att omsorgen om människan och hennes 
arbetsmiljö här hade fått ett klart och vackert uttryck 
i en byggnad som dessutom gav rika möjligheter till 
sociala möten.376 1969 hade byggnaden fått det så 
kallade Kasper Salin-priset vilket vittnar om att den 
uppskattades av många, inte bara Rudberger.377

Denna ”kontorsstad” var organiserad kring en in
tern gata. Anläggningen skulle ge en känsla av inten
sitet med sina många entréer till hus och gårdar. Mot

gatan vände sig nämligen restaurangen, cafeterian, 
motions- och hobbylokalerna, samt hälsovårdsavdel- 
ningen. I fågelperspektiv visades i artikeln 20 kvad
ratiskt utformade kvarter; ett rutnät. Interiört löpte 
”inomhusgator” i räta vinklar. 378 Byggnadens inre 
upptogs av ambitiöst planterade gårdsrum avsedda 
för de anställda.

Inomhusgångvägarna, korridorerna, liksom mat
salen, hade välvda tak av pressade och målade stål
plåtar. Det är knappast ett material som vi väntar oss 
finna i en interiör. Möjligen skulle detta kunna tol
kas i enlighet med tankestrukturer hämtade i existen
tialismen och as found. Pop är en möjlig benämning. 
Inte minst de starka färgerna i interiören artikulerar 
en diskurs om lekfullhet och ” antimonumentalitet”, 
en protest mot konventioner och god smak. Kon
torsbyggnaderna kännetecknades inte av gångar och 
ramper, gator i luften eller andra kommunikations- 
ytor. Arkitekterna har tagit fasta på en av de centrala 
idéer som strukturalism inom arkitekturen kom att 
omfatta. Anläggningen har planerats kring den me
ningsfulla strukturen, gatan, och kring människors 
aktiviteter.

GAKOs kontorshus i Örgryte, Televerkets förvalt
ningsbyggnader i Farsta och Garnisonen i Stockholm 
uttryckte 1970-talets engagemang för arbetsmiljöfrå
gor. Tidigare hade intresset varit svagt, till och med 
inom fackföreningsrörelsen, men nu hamnade arbets
miljön i centrum för både LO och det socialdemokra
tiska partiet.379 Arkitekterna engagerade sig i frågan 
om vad som konstituerade en god arbetsplats och 
under inflytande av strukturalism och politisk radi
kalism utformade de kontorsbyggnader som ”städer” 
fyllda av rörelse och mänskliga möten. Den omfattan
de service som arbetsplatserna ofta erbjöd vittnar om 
hur etablerad föreställningen om servicens betydelse 
var omkring 1970. Service bidrog till ett mer jämlikt 
samhälle. Jämlikhetsdiskursen visualiserades bland 
annat i kontorslandskapet, vilket många föreställde 
sig artikulerade den öppna och icke-hierarkiska fö
retagskulturen. En lekfull arkitektur å la pop gav en 
informell och avspänd stämning. Omtanken om de
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I det nya Hötorgscity i Stockholm, som påbörjades under 1950-talet, kunde människor röra sig på olika nivåer, ungefär så som Alison 
och Peter Smithson föreslagit i sitt projekt för Golden Lane i London (1951-1952).

anställda uttrycktes vidare i planterade och möble
rade gårdar, rum för vila och lokaler för friskvård.

Strukturalistiskt influerade arkitekters intresse för 
kommunikationsytor förklarar loftgångshusets re
lativa popularitet i Sverige under den andra halvan 
av 1960-talet. Loftgången uppfattades som en socialt 
utvecklande arkitektur, även om den knappast utgjor
de något ”gångsystem”. Strukturalismens idé om att 
skapa en sammanhängande arkitektur (inte enskilda 
byggnader) hade egentligen föga med loftgången att 
göra; denna skapade inte några samband. Men i Sve
rige kom den ändå att uppfattas som ett element som 
främjade social utveckling. I Skärholmsdebatten 1968 
var loftgångshusen det enda ljuset i det mörker som

Skärholmen utgjorde, om man får tro Olle Bengtzon 
på Expressen. ”1 dessa hus trivs folk” hävdade han. 
Det berodde på att de gemensamma loftgångarna ska
pade naturliga kontakter mellan barn och vuxna.380 
Det var inte bara på Expressen som loftgångar antogs 
bidra till social interaktion. Ralph Erskine hörde till 
dem som ofta använde loftgångar i sina projekt. När 
Brittgården i Tibro kommenterades av danska respek
tive svenska Arkitektur uppfattade både artikelförfat
tarna och arkitekten detta som just ett sätt att gynna 
den sociala kommunikationen.381

I någon mån finns denna betoning av kommunika
tion i form av street decks ”gator i luften” även under 
1950-talet. Hötorgshusen på Sergelgatan i Stockholm,
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som planerades under 1950-talet, hade terrassträdgår
dar och andra ”högt belägna ljusa och luftiga lek- och 
rekreationsplatser på betryggande avstånd från trafi
ken”, enligt trädgårdsarkitekten Walter Bauers artikel 
i Arkitektur i960.381 Människor kunde alltså röra sig 
på olika nivåer i det nya Hötorgscity, vilket påminner 
om paret Smithsons projekt för till exempel Golden 
Lane (1951-5Z). I detta föreslogs att man skulle införa 
nya stadsstrukturer över de äldre, i form av bilfria fot- 
gängargator. Ett närbesläktat exempel är van den Bro
eks och Bakemas Linjbaan i Rotterdam, från omkring 
1950, som enligt Björn Linn studerades ingående av 
de svenska arkitekter som ansvarade för utformningen 
av Sergelgatan.3*3 I ett examensarbete som presentera
des i Arkitektur 1969 framhölls att loftgångshus och 
loftgångar som utformades som delar i ett gångsystem 
”vilka sammanbinder olika gångmål” var det opti
mala. Att idén till uppsatsen hade hämtats från paret 
Smithsons arbeten är uppenbart och ett direkt exempel 
på att idéerna var kända i Sverige.3*4

S:t Görans gymnasium i Stockholm (1956) ut
trycker strukturalismens föreställningar om binära 
par. Innanför bottenvåningens glasväggar har arkitek
terna (Leonie och Charles Eduard Geisendorf) skapat 
ett traditionellt torg. Torgets stenläggning förbinder 
ute med inne. Det gör också den tegelmur som finns 
såväl innanför som utanför den tunna glasskiva som 
tillsammans med övriga material betonar relationen 
mellan exteriör och interiör. På de oputsade tegelväg
garna i interiören löper loftgångar i ”rå betong”. Som 
framgår har arkitekterna, på ett liknande sätt som 
Aldo van Eyck, arbetat med att betona relationen mel
lan ute och inne, dels genom att använda material som 
normalt användes i exteriörer, i interiören; dels genom 
att lokalisera gator (i form av loftgångar) och torg till 
byggnadens inre. Byggnaden betonar relationen mellan 
elementen ute och inne, stad och byggnad.

En liknande tolkning skulle kunna vara tillämplig 
på kommunalhuset i Njurunda från ungefär samma 
tid (arkitekter Lars Malm och Lennart Uhlin 1958). 
I entréhallen möter betraktaren ett golv av grå granit- 
nubbsten, en typ av markbeläggning som ofta an-

S:t Görans gymnasium i Stockholm, från 1950-talets mitt, är organiserat kring 
ett invändigt torg med stenläggning. Byggnaden artikulerar strukturalismen.

Binära par var en aspekt på struk
turalismen som arkitekter kunde 
uttrycka via materialen. Här 
betonas motsatsparen ute/inne och 
natur/kultur av stenar på båda 
sidor om väggen. Entréhallen till 
Stockholms universitet, Södra 
husen cirka 1980.
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Loftgångar och trappor dominerar synintrycket i Brittgården i Tibro byggt på 1960-talet. Här skulle det sociala livet utspelas. 
Foto Arkitekturmuseet, Stockholm.

vänds för stensättning av torg. Pelare av rå betong, 
furuplank i taken och fasadtegel inomhus bidrar till
sammans med glasväggarna till att upphäva gränsen, 
eller betona relationen, mellan inne och ute.3®5 Ytter
ligare ett exempel är den entréhall som skapades när 
ett bibliotek byggdes invid Södra husen vid Stock
holms universitet (1977-1982).386 Väggen är av glas 
och på golvet innanför denna har Ralph Erskine valt 
att placera mindre och större runda stenar av natur- 
stenskaraktär. Han betonar relationen mellan ute och 
inne, natur och kultur.

Brittgården i Tibro

Ralph Erskine fick 1959 i uppgift av Tibro kommun 
att dels utforma ett bostadsområde Brittgården dels 
göra ett planförslag för Tibro centrum. Planerna och 
resultaten presenterades i såväl danska som svenska 
Arkitektur.387 En av de insatser som gjordes i cen
trum, enligt den svenska tidskriften, var att minska de 
befintliga torgens storlek så att de förtätades och blev 
mer intima. Enligt den danska artikeln anlades också 
ett helt nytt centrum med rådhus, kulturella institutio
ner och andra offentliga lokaler. I Tibros stadskärna 
skulle invånarna kunna handla och uträtta ärenden, 
och framför allt, träffa andra människor. Centrum
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skulle ha den ” aktivitetskoncentration” som är så 
karakteristiskt för en riktig stadskärna, menade den 
danske artikelförfattaren.

Brittgården är ett bostadsområde, eller en grann
skapsenhet, med lägenheter i flerfamiljshus och enfa
miljshus (atriumhus). Det övervägande antalet fler
familjshus är i tre våningar och omsluter enligt den 
svenska artikeln bostadsområdet likt ”en stadsmur”. 
Områdets inre består av atriumhus och radhus för
lagda vid ”korta gator, gränder och små torgbildning
ar”. Den danska tidskriften menar att utformningen 
av bostadsområdet visar ambitionen att förbättra det 
lokala klimatet. De högre husen skärmar av vinden 
från norr och väst, platsbildningar och gårdsrum 
öppnar sig mot söder. Trappor och stenbeläggningar 
ger lugna platser för barnens lek. Artikelförfattaren 
tänker sig att stenmassorna till och med kan acku
mulera solens värmestrålning till sena och lite kyliga 
eftermiddagar.

Området inrymmer, enligt bildmaterialet, stora 
stenlagda ytor. Det är med andra ord ”stadsmässiga” 
material som dominerar det visuella intrycket. I det 
nordvästra hörnet av Brittgården finns en öppen plats 
med en bred trappa som enligt arkitekten kan använ
das som lekplats, som scen för föreställningar, som 
talarstol för friluftsmöten eller som musikestrad för 
konserter och ”torgdans”. ”Den kan användas för så
dant som vi inte alls tänkt på, eller kanske inte använ
das alls”, citeras Ralph Erskine. Yttrandet vittnar om 
arkitektens inställning till invånarna som agerande 
subjekt.

Planens utformning med korta gator, gränder, små 
torgbildningar och gårdsrum kan tolkas som ett ut
tryck för den uppvärdering av den äldre staden som 
gjorde sig gällande vid den här tiden. Det lokala kli
matet har också fått spela roll. Detta är ett drag som 
många nog uppfattar som typiskt för Erskine. Men 
det är också typiskt för efterkrigstidens diskussion 
om en identitetsskapande arkitektur. I kritiken mot 
den internationella modernismen ställdes idén om en 
arkitektur som tog hänsyn till lokala eller regionala 
faktorer på den aktuella platsen. Terräng- och kli

matförhållanden var sådana faktorer. Flerfamiljshu
sen i Brittgården har placerats så att rumsbildningar 
uppstår. Gårdsrummen är öppna mot söder och alltså 
solbelysta en stor del av dagen. Några femvåningshus 
står delvis på pelare. Under dessa hus bildas visuella 
kontakter mellan olika gårdsrum, liksom skugga, 
hävdar artikelförfattaren.

De breda loftgångarna är möblerade med bänkar 
och blomkorgar och ”menade att tjäna även den soci
ala kommunikationen”. De utgör ett komplement till 
lägenheten. Där kan barnvagnen stå och där kan man 
få sig en pratstund med grannen. Tillsammans med 
de utanpåliggande trapporna har loftgångarna en vi
suellt framträdande plats som förmedlas inte minst 
genom materialen. Framför allt de prefabricerade be- 
tongbalkarna ger karaktär, men också de rödfärgade 
väggarna, loftgångarnas laserade plank och lägenhets- 
dörrarna som målats i olika färger.

Trots användandet av olika byggnadshöjder och 
typer är miljön inte orolig menar båda tidskrifterna. 
Detta tack vare att formerna är besläktade och ryt
men harmonisk, tror den danske skribenten. Han 
tycker att det finns faktorer i Erskines arkitektur som 
leder tankarna till det rent konstnärliga, men, som 
han skriver, ”man må erkende” att uttrycken är me
ningsfulla, det är en arkitektur som talar direkt till 
de människor som ska använda husen. ”Folk trives i 
Erskines bebyggelse” som han formulerar det. Varje 
enhet har fått en karakteristisk form som underlättar 
identifikation. Denna strävan om att ge olika enhe
ter olika identiteter avspeglas även i planen, menar 
danska Arkitektur. Den svenska tidskriften betonar 
det strängt standardiserade schemat med få element 
som sammanhållande kraft. Där uppstår en repeti
tion, i positiv bemärkelse.

Den danske skribenten låter oss ana att han vid 
något tillfälle funderat över om inte arkitekturen vet
ter mot det ”rent konstnärliga”; alltså mot en arkitek
tur som närmar sig design. Men han kommer fram till 
att så inte är fallet. Detta är en arkitektur som talar 
direkt till de människor som ska använda husen. Den 
roll Ralph Erskine axlat är den socialt ansvarstagande
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Trappa som tjänar inte bara den fysiska utan också den sociala kommunikationen. Notera att den del av trappan som är tänkt att sitta 
på är solbelyst vilket vittnar om att platsen har valts med omsorg. Allhuset, Stockholms universitet cirka 1980.

arkitektens, inte arkitekt-designerns.
I arkitekturen finns en strävan mot det primitiva, 

mot autenticitet, vilket kommer till uttryck i de öppet 
exponerade betongbalkarna och genom användandet 
av enkla träplank. De enkla materialen artikulerar 
en politisk kritisk arkitektur, en som tar avstånd från 
den glatta ytan och det raffinerade uttrycket, det vill 
säga mot den form av arkitektur som förknippas med 
kommersialism. Identitet, ett annat nyckelbegrepp 
bland de arkitekter som ville modifiera modernismen, 
skapas i Tibro genom att olika enheter har olika form 
och genom att alla lägenhetsdörrar har olika färg, 
vilket syns utåt eftersom husen är av loftgångstyp.

Betoningen av kommunikationsmönster/ytor pekar 
mot att Erskine tagit intryck av strukturalismen. I den 
svenska tidskriften publicerades Erskines utförliga 
beskrivningar av gångvägarna i Tibro och de rörelse
mönster som dessa enligt arkitekten skulle komma att 
ge upphov till. På kartor finns inritat hur gångvägarna 
passerar olika delar av Tibro. Prickar och pilar illust
rerar hur människors rörelsemönster kommer att se 
ut inom bostadsområdet och mellan bostadsområdet 
och centrum.

Erskine fick erkännande i Sverige under framför 
allt 1970-talet388, sannolikt beroende på att han arti
kulerade diskurser som under 1960-talets andra del
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och 1970-talets början, uppfattades som centrala, 
för att inte säga nödvändiga. Detta har, som jag ser 
det, bidragit till att hans framgångar och till att hans 
projekt, däribland Brittgården i Tibro, idag hör till 
”ikonerna” i svensk arkitekturhistoria. De har gjorts 
kända via tidskrifter, hyllningsartiklar och monogra
fier, ofta författade av arkitekter. Uppskattningen av 
Erskine sammanföll med att kritiken av modernismen 
spreds på bred front. Han skapade i likhet med Alvar 
Aalto en ”lyckad” form av modernism, till skillnad 
från den av byggnadsindustrin och bostadsforsk
ningen deformerade varianten (detta var en spridd 
förklaring till ”modernismens misslyckande”). Med 
en sådan tolkning blev Erskine och Aalto triumfkort 
för dem som försvarade modernismens principer. Så 
är det åtminstone möjligt att förstå 1970-talets upp
skattning av de båda arkitekterna. Det kan också ha 
varit så att de som hade tappat tilltron till modernis
men i Erskine fann ett alternativ, ett annat sätt att 
göra arkitektur.

Ralph Erskine hörde till den grupp arkitekter som 
ville förnya och utveckla modernismen decennierna 
efter andra världskriget. Han deltog i Otterlomötet 
1959 °ch ofta också i Team io:s möten. Han hade 
även kontakter med den senare utanför samman
komsterna. En viktig influens för Erskine, liksom för 
flera andra i Team 10, var strukturalismen. Ofta val
de Erskine i sina projekt att organisera bebyggelsen 
med utgångspunkt i kommunikationsytor: ramper, 
momhusgångvägar och loftgångar. Exempel på det 
finns i Kiruna (inomhusgata, betongramper), i By
ker (loftgångar), i Tibro (loftgångar och betoning av 
gångvägar) och i Allhuset vid Stockholms universitet 
(utanpåliggande trappor gjorda för att sitta på). Han 
använde också principen om binära par (entrén till 
Södra husen, Stockholms universitet).

Det är en spridd uppfattning att loftgångar, ett av 
Erskines favoritmotiv, primärt användes för att hålla 
nere kostnaderna eftersom loftgångshusen kräver färre 
entréer och hissar. Det är möjligt att det förhöll sig 
Sai men för Ralph Erskine, och sannolikt för fler, var 
k’ftgången ett sätt att i fysisk form uttrycka de sociala

rummen, de som utgjorde de oföränderliga struktu
rerna och som enligt många arkitekter kunde utryckas 
i kommunikationsvägar. Loftgången gynnade den so
ciala Interaktionen, den var en mötesplats ungefär som 
bygatan. Paret Smithsons streetdecks är en parallell.

Ett annat viktigt och återkommande tema hos 
Erskine var maktrelationen mellan arkitekt och bru
kare. Han producerade inte bara som vad som upp
fattades som en trivsam form av modernism utan om
satte också 1960- och 1970-talens ideal om en mer 
demokratisk planeringsprocess i praktisk handling. 
Byker i Newcastle blev känt just för att Erskine pla
cerade sitt kontor i bostadsområdet och höll möten 
med invånarna i syfte att ge dem möjligheter att ut
trycka sina behov och önskemål. Det råder knappast 
någon tvekan om att omtanken om det vardagliga li
vet även var ledstjärna för projektet i Tibro, trots att 
det utformades av arkitekten och hans medarbetare 
utan invånarnas medverkan. Erskine betraktade män
niskan som en handlande varelse, ett subjekt. Det var 
ett perspektiv som omkring 1970 kom att omfattas av 
allt fler, inte minst inom sociologiämnet. Även här var 
alltså Erskine i takt med tiden.

Erskine arbetade med en konsekvent trafiksepa
rering. I Brittgården har gångvägarna en utformning 
som gör det enkelt att röra sig i området. Ingen ris
kerar att bli isolerad för att hon eller hah saknar bil. 
Bilen uppfattades av många som ett hot och en sym
bol för massproduktion och masskonsumtion. Den 
slukade mark, hotade fotgängarens behov, förstörde 
naturlandskapet och förhindrade samtidigt täthet i 
städerna.389 Att skapa gångvänliga städer och sam
hällen skulle följaktligen kunna tolkas som ett mot
ståndets arkitektur och planering, en form av politisk 
kritisk handling. Erskine blev i hög grad en symbol 
för arkitekten som företräder den vanliga, för att inte 
säga den ”lilla” människan. Det var en dominerande 
tankefigur under 1960-talets andra del att arkitekter, 
men också andra intellektuella, måste göra sig till fö
reträdare för de svaga i samhället. Bakema, som var 
en central person i Team 10, var som framkommit en 
av dem som uttryckte detta.
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Byggarbetsplatserna mekaniserades under 1950- och 1960-talen. Här är det en byggnadsarbetare som sköter kranen, med kontrollen 
som han håller i handen. Foto Stockholms läns museum.
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Sverige bygger nya städer

Rekordåren
1950-talet - som många av oss kanske primärt för
knippar med glada hemmafruar i moderna lägenheter 
- präglades av fortsatt bostadsbrist och trångboddhet. 
Produktionen hade under 1940-talet varit otillräcklig 
och även om den ökade under 1950-talet saknade 
många svenskar egen lägenhet. Bland annat berodde 
detta på att den svenska staten, i likhet med den brit
tiska,390 prioriterade exportindustrins behov av kapi
tal och arbetskraft.391 Den av regeringen 1959 tillsatta 
bostadsbyggnadsutredningen konstaterade att en och 
en halv miljon bostäder skulle behöva byggas mellan 
åren i960 och 1975 för att motverka trångboddhet 
och låg bostadsstandard. Det rådande förhållandet, 
där bostadsbyggandet användes i konjunkturregle- 
rande syfte, kritiserades. Om bostadsbristen skulle 
kunna hävas måste bostäder byggas fortlöpande, häv
dade utredningen.391

När bostadsbyggnadsutredningen tillsattes 1959 
hade produktionen av bostäder tagit fart. Den hade 
ökat under hela 1950-talet, från cirka 44 000 lägenhe
ter 1950 till drygt 69 000 lägenheter 1959; decenniets 
toppnotering. Många kommuner hade uppenbarli
gen, dels som en effekt av kommunsammanslagning
en 1952, dels av ideologiska skäl,393 bestämt sig för 
att utnyttja de medel som staten ställde till förfogan
de. Omkring 390 000 nya lägenheter hade tillkom
mit mellan 1948 och 1955.394 Mellan 1956 och 1965 
byggdes drygt 735 000 lägenheter, vilket väl får anses 
vara ett byggande värdigt beteckningen ”rekordår”.395

”Miljonprogrammet” (1965-1974) var ett svar på 
föreställningarna om att välfärdsstaterna hade miss
lyckats med att skapa jämlikhet och välstånd för alla, 
en diskurs som spreds internationellt av vänsterintel
lektuella på 1960-talet. Den brittiska regeringen sva
rade med att lova fler nya städer och saneringar av de 
äldre. I Frankrike drog regeringen upp planer för nya 
städer, villes nouvelles. Det svenska miljonprogram
met var ett vallöfte, ett klargörande för väljarkåren

att bristerna skulle rättas till, snarare än startskottet 
för en ny bostadspolitik eller ett nytt slags byggande. 
”Miljonprogramsområden” är, i konsekvens med det
ta, som jag ser det, en historiografisk konstruktion. 
Produktionen var, som framgått, redan hög sedan 
flera år tillbaka.396 Trots det underkändes alltså de bo
stadspolitiska insatserna, inte minst av oppositionen. 
När socialdemokraterna lovade en miljon bostäder 
på tio år bjöd folkpartiet över med 1,1 miljoner nya 
bostäder över en tioårsperiod, om de fick makten.397

Under 1960-talet byggdes bostadsbristen bort. 
Ett offensivt reformarbete pågick parallellt, framför 
allt under 1960-talets senare del. 1970 ledde Sverige 
tillsammans med Nederländerna, Österrike, och Bel
gien ”välfärdsligan”, mätt i socialutgifter i procent 
av BNP. 1973 hade Sverige och Nederländerna dragit 
ifrån de övriga, även om många länder låg näst intill 
lika högt.398 Det var också under den andra delen av 
1960-talet som regeringen för första gången sedan 
1946 ansåg att utrymmesstandarden i de offentligt fi
nansierade bostäderna kunde höjas. Tre rum och kök, 
istället för två, ansågs nu vara lagom för en tvåbarns- 
familj.399

Rationalisering och industrialisering
Den rationalisering och industrialisering av byggandet 
som i Sverige ofta förknippas med 1960-talet hade in
letts på bred front redan under 1950-talet. Rationali
seringen var resultatet av olika samverkande faktorer. 
Det rådde arbetskraftsbrist i Sverige decennierna efter 
andra världskriget (liksom i Storbritannien, och kan
ske på flera håll). Den möttes av ett mekaniserat byg
gande som krävde färre arbetare. Byggnadsarbetarna 
slet hårt vid byggena, vilket betydde att det även fanns 
mänskliga skäl för att reformera byggarbetsplatserna. 
En mekanisering eller industrialisering som minskade 
den kroppsliga ansträngningen skulle förhoppnings
vis också kunna locka kvinnor till branschen, trodde 
regeringen 19 66.400

Att industrialisera401 var ett sätt att ekonomisera 
byggandet. Målet var att skapa ett välfärdssamhälle
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där alla kunde erbjudas goda bostäder till ett rimligt 
pris. Den idén var central också i Tyskland under 
1920- och 1930-talen då pionjärer som May och Gro
pius, i Fords efterföljd, arbetade med prefabricering 
och mekanisering av byggnadssektorn. 1952 inrät
tade Sverige en särskild lånefond för införskaffande 
av maskiner till byggarbetsplatserna. Efter ansökan 
kunde företagen få förmånliga lån till låg ränta för 
köp av maskiner. Med generellt stigande lönenivåer 
bör en mekanisering ha legat också i byggnadsföreta
gens intressen; under 1900-talets första hälft närmaste 
”kryllade (det) av folk” på en större byggarbetsplats, 
som det har uttryckts.401 Där fanns en rad olika hant
langare, bruk- och tegelbärare, timmermän, snickare, 
murare och målare vilka arbetade med olika moment 
från att gräva ut grunden till avslutande takläggning. 
Framför allt var transporterna av material krävande. 
Bruk, tegel och annat bars upp av arbetare som klätt
rade i tillfälligt uppförda trappställningar och balan
serade på landgångar.

Under 1950-talet rationaliserades transporterna 
med hjälp av bygghissen respektive tornkranen, som 
ersatte bärarna (och tidigare väsentligt mer primitiva 
hissar med liten kapacitet). Hissar och kranar möj
liggjorde också införandet av lättbetongblock vilka 
var för skrymmande för att kunna bäras. Kranar 
hade funnits sedan 1920-talet, men inte använts till 
bostadshus utan för anläggningsarbeten och indu
stribyggen. Under 1950-talet fick de ökad spridning 
och vid 1950-talets mitt såldes i Sverige 14 olika fab
rikat av kranar av en mängd olika typer (valvkra
nar, olika typer av klätterkranar, spårgående kranar, 
tornsvängskranar, mobilkranar etcetera). Kranarna 
utvecklades och kunde efterhand lyfta allt större och 
tyngre laster.

Grävmaskinerna, som användes för att schakta, 
fick också spridning under 1950-talet. De ersatte 
enkla redskap och ett stort antal anläggningsarbetare. 
Betongen blandades på byggarbetsplatsen; spade och 
blandarkar användes ännu under 1950-talet. Trans
porten sköttes med enkla skottkärror, som när de 
hade fyllts med betong kunde väga upp till en kvarts

ton. Också blandningen och transporten av betong 
effektiviserades med hjälp av maskiner, bland annat 
av kranarna som ersatte skottkärrorna. Betongen 
kunde också tillverkas vid betongstationer och hölls 
då i rörelse genom att läggas i ett roterande kar mon
terat på lastbil. På de roterande karen målades färg
fält vilket gav bilarna en karakteristiskt utseende och 
gjorde dem till ett påtagligt inslag i gatubilden under 
1950- och 1960-talen.

På byggarbetsplatsen göts betongen mot glidfor
mar av stål och plåt; också det en teknik som utveck
lades under 1950-talet. Utan kranar hade det inte varit 
möjligt att lyfta de tunga formarna. Under 1950-talet 
gjorde också elementmetoden sitt intåg i Sverige. Fab- 
rikstillverkade badrum, kök, trapplöp, väggelement, 
sopnedkast med mera lyftes på plats av kranarna. I 
Kallhäll norr om Stockholm kom till exempel just för
tillverkade badrum till användningi958. Elementtill
verkningen kunde ske i tillfälligt uppförda fältfabriker 
invid byggarbetsplatsen, men under 1960-talet fanns 
också flera stationära elementfabriker i Sverige som 
tillverkade delar av husen inomhus. En våtrumsenhet 
kunde bestå av ett komplett kök och dito badrum, 
tillverkat på vardera sidan om en vägg varpå hela pa
ketet transporterades till byggarbetsplatsen och lyftes 
på plats av en kran. Denna typ av element användes 
både för villor och för flerfamiljshus. Personhissar un
derlättade byggandet av höghus. Bruket, som tidigare 
rörts manuellt, rördes med motordriven visp. Pålat 
som tidigare slagits ned i marken med ”mankraft och 
träklubba” slogs från 1950-talet ned med maskin- 
Utvecklingen mot ett mekaniserat och industrialiserat 
byggande startade alltså inte vid 1960-talets mitt utan 
långt tidigare. Men det mekaniserade och industria
liserade byggande var självfallet mer utvecklat 1965 
jämfört med tio eller femton år tidigare.

Stad eller stadsdelsgrupp?
Vällingby är ett tidigt svenskt exempel på hur nya 
städer kunde te sig, uppbyggda av ett flertal grann
skap med lokala centrumanläggningar och en större
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gemensam stadskärna. I Sverige kallades de nya stä
derna ofta för ”satellit” eller ”drabant” under 1950- 
talet (efter tyskans ”trabant” som betyder satellit). 
Oavsett vad man kallar dem uttrycker de den för efter
krigstiden så centrala idén om att skapa nya, från den 
traditionella staden fysiskt avgränsade, miljöer där 
människor skulle kunna leva ett aktivt och utveck
lande liv. En stad och ett stadsliv skapades genom 
att den traditionella stadens alla funktioner fanns på 
plats. Detta skilj de de nya städerna från förorterna. 
Oe senare, som har byggts utanför städerna under 
alla tider, saknade ambitionen att fungera självstän
digt. De var inte anpassade till ”alla aspekter av livet” 
s°m Patrick Abercrombie uttryckte det i planerna för
London.

Vällingby var en ny stad, under den tid det begav 
Slg användes i marknadsföringen begreppet ABC- 
stad (Arbete, Bostad, Centrum). Den beteckningen 
Lar följt Vällingby genom åren. Med stad avsågs inte 
att man försökte efterlikna innerstadsområden från 
1800-talet utan att en stads alla funktioner fanns 
Pa plats, liksom den aktivitet som dessa genererade. 
L*et dokumenterat stora internationella intresse som

Vällingby väckte måste förstås i ljuset av att projektet 
manifesterade den högaktuella idén om att bygga nya 
städer och att Vällingby vid sidan av Stevenage var ett 
tidigt exempel på hur detta kunde låta sig göras.

Ungefär samtidigt som Vällingby invigdes (1954), 
utgavs Generalplan för Stockholm, upprättad mellan 
åren 1945 och 1952.. Här refererades utvecklingen i 
Storbritannien på en allmän nivå, dock utan att för
fattarna redogjorde för vilka intryck man tagit av den 
brittiska utvecklingen. Det är förvånande mot bak
grund av att både Göran Sidenbladh och Carl-Fred- 
rik Ahlberg, som hade ledande positioner i den grupp 
som utformade planen, enligt uppgift ”ivrigt” hade 
studerat County of London Plan. Det påstås att den 
hade smugglats in till Sverige under andra världskri
get i utbyte mot svenska kullager, vilket måste ha gett 
den en aura av dramatik och spänning.403

Enligt generalplanens författare kunde äldre sam
hällen i Stockholms omnejd betraktas som ”drabant
städer”. Södertälje, Nynäshamn och Sundbyberg 
nämns i sammanhanget liksom den vid den här aktuel
la tidpunkten planerade ”Halmsjöstaden” (nuvarande 
Märsta) som anlades i samband med Stockholms nya
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flygplats (Arlanda). Vällingby nämns inte trots de lik
heter staden har med de samtida brittiska projekten.

Det framgår heller inte att många av de allmän
na rekommendationer som generalplaneförfattarna 
diskuterar följer det brittiska mönstret, även om 
begreppen är andra. Det som i Storbritannien be
nämns som grannskapsenhet kallas i generalplanen 
för ”stadsdel”. Det brittiska mönstret med ”centres” 
respektive ”subcentres” motsvaras i generalplanen av 
”centrumbutiker” och ”närhetsbutiker”. Att dessa är 
direkta motsvarigheter till hur de brittiska planerarna 
arbetade saknas det information om. Avsikten är inte 
att kritisera planförfattarna för bristande källredovis- 
ning, utan att visa att den svenska utvecklingen följde 
den internationella, även om de svenska aktörerna an
vände andra begrepp. Det fanns också andra svenska 
planer i vilka referenserna tydligt redovisades, som i 
den för Eskilstuna från 1950 där County of London 
Plan anges vara utgångspunkten.4“4

Man undvek inte bara att använda begreppet ny 
stad om de platser som enligt Generalplan för Stock
holm skulle byggas i stadens periferi. Även ”grann- 
skapsplanering” var ett ord som brukades med viss 
skepsis. Planen författades av stadsplanekontorets 
anställda i samarbete med för ändamålet involve
rade experter, bland andra Edmund Dahlström som 
skrev avsnittet om ”Målsättningen”. Han hävdar där 
att begreppet grannskapsplanering ”numera" har en 
skiftande innebörd. ”De flesta betraktar grannskaps- 
enheten i första hand som en modul vid upprättande 
och drift av ett flertal kommunala verksamheter...” 
skriver Dahlström och sammanfattar att ”om det i 
dessa enheter uppstår sociala grupper, torde detta an
ses vara en fördel”.405

Huruvida andra medverkande i generalplane- 
arbetet tvivlade på principen om grannskapspla
nering och dess effekter på det sociala livet är svårt 
att uttala sig om. Att generalplanen återgår på idén 
om att decentralisera storstäder genom att bygga 
nya en bit bort är helt klart. De sociologiska teorier 
som bildade bakgrund till principen om decentralise
ringar och grannskapsplanering, berörs dock inte av

författarna till Generalplan för Stockholm. Det kan 
ha berott på den politiska omsvängning som skedde 
under 1950-talet. Många arkitekter och planerare 
kanske inte övergav, men tonade ned, de sociologiska 
teorierna och sociala ambitionerna, eftersom det var 
kritikerna, de som misstrodde sociologin och princi
pen om grannskapsplanering, som angav tonen. De 
betraktade Årsta centrum som ett patetiskt projekt. 
4o6”En hårt vinande högervind” drog fram, som Gun
nar Myrdal uttryckte det om perioden 1947 till 1953, 
de år som ”kalla kriget” var som allra frostigast.4“7 
Radikala intellektuella tappade mark, vilket de som 
hade en annan politisk ståndpunkt beskrev som ett 
”utopisternas återtåg” och ett ”tillnyktrande”. 408 
Göran Sidenbladh, som var en av författarna till 
generalplanen, bör ha räknats till utopisterna. Han 
uttryckte i en artikel 1948 oro för storstadsmännis
kans tilltagande ensamhet, den minskande nativiteten 
och brottsligheten, som var högre i större städer än i 
mindre. Mot detta ställdes grannskapsenheterna som 
tack vare det begränsade antalet invånare och de kor
ta avstånden mellan bostad och arbete kunde bidra 
till kontakt och gemenskap.409

I generalplanen beskrivs den nya staden med en 
figur som visar att den är indelad i grannskapsenheter, 
äger ett stadsdelscentrum och flera grannskapscentra. 
Mellan grannskapsenheterna finns mark avsedd för 
industriområden och rekreation. Till de nya ”stads
delarna”, som de kallades, hörde alla de institutioner 
som normalt förknippas med principen om grann
skapsplanering. De skisserade grannskapen är relativt 
små med mellan 2 000 och 6 200 invånare. Trots det 
finns ett centrum i varje, liksom ”tvätteri”, daghem 
och en lekplats.

Antalet invånare i den nya staden Vällingby beräk
nades till just 60 000,410 samma antal som i exempelvis 
Stevenage New Town, som 1949 började byggas norr 
om London. Det var året innan generalplanen för Väl
lingby antogs. Att de svenskar som deltog i planeringen 
av Vällingby var väl bekanta med den brittiska utveck
lingen har Ulrika Sax, som forskat om utbyggnaden av 
just Vällingby, vittnat om: ”De åkte så ofta till Storbri-
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tannien att de sannolikt hade klippkort på flyget”.411
Stevenage och Vällingby är alltså jämngamla stä

der som har många likheter, även om Vällingby lig
ger närmare Stockholms centrala delar (drygt en mil) 
jämfört med avståndet Stevenage-London (ungefär 
fem). Det fanns en diskussion i Storbritannien om hur 
långt från närmast större stad de nya städerna kunde 
byggas. Vissa förordade större och helt självständiga 
städer längre bort från de äldre stadskärnorna, en 
ståndpunkt som de svenska arkitekterna kände till 
via Nutida engelsk stadsplanering.4I2 En svårighet

var dock att de människor som skulle lockas att flytta 
från äldre till nya städer antogs vara mindre benägna 
att ta steget ju längre bort den nya staden låg. Några 
tvångsförflyttningar var inte aktuella. Många av de 
nya städerna, undantaget de omkring London, ham
nade därför inte sällan relativt nära de äldre. Cum
bernauld New Town ligger till exempel uppskatt
ningsvis 15-20 kilometer från centrala Glasgow. Med 
tåg (liknande Roslagsbanan respektive Saltsjöbanan i 
Stockholm) tar resan 25 minuter, vilket är nästan ex
akt samma restid som den mellan Stockholms central
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och Vällingby (27 minuter). I fallet med Stockholm 
handlade det också om att planerarna skulle hålla sig 
innanför kommungränsen. Vällingby ligger alldeles 
invid gränsen till Järfälla kommun; längre ut kom helt 
enkelt inte Stockholms stadsbyggnadskontor vid den 
aktuella tidpunkten.413

Många kvinnor med barn kunde kombinera för- 
äldraskap med deltidsarbete i Vällingby; till det bidrog 
de korta avstånden mellan arbete, skola och bostad. 
Ändå har Vällingby uppfattats som misslyckat. Det 
blev, har det sagts, ingen självständig stad eftersom 
flertalet invånare trots allt pendlade till arbetsplatser 
på andra håll.414 Att kvinnors förvärvsfrekvens varit 
underskattad i den officiella statistiken är ett välkänt 
faktum415 och enligt forskaren Ulrika Sax finns anled
ning att misstro uppgiften om att få människor både 
bodde och arbetade i Vällingby, eftersom man i sta
tistiken inte inräknade deltidsarbetande. Hur många 
kvinnor i Vällingby som hade deltidsarbete vet ingen, 
men hade man valt att också räkna in dessa, hade bil
den av Vällingby sannolikt sett annorlunda ut.416

Arbetare och lägre tjänstemän flyttade in i hyres
husen eller i de självbyggda småhusen. Till radhusen 
och de större enfamiljshusen kom framför allt högre 
tjänstemän och akademiker. Att i en och samma plan 
blanda höga flerfamiljshus med lägre lamellhus och 
enfamiljshus kallades i Storbritannien för ”mixed 
development”. Den principen tillämpades alltså i 
Vällingby, som i hög grad kunde tas för ett brittiskt 
projekt, frånsett att Storbritanniens nya städer domi
nerades av enfamiljshus, vilket inte var fallet i Väl
lingby. När utbyggnadsplanerna drogs upp 1945 ut
trycktes uppfattningen att radhus var den lämpligaste 
hustypen för familjer med barn, varför författarna i 
Det framtida Stockholm pläderade för radhus i kom
bination med höghus.417 Det var, som bekant, också 
de hustyper som Ciam rekommenderade.

Varför byggde man då så många flerfamiljshus i 
Sverige? Flera har diskuterat det. Disciplinering (av 
arbetarklassen), nationella diskurser, socialdemokra
tisk ideologi, med mera, har anförts som skäl för valet 
av hustyper.418 Johan Rådberg antar att orsakerna till

motståndet mot radhus hade sin grund i radikala po
litiska tankestrukturer vilka bland annat återspegla
des i den ”funktionalistiska doktrinen”. Inom denna 
var stora hyreshus idealet, eftersom dessa uppfattades 
som klasslösa, till skillnad från det borgerliga enfa
miljshuset.419 Mot den analysen kan möjligen någon 
invända att både radhus och höghus rekommende
rades av delegaterna vid Ciam 3 1930. De avvisade 
lägre flerfamiljshus, som det byggdes många av i Sve
rige. Tyskarna gjorde dock erfarenheten, bland annat 
i Frankfurt, att radhus blev för dyrt för låginkomst
tagare. Lösningen blev ”Die Wohnung für das Exis
tenzminimum”, lägenheter med små ytor i hus om tre 
eller fyra våningar.420 Kanske ska svensk bebyggelse
utveckling under 1940- och 1950-talen förstås som 
en kombination av Ciams regelverk och krass eko
nomi? Normen förordade höghus i kombination med 
radhus, men den ekonomiska realiteten innebar, för 
familjer med begränsade inkomster, lägenheter i låga 
flerfamiljshus.421

Vällingby innefattade såväl arbetsplatser som 
bostäder för olika grupper av människor med olika 
utbildningsnivå och inkomster, vilket, enligt brit
terna, var en förutsättning för social integration och 
samhällelig stabilitet.422 Kanske var detta mål också 
förklaringen till att efterkrigstidens bostadsområden 
i Sverige generellt följde det bebyggelsemönster som 
fanns i Vällingby. Man hade ju kunnat tänka sig att 
var tredje grannskap utformades som renodlade rad
hus- och villaområden medan övriga bebyggdes med 
flerfamiljshus. Istället valde arkitekterna att blanda 
hustyperna, möjligen alltså för att uppnå integrering 
av olika socioekonomiska grupper. I Vällingby för
samling inräknades under 1960-talet 60 procent av 
de boende till socialgrupp 2, 30 procent till grupp 3 
och n procent till grupp 1423 vilket antyder att den 
integrering av olika samhällsklasser som ansågs önsk
värd hade erhållits.

I utredningen om Gubbängen, som gjordes av sta
tistikern Erland von Hofsten för Stockholms stad 
1943, antyddes en motsatt uppfattning. Det var en
ligt Hofsten inte lämpligt att "blanda upp en i övrigt
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i socialt hänseende enhetlig bebyggelse med bebyg
gelse av annan social struktur”.414 Den inställningen 
kom också till uttryck i förarbetet till generalplanen 
för Stockholm från 1945, i vilket Hofsten också var 
delaktig. (Att använda statistik i fysisk planering 
var, som framgått, en rekommendation som Ciam 
gett under 1930-talet.) Efter a tt ha vägt fördelar och 
nackdelar med indelningen i ”överklassbetonade” 
stadsdelar (Djursholm, Saltsjöbaden) respektive 
”proletära” dito (Hagalund, Gröndal) fastslogs att 
det fanns skäl för att låta önskemålet om enhetlighet 
styra, vilket i sin tur skulle ge en ”långtgående social 
differentiering mellan olika bostadsområden”.415 
Den uppfattningen hade uppenbarligen inte varit ut
gångspunkt för planeringen av Vällingby.

I Vällingby fanns gott om lokaler för människor 
att mötas i och det utvecklades också ett rikt för
eningsliv. I stadskärnan byggdes ett medborgarhus, 
”Trappan” kallat. På ungdomsgården (som i enlig
het med Community Centre Movements rekommen
dationer inte var lokaliserad till medborgarhuset) 
bedrevs en rad aktiviteter, från kortspel och dans 
till konst- och hantverkskurser. Det fanns flera ung
domsgårdar, en i varje grannskapsenhet, och många 
lekplatser, bollplaner och parklekar. Inget barn be
hövde gå någon längre sträcka för att hitta en plats 
att leka på. Detta var ju ett uttalat mål i Ciams rikt
linjer för den funktionella staden. Restauranger, ka
féer, kyrkor, bibliotek, biograf, vävstugor med flera 
mötesplatser gav rikligt med tillfällen till aktivite
ter och social interaktion i Vällingby. Välfärdsin- 
rättningar som erbjöd till exempel läkarvård fanns 
också. I början av 1960-talet, fem-sex år efter att 
centrum hade invigts, tillkom ett gymnasium med 
teaterscen (S:t Jacobi) och en kyrka (S:t Thomas). 
Inomhusbadet stod färdigt först sjutton år efter in
vigningen av Vällingby centrum.416 Det var det kom
munala bostadsföretaget Svenska Bostäder, sedan 
x947 i stadens ägo, som byggde en stor del av lägen
heterna och dessutom centrumanläggningen.417

Kontinuitet eller brott?

Var då Vällingby Sveriges enda nya stad, eller bygg
des det fler? Det förefaller som att Farsta och Skär
holmen i Stockholm och Angered-Bergum i Göteborg 
för att nämna några, representerar samma idé som 
Vällingby. Man fortsatte alltså att bygga mindre, re
lativt självständiga, nya städer utanför de befintliga. 
Att dessa i planer och beskrivningar har kallats för 
”stadsdelsgrupp”, drabantstad, satellitstad, ABC-stad 
eller liknande, har möjligen skymt det faktum att den 
svenska utvecklingen i hög grad varit i fas med den 
internationella och att den haft lång kontinuitet.

På 1960-talet blev ”stad” och ”stadsmässigt” 
honnörsord och många projekt kallades för just stä
der. Att använda begreppet ”stad” var en markering, 
man hade inte för avsikt att bygga enbart bostäder 
utan även arbetsplatser, kommersiell, kulturell och 
samhällelig service. ”Vi bygger en stad - Västra Frö
lunda” var rubriken i Arkitektur 196z.418 Året efter 
blev arkitekt Ulf Gillberg tillfrågad av Jöran Curmans 
arkitektkontor om han ville vara med och bygga ”en 
ny stad” i Orminge i nuvarande Nacka kommun. I 
Huddinge byggdes ”sjukhusstaden” Västra Flemings- 
berg,419 i grannkommunerna ”Botkyrkastaden”, ”Sa- 
lemstaden” och ”Järvastaden”. Vi fick också ”lex 
Bollmorastäder”; projekt som byggdes under medver
kan av Stockholm i grannkommunerna, bland andra i 
just Bollmora i Tyresö kommun. Bollmora planerades 
för 20-25 000 invånare vilka kunde välja mellan att 
bo i flerfamiljshus eller enfamiljshus. Kommunen och 
näringslivet planerade gemensamt för olika typer av 
industrietableringar. Bollmora skulle bli Sveriges nya 
elektronikcentrum och här skulle en privat koncern 
anlägga ett forskningssjukhus.430

1950-talets arkitektur och stadsplanering framstår 
ofta i litteraturen som väsensskild från den som följde 
under 1960-talet. ”Från folkhem till miljonprogram” 
som det brukar uttryckas. Från att ha byggt goda 
exempel som Rosta och Vällingby övergick Sverige 
helt tvärt till att bygga storskaliga och allt igenom 
misslyckade projekt som Rosengård, Järvafältet och
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Hammarkullen - ungefär så har många beskrivit det. 
Som jag ser det finns många likheter mellan 1950- 
och 1960-talens byggda miljöer och frågan inställer 
sig hur det kommer sig att efterkrigstidens byggande 
ofta har uppfattat som så osammanhängande. Kan
ske kan det i någon mån bero på att projekten, när 
det begav sig, ofta beskrevs som varandes någonting 
nytt, i enlighet med marknadsföringens grundläggan
de principer. Minns hur författarna till generalplanen 
för Stockholm avstod från att berätta att de planer 
som de skissade på i hög grad återgick på de brittiska. 
ABC-staden var vidare en helt ny beteckning som gav 
intrycket att Vällingby var ett unikt projekt.

Det fanns naturligtvis skillnader. Olika länder har 
administrerat projekten på olika sätt, man byggde 
inte alltid samma hustyper och så vidare. Jag tror 
vidare att många ansett att det inte utan vidare går 
att jämföra de brittiska nya städerna med de svenska 
eftersom avståndet mellan de nyanlagda städerna och 
de äldre ursprungliga, var avsevärt längre i Storbri
tannien. Sannolikt grundar sig denna uppfattning på 
förhållandena kring London och dess nya städer, mel
lan vilka Abercrombie förordade ett ”greenbelt”, ett 
område som endast undantagsvis fick bebyggas. Av- 
gränsningen uppfattade av många som definitiv. Inom 
parentes kan sägas att ett sådant bälte under 1940-ta- 
let också var påtänkt för Stockholm.431 Men i Sverige 
saknar vi städer av Londons storlek och omfattning. 
En jämförelse bör snarare göras med mindre brittiska 
städer som exempelvis Glasgow. Då blir resultatet ett 
annat. Resan till Cumbernauld respektive Vällingby 
är, på någon minut när, exakt lika lång. Farsta, Skär
holmen och Angered lokaliserades på ungefär samma 
avstånd från de centrala delarna av Stockholm res
pektive Göteborg.

Att storleken på de nya städerna förändrades med 
tiden kan också ha bidragit till att många uppfat
tat dem som mer olika än lika. Vällingby var, som 
nämnts, tänkt för 60 000 invånare, medan den nya 
staden på Järvafältet norr om Stockholm (om vilken 
en tävling hölls 1966) tänktes inrymma ungefär dub
belt så många. Likadant var det i Angered-Bergum i

Göteborg (generalplan från 1968) som planerades för 
130 000-150 000 invånare. För den som jämför de 
svenska nya städerna från 1960-talet med de brittiska 
från 1940-talet framstår naturligtvis skillnaden som 
markant. Utvecklingen var dock densamma i Stor
britannien. Milton Keynes New Town tänktes över 
en tjugoårsperiod byggas ut för 150000-250 000 
invånare, enligt den överenskommelse som de lokala 
myndigheterna gjorde med staten samma år som täv
lingen om Järva avgjordes, 1967.432

Grannskap eller förort?
Användningen av olika begrepp inom sakområdet 
visar hur politiska och sociala förändringar inverkar 
på språket om arkitektur. När vi talar om något arti
kulerar vi olika diskurser. När vi beskriver en byggd 
miljö som en grannskapsenhet blir den en utsaga om 
intimitet, harmoni och balans, i enlighet med de so
ciologiska teorier om samhället som låg till grund för 
planeringen på 1940- och 1950-talen. När däremot 
en forskare beskriver utvecklingen från 1950 till i960 
som ”Från grannskap till bilsamhälle” (Årsta och 
Vällingby är grannskap, Farsta är bilsamhälle) och 
hävdar att ”grannskapstankens idé om överblickbar- 
het och gemenskap ersattes av prognoser om befolk
ningsunderlag för kommersiell service”, då får den 
byggda miljön helt andra förtecken. Farsta uppfattas 
som en artikulation av, underförstått, det kapitalistis
ka samhällets avarter, vilket är en diskurs om de nya 
städerna som spreds av vänsterintellektuella. I enlig
het med den uppfattade många de nya städerna som 
uttryck för bilism, kommersiella intressen, teknisk ra
tionalitet och bristande socialt engagemang från arki
tekternas och byggherrarnas sida. Denna marxistiskt 
färgade analys vidarebefordrades ännu 1998. 433 Det 
illustrerar hur också vi som arbetar som forskare tar 
de dolda budskapen för givna.

Göran Sidenbladh skrev på 1970-talet en artikel 
där han hävdade att principen om grannskapsplane- 
ring aldrig har tillämpats i Sverige överhuvudtaget. 
Engelska community centres blev i Sverige stadsdels-
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centra dominerade av butiker, vilket han hävdade var 
någonting helt annat.434 Det kommersiella utbudet blir 
i en sådan analys negativt laddat. En person med ett 
annat synsätt skulle måhända uppfatta butiker som 
ett positivt inslag i stadsbilden. Om Sidenbladh såg 
grannskapsplanering primärt som en motkraft till de 
kommersiella krafterna kunde han knappast betrakta 
bostadsområden med centrumanläggningar domine
rade av butiker som ett utryck för grannskapsplane- 
ringens principer; det är rimligt. Mot det kan kanske 
invändas att även om centrumanläggningarna domi
nerades av kommersiella verksamheter, inte av kultu
rella institutioner, fanns de senare trots allt där, som 
en motvikt och resurs för människors möjligheter till 
utveckling.

Det faktum att grannskapsenheter byggda under 
1960-talet (jag väljer att använda den beteckningen) 
inte ser likadana ut som de som byggdes på 1940- och 
1950-talen har möjligen också bidragit till föreställ
ningen att de är alltigenom olika. Så behöver självfal
let inte vara fallet även om flera företrädare för arki
tektkåren har beskrivit fysisk planering och byggande 
under efterkrigstiden, framför allt 1960-talet, som en 
verksamhet styrd av materiella, ekonomiska och tek
niska omständigheter.

Nils Ahrbom, som utnämndes till professor vid 
KTH i Stockholm 1942 (senare blev han chef vid 
Byggnadsstyrelsens utvecklingsbyrå), hade inget in
tresse för principen om grannskapsplanering.435 I Ar
kitektur och samhälle från 1983 framhöll han att till 
och med Uno Åhrén var skeptisk. Åhrén var en av 
dem som under 1940-talet starkast pläderade för de
centralisering och grannskapsplanering, bland annat 
i en bilaga till Bostadssociala utredningens slutbetän
kande 1945. Enligt Ahrbom var dock Åhrén, liksom 
han själv, kritisk till idén om att det gick att planera 
för gemenskap.436 Gunnar Lindman, stadsplanechef i 
Malmö, var också misstrogen. Han uttryckte 1956 i 
tidskriften Plan att grupperingen av bebyggelse inte 
gav effekter på det sociala livet. Däremot hade en 
växelverkan mellan koncentrerade bebyggelsegrup
per och orörd natur medfört nya trevnadsvärden.437

Det fanns, som framkommit, en undersökning som 
stödde uppfattningen att människor inte var särskilt 
intresserade av att umgås med grannar och att grann- 
skapskänsla, eller gemenskap grannar emellan, var 
sällsynt. Jag tänker på Edmund Dahströms Trivsel i 
söderort hån 1951. Det fanns också under 1950-talet 
många som beskrev principen om grannskapsplane
ring som löjeväckande.

1978 publicerade etnologen Börje Hanssen en 
undersökning om hur livet tedde sig i Vällingby 
1957 respektive 1972. Han såg en brytpunkt om
kring i960. Spridningen av ny teknik, som telefon 
och TV, hade inverkat på umgängesvanorna såväl 
inom familjerna som mellan dem. Så hade också det 
faktum att allt fler kvinnor yrkesarbetade. Många 
ägde fritidshus där familjerna tillbringade helger och 
semestrar, en livsstil som underlättades av att allt fler 
familjer hade råd att köpa bil. Sammantaget vista
des människor inte så ofta ute på gårdar och gator 
i det egna grannskapet. Småbarnsstadiet var, kon
staterade Hanssen, den ”grannvänligaste” perioden. 
Många kvinnor, ”grannfruar” som han kallade dem, 
”tvingades” genom barnen till kontakter med när
boende som också hade barn. Dessa bekantskaper 
blev ofta långvariga, ibland livslånga. Kvinnorna ut
vecklade alltså, enligt Hanssen, djupa vänskapsrela- 
tioner som avslutades först när någon av dem avled. 
Han såg en skillnad mellan olika boendeformer. Vid 
fritidshuset var man generellt mer öppen för kontak
ter med grannar än i staden, i småstaden mer öppen 
än i storstaden, i villaområdet mer än i hyreshuset 
och i trevåningshuset mer än i höghuset.438 Byggd 
miljö inverkade, med andra ord, på det sociala livet 
enligt Hanssens undersökning men den sociala in- 
teraktionen var inte beroende av samlingslokalerna 
utan hade samband med hustyperna, och skulle jag 
vilja tillägga, genus.
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Forsgrenska badet i Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm, 
byggt på 1940-talet.

Medborgarhus eller kulturhus?
Av artiklarna i Byggmästaren/Arkitektur framgår att 
de gemensamma anläggningarna hade en central roll 
även under 1950- i960- och 1970-talen. ”Gemen- 
samhetsanläggningar” finns inte i alla presenterade 
bostadsområden, men i påfallande många. I tidskrif
ten kallas de för medborgarhus, medborgarcentrum, 
fritidscentrum, träffcentrum, kulturellt centra, kul
turhus, eller Folkets hus.

Användningen av de olika begreppen uttrycker 
hur politiska och sociala diskurser transporterades in i 
sakområdet och gavs nya artikuleringar. Det är, så vitt 
jag har kunnat se, med vänstervågen under i960- och 
1970-talen som beteckningen kulturhus började an
vändas i väst. Samtidigt utnyttjades de äldre termerna 
community center och medborgarhus allt mer sällan. 
Benämningen kulturhus hämtades sannolikt i Öst
europa. Där stod begreppet för lokaler som innehöll 
kongressalar, biografer, teatrar, restauranger, lokaler 
för ungdomar, museer, simhallar, gymnastiksalar med 
mera.439 Kulturhuset motsvarade i allt väsentligt ett 
community center, eller ett medborgarhus. Ett svenskt 
exempel är det på Södermalm i Stockholm från 1940- 
talet, som innehåller ungefär de lokaler som just räk
nades upp, inklusive simhallen.

”Folkets hus” är en annan benämning med poli- 
tiskt-ideologiska konnotationer vilket under 1970- 
talet används om samlingslokaler. Folkets hus är 
ursprungligen ett hus för arbetarrörelsens organisa
tioner, men blev så småningom en samlingslokal för 
breda kulturevenemang. Så beskrevs utvecklingen i 
Arkitektur 1973 när tidskriften presenterade fyra nya 
Folkets hus.440

Årsta och höghusen

Det i litteraturen kanske mest kända projektet som 
förknippas med grannskapsplanering i Sverige är 
Årsta, som ligger i nära anslutning till Stockholms 
innerstad, men utanför ”tullarna”. Området projek
terades och byggdes under 1940-talet för 2.5 000 in-
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vånare.441 Våren 1943 flyttade de första familjerna in 
i barnrikehusen, tre våningar höga smalhus av rött 
tegel med traditionella tegeltak.441 Dessa byggdes av 
Familjebostäder som hade grundats 1936 av koope
rativa HSB och Stockholms stad gemensamt.443 Först 
tio år senare invigdes den centrumanläggning som 
gjort Årsta berömt.

När stadsbyggnadskontoret 1939 författade pla
nen för Årsta är det tveksamt om idéerna från Stor
britannien ännu nått Sverige. Planen representerar i 
hög grad, av utformningen att döma, en äldre typ av 
1930-talsmodell med smalhusbebyggelse vilken lagts 
ut med hänsyn till solljuset: gavlar mot söder och norr 
och, sannolikt, genomgående lägenheter i vilka solen 
sken in både från öster och väster. Bebyggelsen hör
de till den omfattande produktion av lamellhus som 
huvudsakligen enskilda byggmästare i Stockholm bi
drog med under 1930-talet.444 Men i planen för Årsta 
ingick också ett antal höghus, vilket skiljer den från 
de typiska 1930-talsmiljöerna. Kanske var det Årsta, 
och Guldheden i Göteborg, dessa idag ansedda och 
kända exempel, som beredde marken för höghuset, 
som under 1940-talet spreds över landet.445

Principen om decentralisering, grannskapsenheter 
och bostadsenheter nämns inte i planbeskrivningen, 
vilket inte behöver betyda att dessa idéer var frånva
rande. Men Årsta är, med avseende på invånarantalet, 
lite litet för att vara en ny stad och lite stort för att 
vara en grannskapsenhet, åtminstone i jämförelse med 
de brittiska exemplen, eller för all del Vällingby och 
Skärholmen. I likhet med dessa finns däremot i År
sta såväl bostäder, service, rekreationsområden som 
arbetsplatser. Bostadsområdet byggdes på mark som 
angränsade till befintliga industriområden: Slakthus
området, Årsta partihallar och Västberga industriom
råde. I Årsta drogs huvudgatorna genom bostadsom
rådet, vilket även var fallet i Hammarbyhöjden och 
andra 1930-talsområden.446 Mellan bostadsgrupper
na finns ibland anlagda promenadvägar. Vegetationen 
mellan husen är riklig, Årsta kan beskrivas som byggt 
bland tallar och bergknallar.

Årsta centrum, mitt i vardagen

På initiativ av kooperativa Svenska Riksbyggen, som 
var en av byggherrarna, ändrades stadsplanen för om
rådets centrala torg 1944.447 Ett fritidscentrum, sena
re av Sven Markelius benämnt som butikscentrum,448 
anlades på den plats som i planen kallades Årstaplan. 
Avsikten med förändringen var att understödja den 
enskilda människans kontakt med andra. Fritidsloka
lernas förläggning ”mitt i vardagen” vid busshållplat
sen, hade goda förutsättningar att bli en naturlig och 
levande central punkt i området.449 Det kan tilläggas 
att Årsta med sina 2.5 000 invånare, hade (och har) 
fler butikscentra än det vid Årstaplan. Långt ifrån alla 
klev av bussen där.

Några år tidigare hade planen för Hägerstensåsen 
förändrats på samma sätt. Ett gemensamt centrum 
med samlingslokaler bildades vid Riksdalertorget med 
avsikten att prova idéerna om community centers. 
Syftet var att öka trivseln och samhörigheten bland 
invånarna. Planen för Riksdalertorget är från 1943 
men medborgarhuset invigdes först 1957. Det hade 
då, i enlighet med de brittiska rekommendationerna, 
en avdelning för vuxna och en för ungdomar.450

Storstadsmänniskan var isolerad i hemmet. Ut
anför detta hade hon tvingats vänja sig vid ”själslig 
korvstoppning” via reklam och skyltfönster. I sta
den ofta förekommande aktiviteter, som att gå på 
bio eller se ett idrottsevenemang, skapade inga kon
takter människor emellan, åskådare på en idrotts- 
läktare eller biograf var lika isolerade som i hem
met, passivt betraktande skådespelet på arenan eller 
duken, enligt den som inför stadsfullmäktige 1944 
argumenterade för den nya planen. Detta kunde 
arkitekterna och byggherren motarbeta genom att 
placera fritidslokalerna invid ett berg som tillsam
mans med torget främjade ”den vuxna människans 
drift /.../ till lek och /.../ naturlig livsglädje”.451 I 
likhet med tidigare refererade yttranden från un
gefär samma tid framgår att planförfattarna ansåg 
att det förelåg ett hot mot människors själsliga och 
sociala utveckling. I fallet med Årsta framgick att
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Årsta i Stockholm har, till skillnad från 1930-talets ytterområden, 
ett omfattande inslag av höghus.

det kom från storstaden och de kommersiella kraf
terna.

”Storstadskritiken” spreds som bekant av bland 
andra Mumford och chicagosociologerna. De antog 
att upplösningen av sociala nätverk var en effekt av 
urbanisering. Utan nätverk stod människor isolerade 
och utan stöd, ensamma i ett myller av okända män
niskor. Att kapitalism och kommersialism (här rek
lam och skyltfönster) formulerades som ett hot mot 
den enskildes utveckling känns också igen. Mumford 
hävdade som bekant att kapitalismen, vinningen, 
var hotet mot det vitala, levande samhället. Samti
digt hävdade många i debatten människors behov av 
den fria leken som uttryck för det autentiska livet.451 
Den tankefiguren reflekterades i planhandlingarna 
där uterummen, berget och torget, skulle väcka den 
spontana leken, den som uttryckte livsglädje, medan 
fritidslokalerna och aktiviteterna i dessa ledde till 
kontakt och möten.453 Dessa inslag får antas ha upp
fattats som en form av motstånd eller motkrafter till 
isolering och själslig utarmning. De genererade aktivi
tet, som enligt sociologiprofessorn Torgny Segerstedt, 
var grunden för samhällelig sammanhållning.454

Färgsättningen av fasaderna i Årsta centrum ut
trycker liknande tankestrukturer.455 Färgen skulle 
väcka spontana känslor, de som flertalet vuxna, före
ställde man sig, inte längre hade tillgång till. Idealet 
var barnets direkta och intuitiva upplevelser. Arki
tekterna hävdade att arkitekturen, för att appellera 
till alla människor, måste syfta till det primitiva, inte 
till intellektuell analys. Det senare kännetecknade 
den ”andefattiga” och ”avskalade” modernismen. 
Arkitekterna hävdade bondekulturens funktionella 
byggnadssätt och att de lärt sig sin läxa av bönderna. 
Färgen på fasaderna i Årsta centrum kan också, en
ligt Mari Ferrings analys i Dionysos på Årsta Torg 
(2.006), tolkas som en motsvarighet till bondgårdens 
storstuga, den som till fest kläddes med färggranna 
textilier. Detta att en mer primitiv byggnadskultur 
hade något att lära arkitekterna var som framkom
mit en uppfattning som många inom kåren hävdade 
decennierna efter andra världskriget. Funktion, inte
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funktionalism, var, eller borde vara, utgångspunkten.
Den föreställningen kom till uttryck i den så kal

lade Apollon- och Dionysosdebatten som fördes i 
Byggmästaren 1946 till 1948 och som bland annat 
tog sin utgångspunkt i Årsta centrums färgglada fasa
der. Enligt konstnären Asger Jörn, som initierade de
batten, hade banden mellan konst och liv försvagats 
i det moderna samhället, men uttrycktes ännu bland 
primitiva folk. Han vill mot den bakgrunden fram
häva den folkliga konsten och kulturen. Som Ferring 
formulerar det kopplade han via citat av Marx och 
Engels samman Dionysos med folkets politiska och 
socialistiska kamp. Den kommersialiserade staden, 
reklamen, överflödet och de passiviserande nöjena 
såg han som ett hot mot individerna.

Lokaler att mötas i var nödvändiga för att stads
delarna skulle få en ”egen atmosfär och karaktär” 
hävdade en artikelförfattare i det nummer av Bygg
mästaren som tillägnades Årsta centrum. Centrum 
var en mötesplats kring vilken stadsdelens liv skulle 
röra sig. Målet var att skapa en ”sund lokalpatrio
tism”, som skulle gynna förenings- och affärslivet och 
ge förutsättningar för kollektiv samverkan.456

Arkitekterna, Erik och Tore Ahlsén, formulerade 
det som att centrum skulle vara en plats som stimu
lerade till kontakt, diskussion och personlig aktivitet. 
Den enskilda människan stod i centrum. Arkitekturen 
utgjorde endast en ram kring människornas liv, och 
det var detta som skulle komma till uttryck i Årsta. 
Huskropparnas egenvärde hade, menade arkitekter
na, fått träda tillbaka för rumsbegreppet.457

Tyvärr hade de ursprungliga planerna på att för
lägga centrum i anslutning till bostadsbebyggelsen 
havererat, av skäl som projektören inte rådde över, 
och centrumanläggningen stod heller inte färdig när 
invånarna flyttade in. Befolkningens önskemål var 
okända för arkitekterna. Planeringen av Årsta cen
trum hade alltså inte skett i samarbete med de bo
ende. Det hade enligt arkitekternas utsaga inte varit 
möjligt eftersom inflyttning pågick och ”ingen var 
egentligen ännu rotad där”. Istället hade centrum for
mats i samarbete med representanter för staden (som

fastighetskontoret och gatukontorets parkavdelning), 
representanter för föreningar och sammanslutningar 
(som till exempel Sveriges husmodersforbund, ABF, 
Sveriges köpmannaförbund, Kooperativa förbundet, 
Hyresgästföreningen, idrottsföreningar med flera) 
och enskilda personer (vilka dessa var angavs inte).

Enligt arkitekterna var tanken att förlägga social 
service utanför stadskärnan relativt ny. I Årsta cen
trum fanns sådan, vid sidan av butiker och bostäder. 
Inslaget av samlingslokaler var omfattande, åtminsto
ne ger artikeln intrycket att det fanns många rum för 
olika typer av aktiviteter. En restaurang låg på andra 
sidan gatan, från torget sett, lite perifert kan tyckas. 
Av ordningsskäl hade man inte ansett det lämpligt att 
ha den i anslutning till samlingslokalerna. Ungdoms
gård saknades. Ungdomarna kunde dock uppehålla 
sig i samlingslokalernas entréhall, som användes både 
som ”värmestuga” och foajé. I denna fanns ett min
dre kafé med bänkar, stolar och bord. I Byggmästa
ren finns en redovisning av vilka som hade hyrt in sig 
i de större lokalerna under en ettårsperiod. Av den 
framkommer att de kyrkliga organisationerna var de 
avgjort flitigaste användarna.458 Därefter kom de po
litiska organisationerna och idrottsrörelsen.459 Studie
förbunden, områdets bostadsrättsföreningar respek
tive barn- och ungdomsverksamheten hyrde också 
ofta in sig.460 Dans för vuxna synes ha anordnats vid 
fyra tillfällen under året. Bridge och schack spelades 
ofta i lokalerna.461 Det hade också varit filmvisningar, 
gästspel av Dramaten, amatörteaterföreställningar, före
läsningar med mera. Till detta kom studiecirkelverk
samhet, som fördes i de mindre lokalerna.462

Invändigt hade en ”neutral enkelhet” eftersträvats. 
Med det menade arkitekterna att byggnadsmaterialen 
hade lämnats synliga. Betongpelare och tak ströks 
med kalkvatten men i övrigt exponerades betongen 
i interiörerna. Oputsat murtegel fogat med infärgat 
bruk klädde teaterns salongsväggar. I taket hängde 
gipsplattor i trådar. I musiksalen exponerades väggar
nas obehandlade lättbetongblock och det rödfärgade 
fogbruket. Innertaket var av furu.

Det råder ingen tvekan om att arkitekterna ville ta
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ett socialt ansvar. De ville skapa en ram inom vilken 
utveckling kunde ske och arkitekturen var en bisak. 
De fjärmade sig från den traditionella arkitektrollen, 
den som designer. Istället samarbetade de med en rad 
representanter för olika organisationer. Planproces
sen kännetecknades av ett samarbete dem emellan; 
en form av grupparbete eller ”öppen form”, som det 
kallades i den internationella debatten. Öppen form 
var som bekant en metod att skapa arkitektur som 
var en summa av händelser och individer, det vill säga 
ett slags grupparbete. Här kan påminnas om den kri
tik som drabbade Vällingby vid Otterlomötet 1959. 
Vällingby representerade en subjektiv och stängd 
form, ett stadsbyggande som inte tog hänsyn till in
vånarnas önskemål. Oscar och Zofia Hansen frågade 
varför samhället inte istället tillhandahöll en ram för 
den enskilde, och lät denne själv fylla i innehållet. Ar
kitekterna till Årsta centrum hade uppenbarligen en 
liknande uppfattning. I uppsatsen om Årsta framhöll 
de att hus och rum endast utgjorde en ram kring inre 
företeelser. Den enskilda människan, inte huskrop
parna, var fokus i det arkitektoniska rummet.463

I en av artiklarna om Årsta kallades de modernis
tiskt utformade områdena som byggts under 1930- 
talet som ”sovstäder”.464 Det var en kritik som tycks 
ha tagit sin utgångspunkt i avsaknaden av samlings
lokaler och att sociologiska teorier inte hade bildat 
utgångspunkt för planen. Ödsligt kan där knappast 
ha varit, vilket epitetet sovstad antyder. I Hammarby
höjden, granne med Årsta och byggt under 19 3 o-ta
let, fanns mängder av lekande barn mellan husen och 
på skolgården, liksom kvinnor på väg till och från 
butiker och annan service, åtminstone under de första 
tio åren efter inflyttning, vilken skedde under andra 
delen av 1930-talet.465

Informella och spontana möten på gator, i parker 
eller hemmavid, var dock inte tillräckligt. Det krävdes 
att människor möttes i aktiviteter. Den föreställningen 
kan förklaras av att socialt engagerade arkitekter, men 
också andra, under inflytande av sociologin, närde en 
oro för att individerna skulle stå utan sociala nätverk 
om inte samhället agerade. Grupplöshet uppfattades

ju som ett allvarligt hot. Arkitekterna såg som sitt 
uppdrag att motverka detta genom att tillfoga fysiska 
strukturer som stod som tydliga uttryck för gemen
skap. Genom att anlägga avgränsade grannskapsen- 
heter och lokaler där människor kunde mötas i ge
mensamma aktiviteter bidrog de till välfärd. Intresset 
för att bygga lokaler kan också sättas i samband med 
idén om bildning som tidigare påpekats. Det låg ett 
verkligt samhällsintresse i att understödja social inter
aktion och utveckling för den enskilde.

Årsta centrum var ett stadscentrum i miniatyr, en 
artikelförfattare kallades det för ”kärna”.466 1 den in
ternationella debatten användes begreppet ”the core”. 
I Årsta centrum fanns flera rumsbildningar, vilka för
hoppningsvis skulle skapa möten mellan människor 
och bidra till en livlig stadsbild. Torget var anlägg
ningens största samlingsrum, enligt arkitekterna, med 
plats för 5 000 till 6 000 personer. Det fanns också 
en inbyggd gård - ett atrium - och en pelargång i ett 
av husens bottenvåningar alldeles invid torget. Torget 
och pelargången var stadsbyggnadselement som fått 
omfattande uppmärksamhet vid Ciams möte 1951. 
Bland andra framförde Gropius uppfattningen att 
dessa element borde återinföras i det moderna stads
byggandet, med syfte att skapa en attraktiv stadskär
na till vilken invånarna skulle söka sig.467 Det var en 
förhoppning som sannolikt hystes också av Erik och 
Tore Ahlsén.

Centrumanläggningens utformning betonar det 
tillfälliga och lite planlösa. Fasader, fönstersättningar, 
takformer och byggnadernas placering har utnyttjats 
som för att markera att de inte styrts av övergripande 
och teoretiska resonemang. Fönstren ger intryck av 
att ha valts och placerats i enlighet med hyresgäster
nas önskemål. Såväl placering som fönsterformer är 
varierade. Färger och mönster är lekfulla medtill ex
empel sick-sack mönster, kanske för att ge intrycket 
att invånarna gett sig på att måla fasaderna själva.468 
Den skylt som ursprungligen annonserade ”Forum” 
på byggnaden med samlingslokaler, föreföll nästan 
vara temporär. Bokstäverna såg nämligen ut att ha 
textats var och en för sig för att sedan sättas samman,
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utan krav om rätlinjighet.
Torget utformades med referenser till medeltiden, 

i synnerhet det italienska medeltida marknadstorget, 
enligt Ferring, som påpekar att forum är ett italienskt 
begrepp. Årsta torg är som en teater med kulisslik- 
nande målningar som döljer verkligheten (husens 
konstruktion). Här skulle livet utspela sig, en am
bition som understryks av skulpturgruppen ”Gyck
larna”.469 Taksilhuetten varieras av de olika takfor
merna, från ordinära sadeltak till skärmtak på olika 
nivåer, ett sågtandat tak, ett brutet och valmat tak 
och så vidare. Anläggningen förmedlar intrycket att 
hus lagts till hus allteftersom behov uppstått.

Denna modifierade modernism var ett alternativ 
till den som dominerade västvärlden. Den skapade 
sammanhang och motverkade splittring och aliena
tion. Den gav identitet. Årsta centrum gav på flera sätt 
intrycket av att vara ett grupparbete och inte en fär- 
digplanerad anläggning. I flera lokaler var det möjligt 
att förändra planlösningarna. Hyresgästerna kunde 
själva påverka sin miljö. Bakema använde begreppen 
total och organisk om den arkitektur som uppstod 
spontant som ett uttryck för den lokala kulturen. Erik 
och Tore Ahlsén betonade i sin beskrivning att Årsta 
centrum var ”synnerligen beroende av lokala förut
sättningar”. Om jag relaterar arkitekternas uttalande 
till den internationella debatten skulle kunna sägas, 
att genom att arkitekturen anpassades och utforma
des så att den utgjorde en ram kring det vardagliga 
livet, uttryckte den samtidigt det som var specifikt för 
den enskilda platsen. Arkitekturen var vidare flexibel, 
och sammantaget ledde detta till att Årsta centrum 
fick identitet.

Den inre materialbehandlingen i de publika loka
lerna anknyter möjligen till existentialismen och as 
found. Det kan tolkas som att arkitekterna, genom 
att exponera material som betong, tegel och enkla 
furuplank, lät arkitekturen fungera som en väckar
klocka för individerna, i enlighet med föreställning
arna om autenticitet. Via arkitekturen skulle männis
korna i Årsta centrum bli påminda om sin existentiella 
situation och vikten av att leva ett autentiskt liv. Det

ska dock betonas att arkitekterna i sin framställning 
i tidskriften inte använde formuleringar som ger stöd 
för denna tolkning. Den är helt och hållet baserad på 
ett antagande att användandet av materialen as found 
inte primärt var ett estetiskt ställningstagande utan 
ett etiskt. En alternativ tolkning är att den form av 
modernism där material och byggnadsprocess öppet 
redovisas, av delar av arkitektkåren uppfattades som 
ett uttryck för samhällsengagemang. Det är ett rimligt 
antagande att användningen av oväntade material i 
Årsta centrum bör tolkas i någon av dessa riktningar. 
Det skapades ju av två socialt engagerade arkitekter 
som uttryckligen tar avstånd från designerrollen.

Årsta blev häftigt kritiserat. Enligt konsthisto
rikern Göran Lindahl var projektet en sociologisk 
skrivbordsprodukt som inget hade att tillföra en mo
dern, urban människa. Lindahl raljerade över den ge- 
menskapsmänniska som idkade träslöjd i hobbyloka
len och sällan besökte stadens centrala delar. Gjorde 
hon det skulle det tolkas som rotlöshet. Lindahl ville 
ha skyskrapor och ett urbant liv ”på höjden”, inte 
låga hus kring ett torg. Svenska Dagbladets kritiker 
Gotthard Johansson använde en rad nedsättande epi
tet om grannskapsplanering och kallade projektet i 
Årsta för en sociologisk önskedröm.470

Grannskapsplanering under 1950-talet och 
framåt

Trots kritiken fortsatte man att bygga grannskaps- 
enheter med medborgarhus (eller motsvarande) ända 
fram till 1970-talet. På 1950-talet byggdes till exempel 
Kärrtorp, Farsta och Hökarängen i Stockholm, och 
Torpa, Kortedala och Biskopsgården i Göteborg.471 
Dessa inrymde centrumanläggningar med lokaler för 
såväl kommersiella som kulturella aktiviteter. I de 
senare får vi tänka oss att människor kunde mötas 
och ägna sig åt umgänge, förströelse, utbildning, el
ler utveckla nya eller befintliga fritidsintressen. Även 
i relativt små bostadsområden, som i Gyttorp som 
byggdes runt 1950 (arkitekt Ralph Erskine), fanns 
ett planerat Folkets hus och dessutom möteslokaler
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Samlingslokaler i Hökarängen, Farsta, Stockholm, från 1940-talet.

i områdets skola.472 1 bostadsområdet vid Stora Vika 
för 700 invånare, presenterat i tidskriften 1950 (ar
kitekt Gustaf Lettström) fanns förutom hantverks- 
lokaler och butiker även ett medborgarhus med lo
kaler för studiecirklar, större samlingssalar, biograf, 
restaurang och fackföreningslokaler. Dessutom ingick 
en utomhusanläggning för dans, teater och konserter. 
I radhusen i området fanns även ”hemarbetsrum” i 
källarplanen. Invånarna i Stora Vika hade med an
dra ord gott om lokaler som borgade för ett aktivt liv 
och för gemenskap. 473 Ett annat område med begrän
sad befolkning var kvarteret Galjonen (terasshusen i 
Gröndal i Stockholm av Backström & Reinius) som 
presenterades 1954. I området ingick såväl ett ”kul
tur- och nöjescentrum” som butiker. Här fanns en 
samlingssal för filmvisning, alternativt teater/opera/ 
konsert, rymmande 400 personer. På platsen framför 
entrén till samlingssalen stod en kopia av en galjons- 
bild från 1700-talet.474 I Eslöv byggdes ett medbor
garhus i slutet av 1950-talet.475 I Ålidshem (1963) i 
Umeå fanns ”kulturcentrum” och ”fritidscentrum”, 
det senare i anslutning till butikscentrum och skola.476 
I Markbacken i Örebro, presenterat 1969 (arkitekter 
Sidney White och Bruno Alm) fanns föreningsgård, 
”klubbhem”, ungdomsgård, bibliotek, församlings
hem och kyrka.477

Den nya staden Angered-Bergum utanför Göte
borg hade ett beräknat invånarantal om 130 000 in
vånare, eller 45 000 lägenheter. Bebyggelsen indelades 
i grannskapsenheter om 1500 till z 000 lägenheter 
(det vill säga 4 500 till 6 000 invånare) där varje enhet 
tänktes ha skolor och ett närhetscentrum. Tillsam
mans bildade två till tre grannskapsenheter en stads
del om cirka iz 000 invånare. Begreppen används 
lite annorlunda, men principen återgår på idén om 
att skapa hierarkiskt ordnade och separata enheter av 
begränsad storlek. I samband med att planen utar
betades tillsattes en utredning om ”fritidscentra”.478 
För varje byggd lägenhet avsattes en kvadratmeter till 
fritidslokaler. Med 45 000 lägenheter torde principen 
ha lett till många lokaler.479

I Björksätra i Sandviken (1966-1970) byggdes
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samlingslokaler, ungdomsgård och bibliotek.480 I Sol
lentuna kommun utanför Stockholm, där det under 
i960- och 1970-talen uppfördes ett stort antal bo
städer, utlystes en tävling, avgjord 1970, om ett nytt 
kulturhus.481 Men det var inte bara i nyanlagda bo
stadsområden sådana hus byggdes. I äldre områden, 
som på Lidingö, planerades för ett kommunalt cen
trum där ett medborgarhus ingick481 och i städer som 
Örebro och Skövde byggdes medborgarhus, i Skövde 
kallat kulturhus.483 I Filipstad, Hallstavik, Södertälje 
och Malmberget byggdes samlingslokaler i form av 
Folkets hus under 1970-talet.484

Motivet för att skapa samlingslokaler var att ge 
människor ett ”alternativ till ett kommersialiserat, 
passiviserande kulturutbud” för att citera Arkitektur 
1973.485 Formuleringen är påfallande lik den som an
vändes av författaren till Nutida engelsk stadsplane
ring 1945.

Inte sällan var det skolorna som tänktes kunna 
fungera som ”medborgarcentrum”,486 vilket var i 
enlighet med Mumfords framställning i Stadskul
tur. Mumford hävdade att skolan skulle befatta sig 
med och delta i stadsdelens, stadens och regionens 
liv. Den hade för Mumford samma centrala ställning 
som den kyrkan intog under medeltiden.487 I Sverige 
utfärdades ett direktiv under 1940-talet enligt vilket 
folkskolornas lokaler skulle användas, inte bara för 
undervisning, utan också för ungdomars bildnings- 
verksamhet i annan regi. Från 1954 gällde detta även 
övriga skolor.488

I Stockholm försvann medborgarhuset i visuell 
bemärkelse omkring 1965, då gatu- och fastighets
kontoret föreskrev att behovet av samlingslokaler i 
nya exploateringar i första hand skulle tillgodoses i 
skolorna. Dessa skulle därför lokaliseras till respek
tive centrumanläggning,489 vilket också ofta blev fallet 
(se nedan om utbyggnaden av Skärholmen respektive 
Norra Järva).

Den kommunala flickskolan i Enskede, Gubbäng- 
ens folkskola (båda i Stockholm, båda ritade av arki
tekt Helge Zimdalh) och Fröslundaskolan i Eskilstu
na (arkitekter Höjer och Ljungqvist) kännetecknas av

att skollokalerna tänktes kunna utnyttjas även under 
fritiden, och inte bara av barn och ungdomar. Enske- 
deskolan presenterades också som ”Kommunal flick
skola och medborgarhus” i Byggmästaren 1958.490 
1964 fick en konsultbyrå i uppdrag att i samband med 
planen för Angered-Bergum utreda förutsättningarna 
för ett fritidscentrum, bland annat i vilken mån och 
på vilket sätt skolornas lokaler kunde användas även 
för fritidsaktiviteter.491 Ännu 1970 skulle skolor ha 
denna dubbla funktion.491

De i Byggmästaren/Arkitektur publicerade artik
larna pekar mot att det gjordes omfattande satsning
ar i syfte att skapa gemensamma anläggningar i de 
byggda miljöerna under hela den studerade perioden. 
Materialet indikerar till och med att medborgarhus 
och samlingslokaler blev vanligare efter 1950-talets 
mitt. 493 Detta kan ha sin grund i att riksdagen 1956 
godkände att statlig belåning utgick även för andra 
lokaler än bostäder. Enligt en utredning hade genom
förandet av planerade lokaler ditintills ofta inte kom
mit att realiseras på grund av kreditsvårigheter.494

Att byggandet av samlingslokaler och kulturella 
institutioner i centrumanläggningarna utgjorde en 
implementering av idéerna om community centres är 
en inte allt för vidlyftig tolkning. Det kan naturligtvis 
också ha varit så att man byggde in samlingslokaler, 
bibliotek, teaterlokaler och annat utan att ha några 
idéer om vad detta eventuellt skulle tillföra lokalsam
hället. Kulturella institutioner kanske bara hade blivit 
självklara inslag. Mitt intryck är dock att många arki
tekter arbetade i enlighet med idén om att skapa lokal 
gemenskap i städer och grannskap och att de upp
fattade detta som en central del av uppdraget. Därav 
följer att den som använder grannskapsenhet eller 
grannskapsplanering som beteckning för den plane
ringsprincip som just beskrivits bör kunna använda 
det också om många av de områden som byggdes un
der slutet av 1950-talet, hela 1960-talet och början 
av 1970-talet.

Det finns en analys som gör gällande att principen 
om grannskapsplanering och den om trafikseparering 
fungerar dåligt tillsammans.495 ”Social gemenskap

DEN SVENSKA UTVECKLINGEN - 259



byttes mot trafikseparering... ” skriver Susanne Urban 
och Eva Rudberg uttrycker något snarlikt.496 Urban 
tolkar det som att trafiksepareringen (och de öppna 
ytorna) minskade genomströmningen och med det 
kontakterna mellan människor.497

Det fanns ömmande skäl för att skilja trafik och 
barn från varandra eftersom många barn skadades 
och dödades i trafikrelaterade olyckor.498 Trafiksepa
rering kan därför sägas uttrycka diskursen att det var 
barnfamiljernas vardagliga liv som planeringen skul
le utgå från. I efterhand har principen i likhet med 
andra aspekter av modernismen kritiserats på olika 
grunder. Avogheten mot trafiksepareringen blev en 
del av ”förortskritiken” som med olika intensitet och 
med betoning av olika aspekter gjort sig gällande i 
debatten från 1950-talet och framåt. Om storstaden 
vid 1900-talets början påstods vara orsaken till allt 
möjligt elände, tillskrivs hundra år senare principen 
om att inte dra trafik genom bostadsområden som 
roten till allt ont från socio-ekonomiska problem till 
etnisk segregation.499

Trafikseparering innebär att bilvägar och parke
ringsplatser skiljs från lekplatser, gång- och cykelstråk. 
Bilvägarna utformas som matarleder förlagda till bo
stadsområdets utkanter. In till bostadsområdet leder 
så kallade säckgator. Sammantaget ger detta en bilfri 
miljö. Principen om trafikseparering utvecklades suc
cessivt i Sverige under 1940- och 1950-talen, att döma 
av artiklar publicerade i Byggmästaren. 1950 benämn
des trafikseparering som ”det nya kommunikations
systemet, också kallat ’matning utifrån”’. I stadsplanen 
för Västertorp i Stockholm skulle systemet med sepa
rata gångvägar ha tillämpats för första gången och i en 
stadsplaneskiss för Farsta 1945 (av VBB) var systemet 
med differentierade kör- och gångbanor genomfört.500 
195 z konstaterades i tävlingen om Kallerstaområdet i 
Linköping att prisnämnden förordat det alternativ som 
i störst utsträckning tillämpat principen om trafiksepa
rering. Artikelförfattaren påminde om att så sent som 
för några år sedan, i ”betydelsefulla” tävlingar som 
exempelvis den om Rostaområdet i Örebro, dömde 
tävlings juryn utan att ta hänsyn till frågan om trafikse

parering. ”Nu”, det vill säga 195z, hade principen om 
trafikseparering kommit att få en framskjuten plats i 
stadsplanear betet.501

Under i960- och 1970-talen kan denna princip 
ha sägas nått sin höjdpunkt, då många bostads- och 
centrumområden var, som man kallade det, totalt tra- 
fikseparerade. Det etablerades under 1960-talet, som 
forskaren Anders Hagson uttrycker det, en samlad 
nationell syn på hur den starkt växande bilismen och 
den snabba urbaniseringen skulle hanteras i bebyggel
se- och trafikplaneringen. Scaft-gruppens arbete vid 
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg var ett ut
tryck för detta decenniums starka engagemang i frå
gan. 1968 publicerades SCAFT1968, ett slags riktlin
jer för trafikplanering. Enligt Hagson hade principen 
om trafikseparering etablerats omkring 195 z. Mot 
den bakgrunden kan frågan ställas om vilken bety
delse SCAFT 1968 egentligen hade.501

En form av trafikseparering som utvecklades un
der 1960-talet och som blev typisk för den förra delen 
av 1970-talet var den där trafiken fördes ned under 
bostadsbebyggelsen som uppfördes på betongdäck 
och därmed fick helt bilfria gårdar och gångstråk. 
Under betongdäcket fanns parkeringar och i vissa fall 
också en lokal gata. Ett tidigt exempel på bostadsbe
byggelse med garage under bostadshusen är Le Cor
busiers Les Maisons Jaoul från 1956. Som framkom
mit blev Cumbernauld och Hook New Town kända 
exempel på hur en konsekvent tillämpad trafiksepare
ring kunde användas, även om Hook aldrig realisera
des. Ett svenskt exempel liknande det i Cumbernauld, 
med en lokal gata och parkering under betongdäcket, 
finns i bostadsområdet Orrholmen i Karlstad byggt 
under 1960-talet.503 Arkitekterna Forsman & Snell
man använde principen i planen för Fisksätra i Nacka 
väster om Stockholm, som byggdes ut efter en tävling 
1961.504 Det ska emellertid sägas att denna form av 
trafikseparering blev relativt vanlig och att den tilläm
pades i många fall trots att den var kostsam, eftersom 
den ansågs ge höga kvaliteter till bostadsområden.505 
Dels kunde bebyggelsen göras tätare och täta fysiska 
strukturer föreställde man sig gynnade den sociala
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Enligt stadsfullmäktiges beslut skulle 30 procent av lägenheterna i Skärholmen utgöras av enfamiljshus. Radhus i Vårberg, Skärholmen, 
Stockholm, byggda 1967.
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utvecklingen. Dels fick grannskapsenheten bilfria om
råden där barn kunde röra sig utan att riskera kon
fronteras med trafik.5”6 Gångavstånden mellan bostad 
och parkeringsplats minskade också med denna lös
ning, vilket var ytterligare ett skäl som talade för den.5”7

Skärholmen
I Generalplan för Stockholm (195z) formulerade 
planförfattarna målet att minska innerstadens befolk
ning. Stockholmarna skulle (i likhet med invånarna i 
London och Glasgow) flytta till mer perifert belägna 
områden.508 Sätraområdet, det blivande Skärholmen, 
fanns i stadens absoluta utkant i sydvästlig riktning, 
på gränsen till Huddinge. Marken var i privat ägo 
men förvärvades av Stockholms stad. På andra sidan 
gränsen, i Huddinge kommun, ägde staden sedan 
länge markområden vilka inkorporerades - det vill 
säga kommungränsen flyttades så att området kom 
att ingå i Stockholm.509 Staden ägde därefter ett större 
sammanhängande markområde inom den egna kom
mungränsen vilket kunde bebyggas på det sätt som 
befanns vara lämpligt. Här planerade tjänstemän och 
politiker i Stockholm för ytterligare en ny stad av 
samma typ som den i Vällingby.

Planeringen av Skärholmen startade vid 1950- 
talets mitt, det vill säga strax efter Vällingbys offi
ciella invigning 1954.510 Stockholm hade vid denna 
tidpunkt borgerlig majoritet.511 Planeringen var långt 
gången när marken, efter en förhandlingsprocess, 
kom i stadens ägo och justeringen av kommungränsen 
hade genomförts. Det senare skedde i januari 1963.511 
Invånarantalet planerades uppgå till cirka 16-17 000 
boende i Bredäng och iz 000 i Sätra. I planen för 
Skärholmen och Vårberg var ”riktmärket” för plan
läggningen z6 000 invånare varav 3 000 redan bodde 
i området.513 Totalt alltså ungefär 55 000 invånare i 
Skärholmen, vilket motsvarade ungefär det invånar
antal som många av de under 1940-talet planerade 
nya städerna i Storbritannien hade.

Relativt många enfamiljshus ingick i planen efter
som sådana, enligt planförfattarna respektive politiker

na, efterfrågades av allmänheten. Ungefär 30 procent 
av befolkningen skulle bo i radhus eller villa.514 I pla
nerna fanns också särskilda ålderdomshem, sjukhem 
och pensionärsbostäder. En rimlig tolkning är att ideal 
om integrering av olika socioekonomiska grupper, och 
av unga och gamla reflekteras i planen.515 Målet var 
möjligen att skapa ett socialt balanserat samhälle med 
bostäder för olika samhällsklasser och grupper, unge
fär så som det hade formulerats av brittiska politiker 
och planerare på 1940-talet. Det målet hade ju också 
varit styrande för utformningen av Vällingby.

Marken i Sätra fördelades mellan stadens kommu
nalt ägda bostadsföretag (50 procent), kooperationen 
(6 procent) och de enskilda byggnadsföretagen (44 
procent). De senare var dock inte intresserade av att 
förvalta bostäder, de ville bygga och överlåta husen 
på de kommunala bostadsföretagen. Fördelningen 
av mark i Sätra dikterades av tre stora byggföretag 
i en process som idag brukar kallas forhandlingspla
nering.516 Avtalet missgynnade kooperationen, och 
blev ödesdigert för denna eftersom de villkor som de 
enskilt ägda företagen hade förhandlat sig till i Sätra, 
blev normerande. Stockholm kom att frivilligt använ
da denna princip om fördelning av mark i flera stora 
projekt, till exempel på Norra Järva.517

Sätra och Bredäng respektive Skärholmen var av
gränsade från varandra av grönområden, vilket var i 
enlighet med de rekommendationer som hade utfor
mats av The Town and Country Planning Association 
i Storbritannien. Skärholmen och Vårberg däremot 
beskrevs av planförfattarna som ”ett sammanhäng
ande band” av ”tyngre bebyggelse”. Skälet till varför 
inte en grönyta förlädes som en gräns mellan Skär
holmen och Vårberg sades vara att området inte är 
så stort att man kunde få plats med två från varandra 
avskilda bebyggelsegrupper.518 Uttalandet visar att ett 
grönområde som en form av fysisk avgränsning mel
lan grannskapsenheterna uppfattades som önskvärt, 
men att det i detta fall fanns faktorer som motiverade 
ett avsteg från den principen.

Snabbgående trafik passerade den nya staden på 
dess ena sida, på EZ0/E4 och Skärholmsvägen. Mellan
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Högstadieskolan i Sätra, Stockholm byggdes, i likhet med många andra 1960-talsskolor, för att kunna fungera som samlingsplats på 
kvällar och helger. I annexet till höger fanns aula med teaterscen, en större matsal, bibliotek, slöjdsal och verkstad.
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Bredängs centrum artikulerar strukturalismen. Arkitektoniskt domineras anläggningen av gator i luften, såväl för gående som för 
tunnelbanan.

Centrumanläggning i Sätra, Stockholm, byggd cirka 1965.
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På båda sidor om tunnelbanespåret står höga skivhus. De är utplacerade i ett storskaligt landskap, som skapades i samband med 
utbyggnaden på 1960-talet. Bredäng, Stockholm.

dem fanns arbetsplatsområden. Runt grannskapsen- 
heterna fanns matargator medan säckgator ledde in 
till bostadsenheterna. Gång- och cykelvägar hade an
lagts så att invånarna kunde förflytta sig både inom 
grannskapen och mellan dem utan att konfronteras 
med biltrafik. I de fall bilvägar korsade gångvägar 
fanns ofta gångtunnlar och gångbroar.

I den nya staden fanns stora obebyggda ytor för 
friluftsliv och en anläggning som kallades för Skär
holmens friluftsgård. Bland de intressen som befolk

ningen kunde utveckla i området kan nämnas ridsport 
(vid ridskola), vandring (på anlagd vandringsled), 
cykling (på cykelled) och skytte. Idrottsplatser, en 
större båtuppläggningsplats och hamn för fritidsbå
tar, campingplats och två friluftsbad ingick också i 
planen, liksom åtta ”lekcentra” (sannolikt avses stör
re lekplatser med lekredskap och personal).

Varje grannskap hade kyrka, bibliotek, skolor, 
ungdomsgård, daghem och lekskolor. I Bredäng bygg
des en simhall, likaså i Skärholmen, i det senare fallet
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Den vanligaste hushöjden var, under flera decen
nier efter andra världskriget, tre våningar. Sätra, 
Stockholm, 1960-talet.

förverkligades dock planerna först efter ett par de
cennier. I planerna för Skärholmens centrum, stads
kärnan, fanns mängder av mötesplatser: restauranger, 
kaféer, församlingslokaler, en frikyrka (vid sidan av 
statskyrkan) samlingslokal, teater/biograf med 450 
platser, ABF-lokaler, bowlinghall med mera. Här 
skulle också finnas samhällelig service som tand- och 
läkarvård, arbetsförmedling, polisstation och post.519

I en ny stad måste det finnas arbetsplatser. Plan
författarna påpekade att det fanns gott om arbets
tillfällen i närheten av Skärholmen. I den sydvästra 
sektorn, till vilken Skärholmen hör, fanns en självför- 
sörjningsgrad med avseende på arbetsplatser motsva
rande 70 procent, det vill säga sju av tio som bodde i 
denna sektor hade teoretiskt sett möjlighet att också 
arbeta i området. Med de goda kollektiva förbindel
serna med innerstaden, ansåg planförfattarna att det 
var mindre angeläget att skapa fler arbetsplatser i di
rekt anslutning till planen för Skärholmen.520 Men det 
fanns mark avsatt för arbetsplatser i planen, och dess
utom ett stort sjukhus, i gränsområdet mellan Skär- 
holmsvägen och E20/E4.521 I grannskapsenheterna 
fanns även arbetstillfällen i centrumanläggningarna, 
i skolorna, inom offentlig service etcetera.

Centrumanläggningarna i Bredäng, Skärholmen 
och Vårberg lokaliserades till områdets ungefärliga 
mitt, vilket ju var en inte oväsentlig princip inom 
grannskapsplaneringen. Alla skulle kunna gå till 
grannskapets mötesplats. Anläggningen i Sätra lokali
serades däremot med hänsyn till arbetsplatsområdets 
behov av närhet till T-banestationen.522 Det innebar 
att från enfamiljshusen blev det längre väg att gå. Av
stånden är korta så det var knappast var något hinder 
för den som ville ta sig dit.

Mindre centrumanläggningar (i Storbritanniens 
neighbourhood-units ofta benämnda som ”subcen
tres”) byggdes inte i Skärholmen. Stockholms stads 
och läns köpmannaförbund påpekade i sitt remis
svar över planen för Sätra att utvecklingen gick mot 
ett enda centrum med ett par större livsmedelshallar 
av snabbköpskaraktär och ett mindre antal speci
albutiker.523 I Vällingby hade de små och utspridda
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I grannskapsenheterna byggdes många hyreslägenheter, men även bostadsrätter, radhus och villor. Integration av olika socioekono- 
miska grupper var målet. Höghus i Vårberg, Stockholm 1960-talet.

centrumbildningarna med kvartersbutiker visat sig få 
svårt att attrahera kunder. Flertalet föredrog att gå till 
större och mer välsorterade butiker även om de låg på 
ett längre avstånd från bostaden.514

Lokaliseringen av skolorna i Bredäng, Sätra, Vår
berg och Skärholmen vittnar om att de skulle dub- 
belutnyttjas, det vill säga inte bara användas för un
dervisning utan också som mötes- och hobbylokaler 
under eftermiddagar, kvällar och eventuellt helger. 515 
Biblioteken kunde också användas av såväl skolelever

som allmänheten om skolan låg i eller invid centrum. 
I Skärholmen togs det planerade medborgarhuset 
bort med just argumentet att skolans lokaler kunde 
användas istället. Detta efter en tidigare nämnd propå 
från gatu- och fastighetskontoret 1964, som föreslog 
en sådan utveckling. Naturligtvis var detta ett sätt att 
hushålla med resurserna och det var som framkommit 
ingen ny ide, redan under 1940-talet kom ett direktiv 
i vilket det stipulerades att skollokalerna skulle pla
neras för andra användningsområden än undervisning.
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Lewis Mumford hade uttryckt samma idé i The Cul
ture of Cities/Stadskultur.

Det farms, som framgår, många likheter mellan 
Vällingby och Skärholmen, men i två avseenden skil
de de sig. Både parkerings- och butiksytorna i Skär
holmens centrum var väsentligt större än i Vällingby. 
Det berodde på att människor fått ökad köpkraft, 
enligt en utredning som gjordes inför planeringen av 
Skärholmen. Nya varor och behov hade uppkommit 
och massproduktionen av artiklar gjorde att produk
ter som tidigare varit förbehållet ett litet antal konsu
menter under 1960-talet kunde förvärvas av praktiskt 
taget alla. Det snabbt ökade bilinnehavet hade också 
inverkat på köpvanorna då kunderna var mindre be
roende av närheten till affärer. Det gynnade de stora 
centrumanläggningarna. Folk sökte sig till dessa då 
de erbjöd ett större urval av varor. Den utvecklingen 
gällde även internationellt.526

När Skärholmen invigdes 1968 fanns drygt 53 000 
kvadratmeter butiksyta för detaljhandel. Skärholmens 
centrum motsvarade i princip den planerade butiks- 
ytan (60 000 kvadratmeter) i det regionala centrum 
av amerikansk typ som regionplanekontoret hade fö
reslagit i Älvsjö, vilket aldrig kom till utförande.527 
Det kan jämföras med att man i Vällingby under sent 
1940-tal räknade med en centrumanläggning om 
3 300 kvadratmeter golvyta.528

När det gällde antalet parkeringsplatser förordade 
Stockholms handelskammare 4 000-5 000 i Skärhol
men. 529 Vid ungefär samma tid hade Vällingby 1 000. 
Denna utveckling förskräckte samtiden, eller delar av 
den, vilket den så kallade Skärholmsdebatten vittnar 
om (se nedan). Skärholmen blev, i likhet med anlägg
ningen i Cumbernauld New Town i Glasgow, både ett 
stadsdelsgruppcentrum och ett regionalt centrum. En
ligt beräkningar gjorda omkring i960 skulle butiks- 
ytan i Cumbernauld omkring 1980, då staden tänktes 
vara fullt utbyggd med 70 000 invånare, uppgå till 
ungefär 56 000 kvadratmeter golyta. Det var alltså 
jämförbart med det i Skärholmen både med avseende 
på funktion och på planerad storlek.

Centrumanläggningarna i Sätra, Bredäng och Vår

berg var planerade som komplement till Skärholmens 
centrum. De skulle ge den vardagliga servicen men 
inte konkurrera. Detta var en hjärtefråga, inte minst 
för handlarna själva, som via sina organisationer vid 
flera tillfällen i kontakter med stadsbyggnadskontoret 
i Stockholm poängterade att en overetablering av sins
emellan konkurrerande butiker inte var önskvärd.

Arkitektoniskt skiljer sig anläggningarna åt. Cen
trumanläggningarna i Bredäng och Skärholmen var 
inte inbyggda som de i Sätra och Vårberg. I Bredäng, 
Sätra och Vårberg är anläggningarna koncentrerade 
kring ett torg medan den i Skärholmen baseras på ett 
nät av köpgator, även om här också finns två torg, ett 
i vardera ända.

Anläggningen i Sätra är övertäckt. Byggnaden 
är enkelt utförd med en fönsterrad invid taket, Bal
kania syns och enkla textade orienteringsskyltar och 
butiksskyltar löper i ett band runt hela centrat. Det 
är enkelt men estetiskt väl sammanhållet. Möjligen 
kan anas att Stockholms handelskammare fick gehör 
för sin uppfattning att centrumanläggningarna skulle 
vara byggda så enkelt och billigt som möjligt för att i 
förlängningen ge låga lokalhyror.

Vårbergs centrum byggdes som en till storleken väl 
tilltagen överbelyst hall. Det veckade taket är nämligen 
av glas. Stålkonstruktionen är synlig och anläggningen 
påminner i någon mån om 1800-talets järnvägsstatio
ner. Liknelsen kunde också gälla äldre industriarki
tektur eller andra hallformade byggnader i vilka glas 
och järn, eller glas och stål, exponeras öppet. Någon 
har dragit parallellen till ”nybrutalistisk” arkitektur.53“ 
Det finns naturligtvis en möjlighet att arkitekten i det 
här fallet hade låtit sig inspireras av Mies van der Ro
hes Illinoise Institute of Technology i Chicago. Denna 
byggnads fasad kan karakteriseras som en uppglasad 
stålkonstruktion, en låda om man så vill, med väggar 
av glas i ett ramverk av stål. Centrum i Vårberg skulle 
exteriört kunna beskrivas på ett liknande sätt. I hallen 
fanns anlagda vinterträdgårdar och bänkar att sitta på, 
vilka bidrog till intrycket att detta centrum inte bara 
var tänkt att passera på väg till butiken eller tunnelba
nan, utan också för att stanna till i.
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Skärholmens centrum påminde till sin struktur om 
en traditionell stad i det att gångnätet, ett rutnät, be
tonades. Utskjutande tak gav skydd mot sol och regn. 
De var av samma typ som de i Vällingby, Stevenage 
och Albertslund, för att nämna några exempel. Här 
tycks med andra ord en tradition ha bildats. Förutom 
två varuhusbyggnader, som forlades i olika ändar av 
centrumanläggningen, fanns ett stort antal småbuti
ker av sällanköpskaraktär. Dessutom fanns livsmed
elsaffärer, kulturella, religiösa, och offentliga institu
tioner, bildningsförbund, samlingslokaler med mera. 
Kommunikationerna var goda med såväl tunnelbane- 
som bussstation och dessutom var det nära till motor
vägen. Ett stort parkeringsgarage med flera våningar 
förbundna med hissar och rullband byggdes mellan 
Skärholmsvägen och centrumanläggningen. I ena än
den av garaget fanns en servicestation för bilar.

Bostadsbebyggelsen i Bredäng, Sätra, Skärholmen 
och Vårberg följer principen högre hus invid centrum 
och lägre hus längre bort (som gällde även Välling
by). Höghusen i Bredäng står i parallella rader, med 
huskropparna något förskjutna i sidled och bildar 
tillsammans med det storskaliga parklandskapet en 
monumental miljö. Entréerna ger intryck av att vara 
påkostade. De är väl tilltagna i storlek och har fått 
konstnärlig utsmyckning. Övrig bebyggelse karakteri
seras av traditionella fönsterformer och fönsterplace
ringar, putsade fasader och sadeltak. Enfamiljshusen 
ligger i spridda grupper, några i väster mot Mälaren, 
andra i områdets ytterkant mot Mälarhöjden (tidigare 
Fridhem), som är ett äldre villasamhälle.

Vid Sätra centrum finns ett antal höghus som vet
ter mot Skärholmsvägen och arbetsplatsområdet. 
Flertalet hus har dock endast tre våningar, men är inte 
identiska eftersom varje bostadsenhet har sin speci
fika utformning. Utmed den lokala gatan, Eksätra- 
vägen, finns ett större område med relativt traditio
nell utformning. En av de två stora gårdarna använ
des ursprungligen primärt för parkering av bilar. Efter 
påtryckningar från de boende byggdes den senare om 
så att den blev bilfri. Vegetationen är relativt riklig. 
Här finns också, som framkommit, många radhus

och villor lokaliserade närmast Mälaren.
Skärholmen består, i likhet med de andra grann- 

skapsenheterna, av en blandning av flerfamiljs- och 
enfamiljshus, de senare är liksom i Sätra lokaliserade 
till området närmast Mälaren. De boende har en strå
lande utsikt över sjön. I brant terräng på centruman
läggningens norra sida ligger stora och tätt placerade 
skivhus. På avstånd liknar området en bergsby i Med
elhavsområdet: en typ av bebyggelse som var på modet 
under 1950- och 1960-talen. Likheten understryks av 
att husen är vita. I centrumområdets västra del finns 
loftgångshus i tre våningar, en hustyp som många an
såg främjade social utveckling. Vårberg har i likhet 
med de övriga en blandning av höga och låga hus, 
flerfamiljshus och radhus. Området närmast centrum 
kännetecknas åt ena hållet av brant och bergig terräng. 
Detta område är bebyggt med höghus. Åt andra hållet, 
från centrum sett, finns låga flerfamiljshus.
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Prins Bertil inviger Skärholmens centrum 1968. Foto: Scanpix.
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Skärholmsdebatten

Vändpunkt - för vad?
När Skärholmen invigdes 1968 utbröt en kritisk de
batt i pressen. Denna brukar benämnas som Skär
holmsdebatten. Det mest frekvent refererade citatet 
från denna är sannolikt ett som publicerades i Dagens 
Nyheter två dagar efter invigningen, signerat Lars- 
Olof Franzén: ”Riv Skärholmen /.../ Det enda man 
kan använda Skärholmen till är att rulla engångsglas 
så det låter riktigt jävligt mellan väggarna. Riv det!” 
Några rubriker anger, vid sidan av Franzéns inlägg, 
tonen i debatten:

”Välfärdssamhällets koncentrationsläger” 
”Skärholmen tvingar fruarna att smygsupa”
” Morgondagens knarkare finns i Skärholmen” 
”Skärholmen som våra barnbarns slum” 
”Skärholmen en ohygglig anklagelse”
”Så blir barnen som lever i förorternas stenöknar”. 
Skärholmsdebatten är ett exempel på hur kriti

ken mot efterkrigstidens byggande kunde formuleras 
omkring 1970. Frågan är vad som, enligt kritikerna, 
var felet med Skärholmen och vilka eventuella kon
sekvenser debatten fick. Flera författare menar näm
ligen att den hade ett avgörande inflytande. Enligt 
professor Ingemar Johansson - som kallar debatten 
för ”stormen om Skärholmen” - fick politiker och 
arkitekter efter debatten ”problem att försvara sina 
ställningar.”531 Göran Sidenbladh använde formule
ringen ”vägmärke”531 och Claes Caldenby anger att 
debatten blev ”en avgörande vändpunkt.533

Men det finns de som har motsatt uppfattning, 
etnologen Karl-Olov Arnstberg hävdar att eftersom 
både Norsborg i Botkyrka och Västra Flemingsberg i 
Fluddinge (båda i Stockholms län) byggdes efter de
batten om Skärholmen, kan denna inte sägas ha varit 
annat än ett slag i luften. Den motverkade inte stor
skalighet.534 Det har han rätt i. Från att trevåningshus 
tidigare hade varit den vanligaste hustypen blev hög
hus, enligt statistiken, från ungefär 197z allt vanligare 
i Stockholmsområdet.535 Skärholmsdebatten utgjorde

alltså inte en vändpunkt med avseende på skala och 
hushöjder. Vidare menar Arnstberg att debatten inte, 
som Ingemar Johansson hävdade, fick några konse
kvenser för politikerna och planerarna.

Fick debatten konsekvenser är frågan, och i så fall 
vilka? För att kunna analysera frågan om Skärholms- 
debattens betydelse vill jag börja med att undersöka 
exakt på vilka punkter debatten drabbade Skärhol
men. Jag upprepar den ovan ställda frågan: Vad ansåg 
kritikerna var felet med Skärholmen?

En analys av debatten536
Ulf Flård af Segerstad var en av dem som i en rad 
artiklar i Svenska Dagbladet uttryckte stark kritik 
mot utformningen av Skärholmen. Han menade att 
Skärholmen inte gav ”möjligheter till individuellt 
självförverkligande”537. 1 likhet med de internationellt 
kända arkitekterna Chermayeff och Alexander538 an
såg Segerstad att privatbilismen utgjorde ett hot mot 
stadslivet i allmänhet och människors psykiska välbe
finnande i synnerhet. Han utvecklade sitt resonemang 
som följer:

Detta är inte ett samhälle byggt för den psy- 
kofysiskt harmoniskt utvecklade människan 
placerad i en levande social miljö utan ett kon- 
sumtionscentrum för den omvända krympling 
/.../ som skulle kunna kallas den fyrhjuliga 
människan.

Segerstad menade att Skärholmen drev människor till 
att leva icke-autentiska liv präglade av konsumtion 
och bilåkning. Konsumtion, eftersom Skärholmen var 
ett ”köptvångets samhälle”. Bilåkning då Skärholmen 
i hög utsträckning var anpassat till bilisternas behov, 
vilket tvingade människor att åka bil. Dessa tvång de
formerade människor såväl psykiskt som fysiskt. Psy
kiskt eftersom de kommersiella krafterna styrde mot 
konformism, det vill säga de hotade den individuella 
utvecklingen. Fysiskt eftersom utformningen tvingade 
människorna att åka bil.539
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En överdrivet varierad, luxuös och kommersiell arkitektur, enligt 
Expressen 1968. ”Domustemplet” i Skärholmen, Stockholm.

Marxism och konsumtionskritik
Att människan alienerades och saknade möjligheter 
att skapa ett autentiskt liv i det kapitalistiska sam
hället var ett av de budskap som framfördes av vän
sterintellektuella. Erich Fromm, psykoanalytiker och 
marxist, använde beteckningen ”homo consumens” 
om en människa som tappat kontakten med sig själv 
och sina behov, som styrs av konsumtion och mani
puleras av reklam.540 Det var en marxistisk tes att so
ciala relationer ersattes av varor och att varorna i sin 
tur började styra mänskliga relationer. Varorna blev 
följaktligen exempel på alienerade relationer mellan 
människor.541 Om jag förutsätter att vårt förhållande 
till verkligheten uttrycks genom diskurser kan Seger
stads formuleringar tolkas som styrda av en marxis
tisk sådan. Det betyder inte att han här påstås vara 
marxist. Snarare att han var fångad i en tankestruktur 
som var spridd vid den aktuella tidpunkten.

Men kritiken mot kommersialism kan också vara 
ett uttryck för en konservativ hållning. Att konsum
tion som fenomen präglas av manipulation är en idé 
som har förvaltats av både kulturkonservativa och 
marxister. Den baseras på en analys som vill visa att 
vi egentligen inte har behov av alla varor utan mani
puleras att konsumera. 542 Segerstad uppfattade inte 
konsumenter som rationella och medvetna utan som 
just manipulerade. Personligen vägrade han reduce
ras till ”det smart dirigerade kollektiv” som plane
rare och andra ”deklasserande och .förödmjukande” 
benämnde som ”konsumenten”.543 Segerstad uppfat
tade de kommersiella inslagen i centrumanläggningen 
och bilismen, som direkta hot mot individerna. Varor 
och bilar var för Segerstad negativa uttryck för mass
produktion och teknisk rationalitet. Människan blev, 
som han uttryckte det, deformerad av konsumtions
samhället.

Ska vi leva eller köpa?
Olle Bengtzon beskrev i Expressen arkitekturen i 
Skärholmens centrum som obehaglig och hotfull. Ska-

2.72 - DEN SVENSKA UTVECKLINGEN



lan var ”övermänsklig”, med ”enorma skyltfönster” 
och ”väldiga skärmtak”. Några få människor - helt 
utlämnade till de kommersiella krafterna - rörde sig i 
denna ödsliga ”Mammons tempelgård”, som Bengt- 
zon kallade Skärholmen. Arkitekturen karakterisera
de han som överdrivet varierad, luxuös och kommer
siell: ”lika brokig och överdådig som de varor den ska 
sälja.”. Bengtzon vände sig, som jag tolkar det, mot 
en heroisk och kommersiell arkitektur, mot forma
lism, och pläderade istället för en intimare arkitektur 
som gav mänskliga kontakter liv och rörelse. Enligt 
Bengtzon skulle Skärholmen kunna ge en ”mångsidig 
samhällsservice” och ett ”livfullt torg” om arkitekter
na hade värnat om det vardagliga livet istället för att 
ensidigt prioritera de kommersiella behoven. Framför 
allt skulle de ha ”accepterat” det svenska klimatet 
och i konsekvens med det skapat ett inomhuscentrum 
menade Bengtzon, som trodde att ett tak över Skär
holmens centrum hade kunnat skapa en livligare och 
varmare miljö.544

Kollegan Clas Brunius jämförde Skärholmens cen
trum med Täbys och kunde konstatera att invånarna i 
Skärholmen var påfallande tystlåtna medan stämning
en i Täby centrum påminde om den i saluhallen i Flo
rens. ”Det är livligt. Prat och skratt blandas med glada 
låtar från musikståndet. Det är varmt och skönt inne 
under taket. Inga dörrar stänger en ute från affärerna. 
Biblioteket står öppet och visar en utställning av nyss 
plockade svampar från trakten /.../ Det är ett ställe där 
folklivet blommar.”545 Även i köpmännens reklam för 
Täby centrum poängterades gratisaktiviteterna. Besö
karna erbjöds lämna in sina ytterkläder i receptionen 
för att sedan flanera och koppla av i ”sommarvärme 
året runt”, beskåda grönska och vattenkonst ”i en triv
sam atmosfär” medan barnen roade sig på lekplatsen. 
Mellan våningsplanen fanns ”rullande trottoarer” och 
utanför centrum avgiftsfria parkeringsplatser.546 Att 
besökarna inte behöver köpa någonting för att få ta del 
av livet i Täby centrum var troligen ett skäl för Brunius 
positiva inställning. Motsatsen gällde för Skärholmen. 
Där stod kvinnor och pensionärer ute i blåsten, tyst 
betraktande varorna i skyltfönstren.547

Ett tak över Skärholmens centrum skulle alltså ha 
förvandlat rummen mellan varuhusen och affärerna 
från blåsiga passager till icke-kommersiella miljöer 
öppna för alla. Här skulle folklivet frodas, som i Täby 
och Florens. Inläggen uttrycker uppfattningen att ar
kitekterna hade ett ansvar för att skapa motvikter till 
de kommersiella krafterna, en föreställning som var 
utbredd decennierna efter andra världskriget. Ciam 8 
1951 handlade i hög grad om detta. Äldre stadskär
nor som erbjöd täckta gångar och icke-monumentala 
miljöer framhölls som föredömliga. Även inbyggda 
shoppingcentra omnämndes av Ciams ordförande 
Sert, som i denna aspekt hänvisade till den amerikan
ska utvecklingen. Kontakt, inte isolering, eftersträva
des i såväl den internationella debatten som den om 
Skärholmen. Sannolikt fanns hos kritikerna föreställ
ningen att ett inomhuscentrum gav större möjligheter 
till kontakt, och därmed ökade möjligheter till social 
utveckling. Ett återkommande tema i kritiken mot 
Skärholmen var att människor var isolerade och att 
isoleringen skapades av brister i den fysiska miljön.

Flexibla lösningar och fler sociologer

Kritikerna företrädde uppfattningen att arkitekturen 
skulle göras empirisk och objektiv. Det kunde grovt 
sett göras på två sätt. En grupp hävdade att invånarna 
själva måste få inverka på utformningen, en annan 
ropade efter sociologers kunskaper om människors 
vardagsliv. För att börja med den första fanns det i 
den svenska debatten tydliga kopplingar till den in
ternationella med avseende på den vikt som lades vid 
att arkitekterna lämnade öppet för framtida föränd
ringar. Detta hade, menade kritikerna, varit en cen
tral utgångspunkt för planeringen av samtida städer 
i andra länder, men inte i Skärholmen, vilket de be
klagade. Visserligen hade varuhusen planlösningar 
som gick att förändra, men hyreshusen medgav inte 
denna möjlighet. Detta skulle, trodde Hård af Seger
stad, leda till en förslumning av Skärholmen efter
som livsstilar och sättet att använda bostaden snabbt
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förändrades medan bebyggelsen var statisk och omöj
lig att anpassa till det nya.548

Det optimala var att bygga en ram, eller ett ”ske
lett” som invånarna själva kunde bygga färdigt eller 
förändra.5451 ”Ramen” hade varit en målsättning för 
arkitekterna till Årsta centrum, Erik och Tore Ahl- 
sén, som hävdade att arkitekturen därför måste stå 
tillbaka.550 Varken i Årsta eller i Skärholmen hade in
vånarna dock deltagit i planeringen. Detta renderade 
ingen kritik när det gällde Årsta, men däremot när det 
gällde Skärholmen. Kritikerna krävde att allmänheten 
i framtiden måste komma in redan från början, vilket 
sannolikt reflekterade den under 1960-talet aktuella 
diskussionen om den ojämna maktfördelning som 
rådde i samhället. Arkitekten Hans-Erland Heineman 
efterlyste öppna möten där planläggare lyssnade till 
allmänhetens önskemål och synpunkter.551 Senare ut
vidgades diskussionen när Dagens Nyheter hävdade 
att allt offentligt utredningsarbete måste ske under 
lekmannainflytande.551

Arkitektrollen måste förändras menade kritikerna. 
Stadsbyggandet måste bli mer av ett grupparbete där 
också fackmännen från samhälls- och beteendeveten
skaperna ingick; alltså de vetenskaper som studerade 
människan som samhällsvarelse. Många menade att 
det i planprocessen, vid sidan av politiker, tekniker 
och arkitekter, skulle ingå sociologer och psykolo
ger.553 Även etnografi omnämndes som ett ämne som 
skulle kunna bidra.554 Detta ideal om stadsplanering 
som ett grupparbete mellan olika professioner präg
lade diskussionen under hela efterkrigstiden. Det var 
många som ansåg att fysisk planering handlade om 
att bygga ett socialt hållbart samhälle, inte en form, 
och att arkitekterna därför måste samarbeta med 
samhällsvetare och humanister.

Grannskapsprincipen kritiseras

I Skärholmen var det alldeles för långt till tunnelba
nan ansåg Ulf Hård af Segerstad. En husmor som 
ville bryta sin isolering hade inte möjligheten att un
der ett par lediga timmar på dagen besöka exempelvis

Nationalmuseum, trots att själva resan endast tog 2.0 
minuter. Gångavståndet från hennes bostad till tun
nelbanan var nämligen så stort att det kraftigt försvå
rade en resa in till stadens centrala delar. Segerstad 
hävdade att hennes frihet till utveckling beskurits ge
nom att de som planerat Skärholmen inte i tillräcklig 
grad tagit hänsyn till kvinnors vardagssituation.555

Den bristande verklighetsanpassningen visade, me
nade kritikerna, att Skärholmen byggts med teoretiska 
utgångspunkter. ”Förort modell 68 för medelfamilj 
årgång 68” som journalisten Thomas Michélsen ut
tryckte det.556 ”Den statistiska människan /.../ Hon är 
varken du eller jag eller herr Andersson mitt emot, utan 
det anonyma medeltalet /.../ och den känner vi inte” 
skrev Tord Baeckström.557 Här hörs ekot av den kritik 
som hade riktats mot Ciam och mot vad som benämn
des som en icke empirisk arkitekturuppfattning; den 
som tog sin utgångspunkt i en teoretisk modell istäl
let för i verkliga miljöer. Inom sociologin fanns en lik
nande motsättning mellan ett objektivistiskt respektive 
subjektivistiskt perspektiv. Det senare arbetar med en 
fenomenologisk ansats medan den förra ofta använder 
enkäter som bearbetas med statistiska metoder.

En lösning hade varit att planera Skärholmen som 
en bandstad där allt centrerats till kommunikations
leden, ”bandet”. Under den tid som hade förflutit 
mellan det att Skärholmen planerades tills det bygg
des hade den spridda idén om nya städer indelade i 
grannskapsenheter blivit omodern. Delar av kritiken 
måste troligen förstås mot den bakgrunden. Planer 
på modet var istället sådana som lanserades av bland 
andra planförfattarna till Hook New Town (London 
County Council, 1961) och Toulouse-le-Mirail från 
samma tid. Flera hävdade i enlighet med detta att 
Skärholmen borde ha planerats som en bandstad,558 
eller en tät fotgängarstad.559 Som så ofta är fallet i 
debatten laddas byggd miljö med starka antingen ne
gativa eller positiva konnotationer. Nyanserna faller 
bort. I enlighet med den principen kom Skärholmen 
inte bara att tolkas som en omodern stad, utan också 
olämplig och rent av skadlig, inte minst beroende på de 
långa gångavstånden.
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”Inomhusgångvägar” var en lösning. De gav 
korta och bekväma kommunikationsvägar till invå
narnas gemensamma rum, utrymmen som bidrog till 
kulturell utveckling och social interaktion. National
museum och samlingslokalen i pensionärshotellet i 
Skärholmen till exempel. Det senare hade enligt Olle 
Bengtzon ”bekväm inomhusförbindelse” mellan bo
städerna och utrymmen för gemenskap, nämligen den 
gemensamma matsalen och samlingslokalen.560 Detta 
uppfattade Bengtzon som en kvalitet. Av debatten att 
döma rådde uppfattningen att alla Skärholmens invå
nare borde ha fått bekväma och korta gångförbindel
ser, inte bara pensionärerna.

Invånarna - offer för en ojämn makt
fördelning
Debatten om Skärholmen handlade i hög grad om de 
grupper i samhället som kritikerna ansåg att arkitek
terna inte hade tagit tillräcklig hänsyn till. Kvinnor, 
barn, pensionärer, lågavlönade och handikappade 
nämndes ofta av till exempel Thomas Michélsen i 
Dagens Nyheter. Han menade att Skärholmen säkert 
fungerade effektivt för friska välavlönade bilägare, 
men inte för grupper som de lågavlönade, ”de bil
lösa”, de gamla och de handikappade.561 Skärholmen 
var i hans ögon en artikulation av det ojämlika sam
hället.

Att det mitt i välståndet fanns grupper och indi
vider som inte fått del av de ökade realinkomsterna 
var en debattfråga under 1960-talet. Det är den som 
reflekteras i Michelsens inlägg, men också i andras. 
Detta sammanhänger med att vänsterintellektuella un
der 1960-talet fick stort genomslag när de pekade på 
motsättningarna i samhället.561 Det fanns människor 
i välfärdsstaten som kunde definieras som fattiga563 
och/eller underprivilegierade. En liknande diskussion 
fördes, som tidigare nämnts, i Storbritannien vid sam
ma tid. Det intresse som kritikerna i Skärholmsdebat- 
ten riktade mot kvinnor, barn, lågavlönade med flera 
grupper, kan med andra ord förstås som ett uttryck 
för den kritik som riktades mot samhällets oförmåga

att skapa jämlikhet, det vill säga välstånd och valfri
het för alla.

Jämlikhet handlar om makt. Underförstått i inläg
gen om Skärholmen fanns ambitionen att synliggöra 
maktförhållanden som gynnade vissa grupper och 
missgynnade andra. De invånare som kritikerna upp
fattade som offer för en ojämn maktfördelning lyftes 
fram. Dessa gruppers intressen, hävdade flera, hade 
haft låg eller ingen prioritet bland dem som plane
rat utbyggnaden av Skärholmen. Den uppfattningen 
kan exemplifieras av en artikel där Hård af Segerstad 
kritiserar höghusen på terrassen ovanför centrum. De 
benämns som en ”vision sedd från E4:an”.564 Husen 
var underförstått inte byggda med hänsyn till invånar
na, som enligt Bengtzon upplevde vantrivsel och iso
lering. Istället hade arkitekten prioriterat bilisternas 
behov av visuell stimulans. När dessa i hög hastighet 
passerade på Skärholmsvägen kunde de, trots farten, 
uppfatta den storskaliga bebyggelsen på terrassen vid 
centrum. Husen var ett blickfång för bilburna. Priset 
betalade invånarna, ansåg han. De bodde i ”över
mänskliga” hus på ett ”rått betongdäck”.565 Detta 
var ett av flera uttryck för det ojämlika samhälle som 
Skärholmen representerade.

De ”maktanalyser” som kritikerna gjorde inom 
ramen för debatten visade att också barnen var of
fer för en ojämlik maktfördelning. En kurator yttrade 
om barnen i Skärholmen att ”många av dem är som 
den betong som omsluter dem - hårda och misstänk
samma”. Barnen skulle ha blivit så deformerade att 
de inte gick att nå med konventionella behandlings
metoder. Situationen i Skärholmen var, förstår man, 
så extraordinär att till och med experterna stod rådlö
sa. Skärholmen genererade nämligen en människotyp 
med kontaktsvårigheter som dessutom var känslokall 
och inåtvänd.566 Barnen blev ”strypta i sina möjlighe
ter att utvecklas” menade en psykolog.567 Ett centralt 
problem var att barnen ingenting hade att göra, de 
var sysslolösa och saknade stimulans568, ett påstående 
som möjligen antydde att kritikerna var okunniga om 
att det i Skärholmen fanns gott om friluftsområden, 
skog, fotbollsplaner, lekparker med mera.
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Kvinnorna utgjorde en annan utsatt grupp. De var 
isolerade och resignerade och hade inga möjligheter 
att utvecklas. Tristessen i kvinnornas tillvaro gjorde 
att alkoholproblemen ökade. Skärholmen tvingade 
”fruarna att smygsupa”.569 En kvinna hävdade att 
hon gärna skulle vilja gå någon kurs, men kursverk
samhet saknades i Skärholmen. I kontrast till den 
torftiga sociala miljön ställde Aftonbladet den fy
siska, tvättstugan var hypermodern och lägenhetens 
möbler nya. Artikelns undermening var att den höga 
materiella standarden var orsaken till kvinnornas so
cialt torftiga liv. Männen var nämligen aldrig hemma, 
de arbetade ständigt för att bekosta den materiella 
konsumtionen.570

Loftgångshusen, ett ljus i mörkret
I debatten om Skärholmen uppfattades loftgångshusen 
som ett ljus i mörkret. ”1 dessa hus trivs folk” skrev 
Bengtzon och fortsatte: ”De gemensamma loftgång- 
arna skapar naturliga kontakter både mellan barn 
och vuxna”. Detta hävdade han i en i övrigt negativ 
artikel om Skärholmen med rubriken ”Skärholmen, 
en ohygglig anklagelse”.571 Loftgången uppfattades 
under 1960-talet generellt som ett socialt rum och en 
plats för möten. Ralph Erskine hade några år tidigare 
utformat bebyggelsen i Brittgården i Tibro. När pro
jektet presenterades i arkitekternas egna tidskrifter 
var artikelförfattarna ense om att loftgångar gynnade 
social kommunikation.572- Loftgångshusen röjde med 
andra ord en social ambition, så uppfattade åtmins
tone många det på 1960-och 1970-talen.

Dagen innan debatten bröt ut intervjuade Afton
bladet två personer som sade att de stortrivdes i Skär
holmen.575 De hade all upptänklig service i pensionärs- 
hotellet där de bodde. Samlingssalar och sällskapsrum, 
nära till affärerna och många nya kontakter omnämn
des i artikeln. Det är intressant att det intervjuade paret 
i hög grad uttryckte samma diskurs som den som gjor
de sig gällande i debatten, där samlingssalar, service, 
korta gångavstånd och social interaktion markerade 
hög livskvalitet. Den var uppenbarligen spridd.

Inger beskrev i samma artikel livet i Skärholmen 
som präglat av gemenskap och samarbete småbarns- 
mammor emellan. Men hon efterlyste gungor och en 
rutschkana till barnen som var hänvisade till en livs
farlig klätterställning. Kurt svarade på en direkt fråga 
om eventuella nackdelar att det var synd att det rådde 
parkeringsforbud runt centrum. Vidare ansåg han att 
garagen var för kostsamma. Han ville gärna också ha 
en träffpunkt i centrum. Inte en ”finrestaurang”, så
dana fyllde inget ”verkligt behov”, utan en plats för 
enklare sammankomster.

Varken Inger eller Kurt anslöt sig till de i debat
ten spridda uppfattningarna att Skärholmen skapade 
deprimerade kvinnor, ”hårda barn” eller att utform
ningen var optimal för bilister. De hade uppenbarligen 
andra diskurser och andra positioner att tala utifrån. 
Ingers identitet, som den framställs i artikeln, är den 
som kvinna och mor. Hon talar utifrån en position 
som medlem av en större grupp småbarnsmammor 
med stark gemenskap, vilka i första hand värnar om 
sina barn. Hon har inga önskemål för egen del, men 
kräver bättre villkor för barnen (andra lekredskap). 
Kurt talar i egenskap av representant för barnfamil
jer, bilägare och medelinkomsttagare. Utsagorna om 
Skärholmen som ett ”bilsamhälle”, det vill säga med 
en utformning som ensidigt gynnade bilister, bekräf
tas inte av Kurt. Däremot artikulerar han diskursen 
att Skärholmen inte är tänkt för vanliga människor 
med vanliga inkomster. Garagen är för dyra för en 
barnfamilj, menar han. Hans yttrande om ”finrestau
ranger” ligger vidare helt i linje med de diskurser om 
”folklighet” och ”vardagsliv” som var spridda vid 
den här tiden.

Tio år senare gjorde Karl-Olov Arnstberg en studie 
av livet i Skärholmen. Han konstaterade att debatten 
i första hand hade drabbat invånarna. Skärholms- 
borna var inte i första hand arga på arkitekter och 
planerare, utan över hur debattörerna hade skapat 
en bild av Skärholmen som ett sterilt förortsgetto där 
barnen växte upp till knarkare. Journalister och kul
turpersonligheter hade härjat fritt i pressen medan de 
som bodde i Skärholmen inte gavs några möjligheter
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att uttrycka sin mening. Vilken var då den sanna bil
den? Ja det beror på vem du frågar säger Arnstberg. 
Skärholmen är komplext. Här finns familjer i vilka de 
vuxna har hög utbildning, stimulerande arbeten och 
ett gott liv. Här finns också arbetslösa, människor 
med missbruksproblem och psykisk sjukdom. Sam
mantaget har många som bor i Skärholmen ett bra liv 
skriver Arnstberg. De som mår dåligt gör det inte främst 
för att de bor i just Skärholmen. Att sakna arbete, vara 
ensam eller ha en psykisk sjukdom är inte en effekt av 
Skärholmen, sådana problem finns i alla samhällen.574

Summering
Skärholmsdebatten handlade inte primärt om hus
höjder eller estetiska aspekter. Höghusen drabbades 
i någon mån av kritiken; i dessa ”övermänskliga” 
byggnader påstods folk vantrivas. Men i centrum för 
debatten stod inte frågan om höghusens lämplighet. 
Det var principen om grannskapsplanering som kri
tiserades, en princip som, enligt kritikerna, skapade 
långa gångavstånd. I fokus stod också de kommer
siella krafterna och det hot som dessa utgjorde mot 
människors utveckling. Även arkitekternas och bygg
herrens oförmåga eller ointresse för att motverka des
sa krafter oroade. De som hade skapat Skärholmen 
lämnade inte bara fältet fritt för kommersialism, de 
skapade heller inte några alternativ.

Kritikerna menade att samhället var skyldigt att 
erbjuda en god samhällsservice alldeles i närheten av 
bostäderna, av hänsyn till kvinnor och barn, som ofta 
var synonyma med ”de billösa”. Därför skulle det 
vara bättre att bygga städer i form av band. Samhäl
let hade också skyldighet att värna om människors 
utvecklingsmöjligheter. Det faktum att inrättningar 
av kulturell karaktär inte stod färdiga när människor 
började flytta in orsakade en häftig reaktion.

Varken Årsta eller Vällingby centrum hade varit 
färdiga när människor började flytta in i området. 
Sannolikt var det ett mönster under 1950- och 1960- 
talen att social och kulturell service etablerades i ett 
senare skede. Detta ”glapp” accepterades länge, men

inte 1968 när samhällsdebatten präglades av en stark 
kritik mot kapitalism och kommersialism, mot ojäm
likhet och ojämställdhet och vid en tidpunkt då kravet 
på att alla grupper i samhället skulle ha en jämn och 
hög levnadsnivå växt sig starkt. Invånarna i Skärhol
men framställdes som maktlösa och försummade, de 
fick vittna om det ojämlika samhället, det som sam
hällskritiken vid samma tid i hög grad handlade om.

De diskurser som präglade Skärholmsdebatten 
var spridda även i internationellt hänseende. Marx
ism, konsumtionskritik, jämställdhetsdebatt, stri
den mellan objektivism och subjektivism reflekteras 
i artikelförfattarnas formuleringar, liksom den inom 
professionen spridda kritiken mot grannskapsplane
ring, långa gångavstånd, bilism, ödslighet, den teo
retiska arkitekturen, den traditionella arkitektrollen 
och formalismen. Debatten förstärkte möjligen redan 
spridda föreställningar som att service var av stor be
tydelse eller att invånarna själva måste ges möjlighet 
att delta i planeringen. Loftgångshuset, som prisades 
i Expressen, kom möjligen som en effekt av debat
ten av fler att uppfattas som en hustyp som gynnade 
social interaktion. Debatten kan också ha inverkat i 
det avseendet att möteslokaler och dylikt i högre grad 
stod färdiga vid inflyttning i områden som byggdes 
efter Skärholmen.

Den mest påtagliga effekten av Skärholmsdebatten 
är dock troligen att den inverkat negativt på allas vår 
syn på de nya städerna från i960- och 1970-talen, 
och tyvärr ibland även på dem som bodde och bor 
där. Invånarna blev ”de andra”, samhällets olycks
barn, de maktlösa, missbrukarna och de underprivi
legierade. De små och kraftlösa kvinnorna som pres
sen avbildade med matkassarna i händerna strävande 
mot ”snålblåsten mellan huskropparna som reser sig 
likt gigantiska gravstenar mot skyn” blev sinnebilden 
av förorten, för att citera Arnstberg. ”Förortskriti- 
ken” blev en egen genre där journalister framförde 
besk kritik mot nya städer, eller förorter, som är den 
vanligaste benämningen. Med kritiken blev begreppet 
förort i hög grad liktydigt med vissa förorter, de stig- 
matiserade,575 som till exempel Skärholmen.
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Könsrollsdebatten och de nya städerna

Servicedebatten

Kvinnors vardagsliv i de nya bostadsområdena hade, 
som framgått, studerats av bostadssociologer som till 
exempel Brita Åkerman, från 1940-talet och framåt. 
Hemmet beskrevs i dessa studier som en arbetsplats 
och att ”arbeta hemma” framställdes som ett yrke 
bland andra för kvinnor.576

Under 1960-talet uppmärksammades, i vad som 
då kallades könsrollsdebatten, att hemmafrurollen 
många gånger var ett ofrivilligt val. Det publicerades 
en rad artiklar och böcker på detta ämne. Betty Frie
dans och Juliet Mitchells böcker har redan nämnts, 
till dem kan läggas till exempel Eva Mobergs Kvin
nans villkorliga frigivning (1961) och antologin Kvin
nors liv och arbete (1962). I den senare medverkade 
Edmund Dahlström, som argumenterade för att be
greppet ”kvinnofrågan” skulle ersättas med ”köns
rollsfrågan”. Begreppet könsroll hämtades i 1940- 
talets amerikanska sociologi och psykologi, och blev 
det etablerade i Sverige under 1960-talet.577

Till debatten om könsroller bidrog den så kallade 
låginkomstutredningen, tillsatt 1965. 578 Den visade 
att många kvinnor hade ett så omfattande hushålls
arbete att det var svårt, eller omöjligt, att kombinera 
det med yrkesarbete.575 Utredningen visade också att 
inkomstklyftorna i samhället var stora, kanske större 
än vad man generellt hade föreställt sig. Göran Ther- 
born har uttryckt det som att ”den bristande jämlik
heten och de ofta mycket låga inkomstnivåerna mitt 
uppe i den blomstrande välfärdskapitalismen blev en 
svensk debattfråga...”.580 Här kan påminnas om att 
en liknande diskussion pågick i Storbritannien och 
Frankrike. En av de grupper i Sverige som hade låga 
inkomster, eller inga alls, var kvinnorna. Låglönepro
blemet var, som låglöneutredningen konstaterade, till 
stor del en fråga om kön.581

Ett sätt att skapa valmöjligheter för kvinnor var 
att samhället bistod med service. Det var ingalunda 
någon ny idé. Kollektivhusen i Sovjetunionen, och

även de svenska, hade försetts med restauranger och 
daghem vilket gjorde det möjligt för båda föräldrar
na att arbeta. Le Corbusiers Unite d’Habitation från 
cirka 1950 var också en form av kollektivhus, kanske 
det internationellt mest kända. I Sverige gjordes en 
rad utredningar där författarna framhöll fördelarna 
med kollektivhus. Intresset bland företrädare för 
kommunerna var dock svagt, bland annat eftersom 
den höga servicenivån beräknades bli kostsam. 581 
Trots det byggdes en del kollektivhus, ofta i form av 
ett bostadshöghus vid centrumanläggningen. Här kan 
nämnas höghuset i Gubbängen i Stockholm respek
tive det i Rosta i Örebro.583

Det fanns också ideologiska skäl till varför så få 
kollektivhus byggdes i Sverige. Förstärkningen av 
hemmafruidealet, inspirerat av brittisk och ameri
kansk familjepolitik, inverkade, liksom brittisk psy
kologisk forskning, där det lilla barnets nära och in
tensiva kontakt med modern ansågs centralt för dess 
utveckling.584 Den ”högervind” som förändrade sam
hällsklimatet omkring 1950, ”utopisternas återtåg” 
och tillnyktringen mot realism och ”vettighet” som 
Göran Lindahl uttryckte det, var en gren på samma 
träd.585 Under 1960-talet fick vi ett radikalt samhälls
klimat. Samtidigt ökade reallöneinkomsterna. De 
ekonomiska förutsättningarna möjliggjorde en ökad 
satsning på kollektiv service. Hemmafruidealet gav 
dessutom vika för arbetsmarknadens behov; så har 
åtminstone riksdagens beslut om en kraftfull utbygg
nad av barnomsorgen 1963 tolkats av flera.586 Under 
1960-talets förra hälft organiserade arbetsmarkna
dens parter, enligt historikern Kjell Östberg, regelrätta 
kampanjer för att få ut kvinnorna på arbetsmarkna
den. I tidningarna publicerades positivt laddade ar
tiklar om yrkesarbetande kvinnor och Sveriges Radio 
producerade en uppmärksammad programserie som 
hette ”Hemmafrun byter yrke”.587

1967 tillsattes en statlig utredningskommitté med 
uppdraget att behandla frågor om service i bostads
områden som underlättade betungande hushållsarbete 
och ökade möjligheterna till personlighetsutveckling. 
Vad som avsågs var barntillsyn, åldrings-, sjuk- och
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handikappservice samt ”fritidsservice”, det vill säga 
lokaler med organiserad fritidsverksamhet. Städning 
och matlagning skulle också kunna erbjudas hushål
len.588 Nya statliga och kommunala bostadstillägg 
gjorde det möjligt för mindre bemedlade familjer att 
flytta in i lägenheter med hög servicenivå.589

Utredningens krav om ökad samhällsservice måste 
tolkas mot bakgrund av 1960-talets radikalisering. 
Jämlikhetsbegreppet stod centrum,590 liksom kravet 
på jämställdhet mellan könen. Kvinnorörelsen växte 
sig stark. Grupp 8 i Stockholm och Kvinnoligan i 
Lund låg i fronten, i samklang med den internatio
nella kvinnorörelsen, inte minst den amerikanska. 591 
Kvinnor krävde, via politiska kanaler och kvinno
rörelsens organisationer, rätten till arbete, det vill säga 
service som gjorde yrkesarbete möjligt. I synnerhet ef
terlyste man en offentligt finansierad barnomsorg.

Många kvinnor som var engagerade i jämställd- 
hetsfrågor var aktiva i de offentliga utredningar som 
föregick besluten om kommunal barnomsorg.591 I 
riksdagen fanns kvinnliga ledamöter och flera av de 
ansvariga ministrarna var kvinnor med starkt enga
gemang för jämställdhet. Birgitta Dahl (s), som var 
trebarnsmor och arbetade i riksdagen, har vittnat om 
hur hon ”i ilska och förtvivlan” 1974 krävde en ut
byggnad av barnomsorgen så att alla som önskade 
kunde få plats för sina barn. Den socialdemokra
tiska partikongressen behandlade och antog hennes 
motion året därpå.593 Under 1970-talet blev ”barn
stugor” (idag förskolor) vanligt förekommande och 
byggnaderna står än idag i stadslandskapet som vi
suella artikulationer av i960- och 1970-talens jäm- 
ställdhetsdebatt.

Det var författaren och debattören Eva Moberg 
som 1961 lanserade begreppet jämställdhet, vilket 
snabbt fick fotfäste i debatten och kom att använ
das parallellt med jämlikhet. Moberg var en av flera 
som från slutet av 1950-talet ifrågasatte hemmafru
idealet. Hennes argumentation knöt an till liberala 
ideal om grundläggande medborgerliga rättigheter. 
Under senare delen av 1960-talet färgades debatten 
om jämställdhet av vänsterintellektualism, vilket kom

Hemmafruidealet fortlevde långt in på 1960-talet. Reklambild 
producerad av ett byggnadsföretag. Foto Länsmuset i Stockholm.
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Radikaliseringen av samhällsdebatten på 1960-talet inverkade på sakområdet. 
Inte minst kvinnorörelsen och dess krav på ökad samhällsservice gav effekter på 
stadsplanernas utformning. Foto Scanpix.

till utryck exempelvis inom Grupp 8. Medlemmarna 
började träffas 1968 för att med utgångspunkt i ett 
socialistiskt perspektiv diskutera kvinnors villkor. Un
derordningen av kvinnorna uppfattades som en del av 
kapitalismen. I Sverige, Danmark och Norge uppkom 
samlingsbeteckningen ”den nya kvinnorörelsen”, i 
analogi med ”den nya vänstern”.594

Från ungefär 1970 etablerades kvinnorörelsen 
på allvar. Samma år ställde kvinnornas organisatio
ner krav på fler kollektivhus. Kritiken mot att män 
inte i högre grad deltog i hemarbetet var inte särskilt 
framträdande, enligt idéhistorikern Emma Isaksson. 
Den riktades istället mot samhället. Via service, det 
vill säga en kollektivisering av hemarbetet, skulle 
kvinnorna befrias från hemmafrurollen. 595 Här finns 
likheter mellan 1970-talets lösningar och de som lan
serades i Sovjetunionen under 1920-talet.

Service blev näst intill lika centralt som begreppen 
jämlikhet och jämställdhet eftersom det uppfattades 
som ett sätt att skapa jämlika villkor. Diskussionen 
innefattade alla aspekter som kunde inverka nega
tivt på individens möjligheter till utveckling, valfrihet 
och gemenskap: kön, klass, ålder och eventuella han
dikapp. Boendeservice skulle ge höjd levnadsnivå, i 
synnerhet till grupper vilkas valmöjligheter var starkt 
beskurna. Levnadsnivåbegreppet definierades av låg- 
inkomstutredningen som individers förfogande över 
och tillgång till resurser som ”bostad och närservice” 
”hälsa och tillgång till vård” ”familj och sociala möj
ligheter” och ”rekreation och kultur”.596

Arkitekten Ingrid Jussil hade skrivit ett examens
arbete om kollektivhus vid KTH 1964 och kom vid 
flera tillfällen till tals i tidskriften Arkitektur. Första 
gången 1966 då hon redogjorde för vilken betydelse 
service hade, eller skulle komma att få, för männis
kors vardag. Hon presenterade det förebildliga Carls- 
roe kollektivby i Danmark, som bestod av ett rad
husområde och ett tiovåningshus. I det senare fanns 
områdets alla servicefunktioner huvudsakligen för
lagda till bottenvåningen. Här fanns en reception, i 
vilken invånarna kunde beställa till exempel städ- och 
tvättservice, det fanns en restaurang, ”bilservice”,
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daghem, fritidshem, hobby- och sällskapslokaler med 
mera. I Sverige existerade, konstaterade Jussil, ett tio
tal hus som hade service inom byggnaden, men dessa 
var normalt avsedda för vissa kategorier, som pen
sionärer eller ensamstående kvinnor. Två var öppna 
för en bredare allmänhet; det ena var familjehotellet 
i Hässelby som bestod av fyra höghus och flera tre
våningshus med ett korridorsystem i bottenvåningen 
som förband samtliga lägenheter med serviceinrätt
ningarna. Jussil diskuterade hur servicebehoven skul
le kunna lösas på bästa sätt. Hennes slutsats blev att 
markanvändningen måste rationaliseras. Lösningen 
var koncentrerad tät bebyggelse å ena sidan och sam
manhållna parkområden å den andra.597

Till diskussionen om varför man i Sverige byggde 
förhållandevis många flerfamiljshus kan alltså kanske 
läggas 1960-talets könsrollsdebatt i synnerhet och ra
dikaliseringen av debatten i allmänhet. Samtidigt som 
inkomstnivåer och utrymmesstandard ökade under 
1960-talet, vilket gjorde en övergång från flerfamiljs
hus som dominerande hustyp till enfamiljshus möjlig, 
artikulerades jämställdhetsdiskursen av många som 
en fråga om service och korta gångavstånd. Detta 
var väsentligt enklare att organisera i områden med 
många flerfamiljshus.

Inomhusgångvägar eller övertäckta gångstråk, 
korta gångavstånd och en hög servicenivå bland an
nat i form av bemannade receptioner, blev idealet 
under den andra halvan av 1960-talet, av artiklar i 
Arkitektur att döma. Men även andra publikationer 
vittnar om detta. Ett exempel är den 1968 av Hyres
gästföreningen utgivna utredningen, författad av 
bland andra Ingrid Jussil, kallad Boendemiljön, ett 
miljöpolitiskt handlingsprogram. Ett annat exempel 
är den statliga utredningen ”Höga eller låga hus?” 
från 1967 som pläderade för en koncentration av be
byggelsen, bland annat därför att det fanns ett starkt 
ökat krav på service.598 Sist men inte minst bör näm
nas den statligt tillsatta servicekommittén som leve
rerade en rad utredningar om ”Boendeservice” från 
1968 och framåt.

1968 hade Arkitektur ett temanummer som äg

nades åt service. I fjorton artiklar presenterades pla
nerade respektive genomförda projekt, många med 
korta gångavstånd och inomhus-, alternativt täckta 
gångvägar mellan serviceenheter och bostäder. Bland 
artikelförfattarna fanns arkitekterna Carl-Axel Ack- 
ing, Sven Thiberg, Ingegerd Ågren och Lars Ågren; 
den senare vid GAKO, samt sociologerna Gunnar 
Åsvärn och Carin Boalt. Samtliga projektpresentatio
ner kommenterades av arkitekt Ingrid Jussil. Vaere- 
bro Park och Carlsroe i Danmark, Norra Järva och 
Hässelby familj ehotell i Stockholm samt en tävling 
om ett servicehus i Bergsjön i Göteborg, hörde till de 
presenterade.

Planerna för Norra Järva jämfördes med Vaerebro 
Park, som av artiklarna i Arkitektur att döma utgjorde 
idealet. Jussil kommenterade att gångavstånden inte 
var längre i Järva än i det danska exemplet och att 
det fanns möjligheter att placera alla gångvägar in
omhus, vilket var positivt. I Bergsjön skulle det finnas 
interna kommunikationssystem mellan bostäder och 
serviceanläggningar; i andraprisförslaget fanns också 
en reception. Receptionen återkom i ett förslag för ett 
nytt bostadsområde på Reimersholme i Stockholm, 
utarbetat av studerande vid KTH. Jussil framhöll de 
invändigt dagsljusbelysta gångvägarna där det in
gick ett ”rulltrappssystem” mellan bostäder och cen
trum.599

I Malmö byggdes Lindängen med ett allaktivi- 
tetscentrum. Syftet var att ”möjliggöra för den en
skilda människan att bryta sin isolering...” enligt 
tidningen Arbetet. Gångar förband husen 
i centrum med en servicebyggnad.
En bemannad reception hörde till an
läggningen, liksom samlingssalar, 
klubb- och grupprum, närbutik /
och rum för barntillsyn med I
tillhörande atriumgård. Poolen, 
som hörde till äldreboendet, 
var öppen för alla i området och 
tvättstugan tänktes fungera som 
en vardaglig mötesplats för de bo
ende. För utebad sommartid fanns en

k
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nyanlagd badplats.600 Liknande planer gjordes för ett 
servicecentrum i Lövgärdet i Angered i Göteborg. En 
hög servicenivå med alla funktioner samlade kring en 
reception var målet.601

I de statliga utredningarna framgår att ”service
centrum” och ”servicehus” ingalunda var någon stor
stadsforeteelse. Någon fullständig inventering gjordes 
inte i samband med dessa, men bland de områden som 
fungerade som exempel finns både större som min
dre städer och kommuner representerade. Sollentuna 
(Sollentuna centrum) Tyresö (Krusboda) Haninge 
(Brandbergen) omnämns liksom Jönköping (Råslätt), 
Kalmar (Norrliden), Lund (Papegojelyckan), Luleå 
(Hertsön), Norrköping (Navestad), Örebro (Brick- 
ebacken) och Östersund (Körfältet).602

Vad som var nytt var betoningen på och omfatt
ningen av institutioner. Barnstugor, servicehus - med 
vilket ibland avsågs kollektivhus, ibland hus för äldre 
- terapilokaler och bemannade receptioner, matsa
lar/restauranger, och kvällsöppna ”servicebutiker” 
var vanliga. Dessutom hade de fysiska miljöerna en 
annan utformning än till exempel Skärholmen och 
Vällingby. Nu utgick planerarna ofta från idén om 
att förlägga servicefunktionerna längs ett band, på 
det sätt som man tidigare gjort i Toulouse-le-Mirail 
i Frankrike. Mycket var sig också likt i de nya pro
jekten. Flerfamiljshusen dominerade, av exemplen att 
döma, även om våningsantalet varierade. Skolorna 
låg inte sällan invid eller i centrumanläggningarna, 
för att kunna användas även kvällstid, vilket ju inga
lunda var en ny idé. Centrumområdena skulle vidare 
ha såväl kommersiell som kulturell service, även det 
legio vid den här tiden.

Den jämlika och jämställda staden på Järva
Bidragen till tävlingen om Norra Järva 1966-1967 
visar att de ideal som uttrycktes i Skärholmsdebat- 
ten, i statliga utredningar, inom hyresgäströrelsen 
och i arkitekternas egen tidskrift var etablerade även 
bland praktiserande arkitekter. De tävlande betona
de service. Inomhusgator eller övertäckta gångstråk 
var vanliga inslag i bidragen liksom höghus och loft- 
gångshus. ”Nygammal stad” var benämningen på det 
vinnande förslaget varmed arkitekterna avsåg täthet, 
liv och rörelse.603

Målet var att ta det ”första steget” ”från en enkär- 
nig till en flerkärnig stad”, enligt ett presentationsma- 
terial.6°4 Att planeringen i Stockholm under hela efter
krigstiden haft en liknande målsättning framgår inte. 
Det finns en tydlig ambition att lyfta fram planerna 
för Norra Järva som något nytt, unikt och annorlun
da, ett drag som känns igen från marknadsföringen av 
Vällingby. På den norra delen av fältet, som tävlingen 
gällde, ville företrädare för staten och de kommuner 
som Järvafältet omfattade; Stockholm, Sundbyberg, 
Sollentuna, Järfälla och Solna, låta bygga en stad med 
bostäder, kommersiella och kulturella lokaler, kontor 
och lättare industri, sjukhus med mera. Det kan til
läggas att utbyggnaden av den södra delen av Järva 
(Tensta, Rinkeby och Hjulsta) redan pågick när täv
lingen utlystes.

Det fanns planer för lika många arbetsplatser som 
bostäder på Norra Järva,605 vilket också var fallet i 
den nya staden Angered-Bergum som ungefär samti
digt byggdes i Göteborgsområdet. Kontakter mellan 
de två städernas planeringsgrupper finns dokumente
rade och sannolikt utbyttes idéer dem emellan.606 De 
två projekten var ungefär lika stora till invånarantalet. 
I båda betonades den självständiga roll dessa städer 
tänktes få, bland annat genom att de byggdes kring 
stadskärnor som var tänkta att bli väsentligt större än 
till exempel Skärholmens. Angereds centrum skulle 
bli Sveriges största. Frågan för planförfattarna var 
inte hur långa avstånden var mellan Göteborgs inner
stad och Angered. Invånarna antogs i första hand resa
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Lövgärdets servicecentrum planerades med en hög servicenivå och lokaler för möten och samvaro. I samband med kommunala ned
skärningar har området tappat dessa inslag. Inomhusgata i Lövgärdet, Angered, som byggdes cirka 1970. (Arkitekt White)

till Angered-Bergums stadskärna, inte till Göteborgs. 
Angered-Bergum reducerades dock till bara Angered, 
och stadskärnan blev väsentligt mindre än det från 
början var tänkt.6”7

Stadskärnan på Järvafältet var en av två regionala 
centrumanläggningar i 1958 års regionplan. Det an
dra hade planerats i Älvsjö. Detta realiserades aldrig, 
som framgått. Istället övertog Skärholmens centrum 
dess funktion tillsammans med, skulle man kanske 
kunna säga, Kungens Kurva där Ikea etablerade ett 
möbelvaruhus 1965. Den regionala centrumanlägg

ningen på Järva kallades under 1960-talet först för 
Järva city, men efter att frågan behandlats av berörda 
instanser beslöts att det i området historiskt förank
rade namnet ”Hansta” istället skulle användas.608

Flera tävlingsdeltagare föreslog avsevärt fler rums- 
enheter än de 100 000 som programmet krävde. För- 
stapristagarna, Jon Höjer och Sture Ljungqvist, hade 
föreslagit 160 000, andrapristagarna 2.50 000 och 
tredjepristagarna 150 000. Det handlade om höga kon
centrationer av bostadsbebyggelse som prisnämnden 
utryckte det. Den tyckte sig se ett gemensamt mönster
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Bandstaden ”uppfanns” i Sovjetunionen på 192.0-talet med referenser till Marx och Lenin. Den aktualiserades i Västeuropa i samband 
med radikaliseringen av samhällsdebatten på 1960-talet och flera bandstäder anlades, som till exempel Norra Järva i Stockholm (tävling 
1967). Foto SBK, Stockholm.

i att arkitekterna hade koncentrerat anläggningar av 
servicekaraktär till centrala lägen. Byggnaderna för
band de med T-banestationer, butiker och restaurang
er, i några fall genom övertäckta gångstråk. Prisnämn
den anade att det var den senare tidens diskussioner 
om service som kunde avläsas i förslagen. Nämndens 
uppfattning var att Järvafältet skulle erbjuda en avse
värt bättre bostadsservice än tidigare utbyggda områ
den, vilket motiverade hög täthet, det vill säga många 
boende på en begräsad yta. Då kunde man anlägga 
korta och skyddade gångförbindelser som skulle göra

människor benägna att använda servicen.
Många föreslog parkeringar under mark med 

gång och biltrafik på olika nivåer; en form av verti
kal trafikseparering. Den principen användes också i 
planen för Hook New Town. Lösningen medgav en 
tät och koncentrerad bebyggelse, vilket svårligen lät 
sig göras med parkering på mark. Under inflytande 
sannolikt från strukturalismen ville arkitekterna or
ganisera bebyggelsen utifrån människors rörelse och 
aktivitet. Biltrafik skulle hindra dem från att röra sig 
fritt, varför arkitekterna i möjligaste mån ville skapa
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bilfria miljöer. Man ville skapa vad som i debatten 
ofta kallades för gångstäder.

Tävlingsbidragen kommenterades av arkitekt 
Johannes Olivegren,609 som uppenbarligen var influ
erad av paret Smithsons och/eller Kevin Lynchs struk
turalistiskt färgade idéer; i synnerhet den om att låta 
vägen vara den organiserande faktorn. Det är åtmins
tone möjligt att tolka Olivegrens yttrande på det sät
tet. Han efterlyste nämligen en superstruktur, istället 
för de enligt honom traditionella lösningar som täv
lingsbidragen föreslog. Dessa liknade medeltidsstäder 
ansåg han; ”Det duger inte med 5-600-metersrutor. 
Det lämpligaste måttet närmar sig snarare 5-6 km.” 
Superstrukturen var motorvägen; ”en snabbare och 
friare motorled som tillåter hastigheter över 12.0 km/ 
tim”. Mellan motorvägarna fanns utspridd bebyg
gelse; ”Vi reser på landet och möter med jämna mel
lanrum bebyggelsegrupper vars olika art och utseen
de berikar färden”. I Olivegrens superstruktur fanns 
både planerade och spontant uppkomna stadsdelar. 
De olika enheterna genererade sin omgivning. I någon 
enklav, eller grupp av enklaver, kunde handeln visa 
sig bli framgångsrik. ”Här uppstår en intensiv verk
samhet /.../ något som liknar våra tidigare stadsstruk
turer.” Undan för undan, tänkte han sig, växte sådana 
fenomen fram och försvann, exploderade och implo- 
derade som han formulerade det. Men för att detta 
skulle bli möjligt krävdes en annan skala, anpassad 
till den nya tidens hastighet, en bebyggelsestruktur i 
överensstämmelse med vår tid.

Ett inflytande från strukturalismen präglade 
också författaren och konstkritikern Bengt Olvångs 
kommentar till tävlingen. Fantasilös utspridning av 
halvhöga huskroppar var vad de flesta förslagsstäl
larna åstadkommit, enligt honom. Bandstaden, den 
linjära strukturen, som var dagens ideal, uppnåddes 
knappast av att man tog en remsa mark och fyllde 
den med stereotypa hus. Bandstaden var en kommu
nikationsstruktur, påpekade han. En stad är framför 
allt kommunikationer och kommunikationer betyder 
mänskliga kontakter; gemenskap istället för isolering. 
Arkitekternas uppgift var, enligt Olvång, att skapa

integrering mellan människorna och det kollektiva 
livsmönstret.

Lars Sune Gustafsson skrev som sin kommentar 
till tävlingen en nekrolog över modernismen, som han 
uppenbarligen menade hade litet gemensamt med täv
lingsförslagen för Järva.

Vår vårdade
SVENSKA ARKITEKTUR 
OCH STADSPLANERING 
Född 1930 som radikal 
Har nu stilla insomnat 
Efter plikttrogen tjänst 
Hos diverse byggnads
kommittéer, bostadsföre
tag och politiska partier 
Järva anno 1967

Bakgrund och förutsättningar för 
exploateringen på Järvafältet

Efter att tävlingen hade avgjorts startade arbetet med 
att göra detaljerade planer. Större delen av det från 
staten förvärvade området låg i Stockholm och Sol
lentuna, varför staden på Norra Järva i huvudsak 
skulle komma att byggas i dessa två kommuner.610 
Torsten Westman, Igor Dergalin och Lars Brattberg, 
som var anställda vid stadsbyggnadskontoret i Stock
holm, undertecknade 1968 den för kommunerna ge
mensamma dispositionsplanen, baserad på flera av de 
prisbelönade och inköpta förslagen.611

På Norra Järva skulle, enligt planerna, kommu
nerna bygga Akalla, Husby, Kista, Hansta, Översten, 
Yttersten, Nysved, Översjön, Fäboda och Alboda.612 
Samtidigt pågick i Stockholm utbyggnaden av Ten- 
sta, Rinkeby och Hjulsta på södra Järvafältet. I Sol
lentuna ville kommunen, enligt en generalplan, bygga 
nytt också i Helenelund, Häggvik, Norrviken, Rote- 
bro och Tureberg. I Sundbyberg byggdes Rissne, Ör 
och Hallonbergen. De två senare räknades av Järva- 
fältskommittén till exploateringen av Norra Järva, 
även om Ör-området (på vilket Ör och Hallonbergen
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byggdes) hade förvärvats av Sundbyberg innan Jär- 
vafältsavtalet hade ingåtts.61-3 Hallonbergen var under 
projektering och Ör stod färdigt då dispositionspla
nen för Norra Järva presenterades 1968. Rissne bygg
des i ett något senare skede i samma kommun. Till 
dessa exploateringar kom alltså Norra Järvafältets 
110 000-140 000 invånare.

I debatten om Skärholmen fanns en kritik mot att 
arkitekter och planerare varken bjöd in allmänheten 
eller andra professioner att medverka i planeringen. I 
fallet med Norra Järva finns skrivningar som förmed
lar intrycket att stadsbyggnadskontoret i Stockholm 
vinnläde sig om att kontinuerligt presentera planerna 
offentligt så att allmänheten hade möjlighet att lämna 
synpunkter.614 Tidigare hade också ”Plankommittén”, 
tillsatt av den interkommunala Järvafältskommittén, 
velat bilda en referensgrupp med några av dem som 
varit aktiva i debatten om Skärholmen. Man tillfrå
gade bland andra Lars Gyllensten och Olle Bengtzon. 
Det framgår av protokollen att Gyllensten tackade 
nej.615 Om övriga inbjudna bildade någon referens
grupp eller inte är oklart; troligen blev det inte så. 
Några experter på sociologi eller psykologi deltog 
inte heller, av handlingarna att döma; däremot en per
son med central placering i den statligt tillsatta utred
ningen om boendeservice. Den internationellt spridda 
uppfattningen att även andra än arkitekter måste ges 
möjligheter att föra fram synpunkter och önskemål 
artikulerades alltså här.

Skärholmen hade kritiserats för bristande samhälls
service. Service blev ett av ledorden vid planläggningen 
av Norra Järva, vilket var i högsta grad tidstypiskt. 
Sollentuna kommun visade stort engagemang. I Ture- 
berg byggde men på ett så kallat servicehus (se nedan), 
och kommunen hade ambitionen att ge kvalificerad 
service också till de nya invånarna på Norra Järva.616 
Den modell som Sollentuna kommun arbetade med 
presenterades i den statligt tillsatta servicekommit
téns utredning om boendeservice 1971.617 I Göteborg 
arbetade planerarna i enlighet med samma idé när de 
i utbyggnaden av Angered-Bergum organiserade be
byggelsen kring servicefunktioner.618 Med början 1969

uppgjordes planer för Akalla, Husby och Kista, även 
dessa med samma höga serviceambitioner.

Långa gångavstånd ansågs i debatten om Skär
holmen vittna om bristande insikter om människors 
vardagsliv hos planerarprofessionen. Korta gångav
stånd var ett nyckelord i planeringen av Norra Järva. 
Detta förverkligades bland annat genom att så många 
tunnelbanehållplatser som möjligt byggdes på Norra 
Järva, med biljetthallar i vardera änden av stationen, 
vilket minskade gångavstånden mellan tunnelbana 
och bostad, respektive tunnelbana och arbetsplats. I 
Sollentuna skulle tunnelbanan ha stationer i samtliga 
sex ”stadsdelar” som de kallades.619

För att få idéer till hur Järva city, eller Hansta som 
det senare kom att benämnas, skulle utformas gavs 
parallella uppdrag till sex arkitektkontor. Bidragen 
redovisades i Arkitektur 1972. Stadskärnan, eller 
Hansta, kom dock aldrig till utförande, heller inte 
den planerade bebyggelsen i Sollentuna kommun. Ett 
skäl bör ha varit att bostadsbristen under den förra 
halvan av 1970-talet förbyttes i ett bostadsöverskott 
varvid många liknande projekt hastigt avslutades.620 
Hansta uppfattades, i likhet med Skärholmen, som ett 
uttryck för kommersialism. Men också som ett bevis 
för byråkraters och vissa politikers förkärlek för stora 
och monumentala projekt621 utan förankring i män
niskors vardagsliv.

Akalla, Husby, Kista - tät stad i modern form

Bebyggelsen i Akalla-Husby-Kista fördelades på fem 
parallellt liggande band; grönområde, bostäder, ”ser
vicestråk” (med bostäder), väg och arbetsplatser. Be
byggelsen är organiserad kring gångstråket. Till detta 
förlädes den offentliga servicen och lokala butiker. 
Lekplatsutbudet planerades med omsorg. Planförfat
tarna tog bland annat del av en utredning gjord av 
”Kommittén för barns utemiljö”.622 Till det uppvärm
da och klimatskyddade (men inte inbyggda) gång
stråket förlädes skolor, daghem, lekskolor, ”träff
centrum”, de senare en form av medborgarhus med 
restaurang, utställningslokaler, teater och bibliotek.
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Ungdoms- och hobbylokaler, kyrka, socialbyrå och 
hälsovård fanns också i planerna.623 Målet var att all 
samhällsservice skulle finnas på plats när det var dags 
för inflyttning. Ett kommersiellt centrum skulle ligga 
lite vid sidan av, i Kista.

Husen invid gångstråket ville planförfattarna ha 
höga. Den täta staden var förebilden. Byggnadsnämn
den tänkte sig ”ett stadslandskap av ren innerstads- 
karaktär”.624 När arkitekter använde begreppet ”tät 
stad” vid 1970-talets början menade de antingen lågt 
och tätt (tvåvåningshus) eller höghus. Men det blev 
även vanligt med sex våningar höga hus. De hade un
gefär samma höjd som många äldre fastigheter från 
1800-talet, med avseende på dem som byggdes i en
lighet med 1874 års byggnadsstadga.

I generalplanen för Akalla-Husby-Kista föreslogs 
tre intervall; längst bort från gångstråket två våning
ar, närmast gångstråket nio till femton och där emel
lan fyra till sex.625 När sedan en mer detaljerad plan 
uppgjordes för Akalla föreslogs i konsekvens med ge
neralplanen, en lång rad parallellställda höghus med 
tretton våningar invid gångstråket. Detta renderade 
kritik från Lennart Holm och Statens Planverk, där 
Holm nu var chef. Verket hävdade att det fanns nega
tiva erfarenheter av den form av bebyggelse som här 
föreslogs; en uppgift som planförfattarna med emfas 
avvisade.626

När jag en aprildag vandrade servicestråket fram, 
från Akalla mot Husby, var det relativt livligt frek
venterat. Många invånare rörde sig utmed gågatan 
och dess butiker, restauranger, träffpunkter, barna
vårdscentraler, bibliotek med mera. Skolorna ligger 
också alldeles intill medan förskolorna är utspridda i 
bostadsbebyggelsen. Vid tunnelbanestationerna finns 
torg, det i Husby är försett med en springbrunn och 
bänkar. I husens bottenvåningar finns en livsmedels
hall, restaurang med mera. I Kista finns ett större torg 
med bland annat serveringar och torghandel. Det in
ramas av Ärvingeskolan, bibliotek och samlingsloka
ler. Här finns också en kyrka och en tunnelbanehall.

På motsatt sida om tunnelbanan, från torget sett, 
ligger Kista centrum, som kan sägas ha antagit den roll

Kista kallades för ”Sveriges Silicon Valley” på 1980-talet, eftersom 
IT-sektorn koncentrerades hit (Silicon Valley i USA var symbolen 
för högteknologisk utveckling).
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Samlingslokaler vid gångstråket i Akalla.

av regionalt centrum som ursprungligen var tänkt 
för Hansta. Här finns en likhet med utvecklingen 
i Skärholmen som ju ”övertog” rollen av regionalt 
centrum från Älvsjö. Till skillnad från Skärholmen 
var Kista centrum inbyggt redan från början, något 
som också kom att bli det normala från 1960-talets 
slut. Här kan nämnas anläggningarna i Mörby cen
trum, Vårby gård, Fittja, Hallunda torg liksom de 
tidigare nämnda i Sätra och Vårberg; alla av olika 
storlek men med det gemensamt att de erbjuder in- 
omhusklimat.

Linero centrum i Lund, centrumanläggningen i 
Frölunda i Göteborg och den i Ålidshem i Umeå, 
samtliga inbyggda, illustrerar möjligen att utveck
lingen mot övertäckta centrumanläggningar om

kring 1970 inte var specifik för Stockholmsområdet. 
Utifrån sett bidrar de inbyggda centrumanläggning
arna föga positivt till stadsbilden. Exteriörerna sak
nar inte sällan helt arkitektonisk artikulation. Det är 
först när människor kommer innanför dess väggar 
som de kan ta del av de upplysta skyltfönstren och 
folklivet. Detta var dock ingenting som planförfat
tarna problematiserade.

Inslaget av planerade arbetsplatser på Norra 
Järva var betydande. Enbart Kista planerades för att 
hysa drygt 20 000 arbetstillfällen. Till det kom arbe
ten vid statliga institutioner som skulle flyttas ut från 
Stockholm, och naturligtvis fanns arbetstillfällen i 
centrumanläggningarnas butiker, skolor, förskolor, 
bibliotek, med mera.627 Planförfattarna föreställde
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Gångstråket passerar torget i Husby.

sig att de 11 ooo invånarna i Kista skulle bli bland de 
mest lyckligt lottade i regionen. Nära till jobbet, till 
kommunikationer, till service och dessutom till stora 
parkområden.618

Kontorsområdet i Kista skulle bli inte bara Sveri
ges, utan också ett av världens mest framgångsrika. 
Kista har i en internationell jämförelse sagts hysa 
världens femte största koncentration av IT-företag.619 
Flera arkitektoniskt exklusiva kontorshus av stort 
format signalerar hög prestige. Kommunikationerna 
är utmärkta och det går snabbt att ta sig till såväl 
Arlanda som Stockholm.

Bostadshus, barnstugor och kvartersgårdar

Det byggdes många loftgångshus på Norra Järva. I 
Husby finns, enligt en uppgift, fler loftgångshus än 
på något annat håll i Sverige,630 inte mindre än izo 
stycken, uppförda av det kommunala bostadsföreta
get Svenska Bostäder. Husens färger artikulerar dis
kursen om ”pop”. Gröna fasader med orangefärgade 
räcken vittnar om en av 1970-talets favoritkombina
tioner, men här finns också blå och röda hus. Loft- 
gångshusen hör till de av invånarna minst uppskat
tade hustyperna.631 Det vittnar om att föreställningen 
om att denna typ av hus gagnade social utveckling 
var oriktig. Husen är placerade runt gårdar med plan
teringar och lekredskap. Ett av husen på respektive 
gård har loftgången mot ”kommunikationsleden”,
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Loftgångshusen uppfattades av många som 
en hustyp som gynnade social interaktion. I 
Husby byggdes 120 sådana omkring 1970.
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sannolikt med avsikten att öka rörelsen i stadsbilden.
Flerfamiljshusen byggdes av allmännyttiga bo

stadsföretag (45 procent), kooperationen (10 pro
cent) och enskilt ägda företag (45 procent), det vill 
säga markfördelningen följde Sätraavtalet. Byggher
rarna var få, totalt sex stycken. Två allmännyttiga bo
stadsföretag, ett kooperativt och tre stora privatägda 
byggnadsbolag fick markanvisningar på Norra Järva. 
Fördelningen gjordes av en borgerlig majoritet som 
hade tillträtt 1966.631

Akalla och Kista är mer varierade med avseende 
på hustyper; såväl stora och höga som små och låga 
hus finns i dessa delar av bandstaden. Småhusan
delen är 15 procent. Akalla och FFusby är äldre än 
Kista. Det framgår av utformningen där en ”mass
tillverkad” hustyp (många storskaliga och identiska 
flerfamiljshus) återkommer ett stort antal gånger i 
respektive område. Enfamiljshusen, de så kallade 
kvartersgårdarna, och förskolorna nyanserar bilden. 
De präglas av den förkärlek för svensk allmogebebyg
gelse som blommade upp under 1970-talet, med röda 
stugor och vita alternativt svarta knutar. Rödfärgade 
förskolor hör inte bara Norra Järva till, de är ett van
ligt inslag i hela Sverige. De uttrycker jämställdhets- 
debatten och utbyggnaden av den offentligt finansie
rade barnomsorgen, vilken i hög grad skedde under 
just 1970-talet. Att dessa ideal kunde förenas i en och 
samma byggnad är något av en paradox.

Under 1970-talet stod den modernistiska arkitek
tur som välfärdsstaternas arkitekter hade producerat, 
under stark kritik. De nya städernas bebyggelse sades 
vara tillkommen utan tanke på vanliga människors 
önskemål och preferenser. Här förelåg, med andra 
ord, en ojämn maktbalans. Arkitekter och byggnads
företag hade makt medan ”brukarna”, som männis
kor kallades under 1970-talet, stod maktlösa. Det 
arkitekturmode som gjorde sig gällande under 1970- 
talet skulle kunna tolkas som en artikulation av den 
diskursen. Arkitekterna bidrog, enligt en sådan tolk
ning, till ett mer jämlikt samhälle genom att låta arki
tekturen återgå på den egenbyggda allmogekulturens 
former. Denna uttryckte ett mer jämlikt förhållande

mellan professionen å ena sidan och brukarna å den 
andra. I och med att arkitekterna visade att de trodde 
sig ha något att lära av en folkligt utbildad tradition 
förändrades arkitektrollen; från expert till en ödmjuk 
företrädare för ”brukarna”.

Hyresradhusen i Akalla, ”markbostäder” som de 
ofta kallades, kan också tolkas som svar på kritiken 
mot att människor med små inkomster hänvisades till 
flerfamiljshus, trots att många, enligt upprepade stu
dier, ville bo i enfamiljshus. Även om ett stort antal 
radhus och villor hade byggts under 1950- och 1960- 
talen uppläts dessa i normalfallet inte som hyresrät
ter utan som egna hem. De var förbehållna, som Lars 
Ågren formulerade det 197z, den minoritet av befolk
ningen som i huvudsak bestod av gifta, välutbildade 
och välavlönade män som fick ”guldkantad social
hjälp” av samhället. Det sistnämnda betydde, i klar
text, rejäla skattelättnader i form av ränteavdrag.633 
De täta och låga områden med enfamiljshus som 
uppläts med hyresrätt skulle alltså kunna tolkas som 
en reflektion av debatten om det ojämlika samhället. 
Dels den ojämlika maktfördelning som uttrycktes i 
att endast den som ägde ekonomiska resurser hade 
möjlighet att själva välja boendeform, dels den som 
handlade om bristen på jämställdhet mellan könen 
och kvinnors rätt till förvärvsarbete.634 Med korta 
gångavstånd mellan tätt stående radhus och kommu
nikationsleden kunde familjer bo i enfamiljshus utan 
att detta medförde långa gångavstånd till den service 
som kvinnorna ansågs beroende av.

Men det höjdes varnande fingrar. Efterfrågan på 
småhus kunde, om byggherrarna okritiskt ställde om 
produktionen, leda till negativa effekter som en kon
servering av könsrollerna och ökad privatbilism, med
an byggföretagen räknade lättförtjänta pengar, som 
det uttrycktes i en ledare i tidskriften Plan 197z.635 
Småhusbyggande ställdes mot akuta problem som 
trångboddhet, bostadsbrist och social segregation.636 
Det fanns också de som ansåg att människors önske
mål ofta var ouppnåeliga. ”Det går inte att bo i en 
villa med T-bana i källaren och Domus om hörnet” 
som Torsten Westman uttryckte det; även om han i
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De vanligt förekommande förskolorna med falurödfärgad panel artikulerar både i960- och 
1970-talens jämställdhetsdebatt och 1970-talets förkärlek för allmogekulturen. Förskola i 
Husby, Stockholm.

Kista på Norra Järva illustrerar att det ingalunda är byggnadstekniken som bestämmer husens 
form. Arkitekturen i Kista är industriellt producerad och visuellt varierad.
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likhet med många andra uppfattade frågan om infly
tande som central. Detta kunde, ansåg han, förbättras 
genom att människor fick möjlighet att påverka kvar
terets närmiljö på detaljnivå.637

”Markbostäder”, alltså radhus som stod tätt och 
gav underlag för service var vad bostadsbyggnads- 
utredningen rekommenderade i utredningen ”Höga 
eller låga hus” (1967). Flera kommuner satsade på 
den typen av bebyggelse. Det byggdes också hyreslä
genheter i radhusliknande form. Tätheten gav under
lag för service och allmänna kommunikationer; det se
nare var viktigt inte minst för låginkomsttagare, unga 
och gamla. Det planerades under 1970- och 1980- 
talen för hyresbostäder i radhus eller radhusliknande 
former med hög servicenivå i bland andra Navestad 
och Klockaretorpet i Norrköping, Bäckby i Västerås, 
638 i Skogås i Huddinge och i Akalla i Stockholm.

Bebyggelsen i Kista visar att byggnadsmetoderna 
inte nödvändigtvis är avgörande för den visuella ut
formningen. Långa serier och variantbegränsning 
karakteriserar Kista, liksom många andra byggda 
områden från samma tid. I Kista har dock arkitek
terna med relativt enkla medel tonat ned uttrycket 
av masstillverkning. Arkitekturen är varierad på det 
sätt som blev typiskt på 1980-talet. Skiftande färg
sättning, olika hushöjder och växlande dimensioner. 
Som helhet är dock det visuella intrycket enhetlighet 
snarare än variation.

Ingen kan säga att det saknas platser för invånarna 
på Norra Järva att mötas på och vara aktiva. Precis 
som i Årsta och Skärholmen artikulerar Norra Järva 
tankefiguren att arkitekter och planerare i sitt arbete 
ska mota passivisering och konformism. Norra Järva 
är också en artikulering av ett ideologiskt ställnings
tagande där välfärdsstaten står som garant för allas 
rätt att få sina grundläggande behov tillfredsställda. 
När Norra Järva planerades tillsattes en särskild kom
mitté som hade som uppgift att planera friområdena. 
Ridskolor, inom- och utomhusbad, ”jordbrukargård” 
med mera, föreslogs på det stora obebyggda område 
som skiljer Akalla-Husby-Kista från Tensta-Rinkeby- 
Hjulsta. Här finns tre sjöar, över 1000 hektar skog,

öppen mark och äldre bebyggelse i form av gårdar 
och torp från 1700- och 1800-talen. Akalla by har 
servering och djur och är ett populärt utflyktsmål för 
stora delar av den norra regionen. Husby gård an
vänds som friluftsanläggning.639 Mellan bostadshusen 
finns dessutom bollplaner, lekparker, lekgårdar, is
hall, simhall, idrottshall, kyrka, samlingslokaler med 
mera.

Expressenjournalisten Olle Bengtzon hörde till 
dem som bedrev en synnerligen hård kritik mot Jär- 
vafältets utbyggnad i pressen och han publicerade 
också en bok, Rapport Tensta (1970), i vilken han 
beskrev byggandet i Sverige som förskräckande, i 
synnerhet det på Järva. Här skulle ingen skulle vilja 
bo, förutspådde Bengtzon. Hans ”rapport” blev en 
viktig milstolpe i den massmediala skildringen av mil
jonprogrammet och Expressen spelade en central roll 
för stigmatiseringen av Järvafältet, hävdar forskarna 
Eriksson, Molina och Ristilammi. Här kan kanske 
tilläggas att debatten om Skärholmen tillika var en 
sådan milstolpe. I synnerhet södra Järva och Tensta 
blev symboler för miljonprogrammets brister, enligt 
nämnda forskare. De skildrades som permanent ofär
diga, smutsiga och skräpiga. De enda som ville bo i 
dem var, underförstått, kriminella och missbrukare. 
De senare fanns ofta med på bild i artiklarna. Platser 
som de på Järva kom snart att benämnas som ”pro
blemförorter”. Det kan tilläggas att det är först under 
1980-talet som medierna beskriver ”invandrarna” 
som problemet på Järva.640

Efter den massmediala attacken på södra Järva 
agerade kommunen genom att via annonskampanjer 
sprida en positiv bild av den norra delen. Annonser
nas positiva skildringar genererade möjligen de entu
siastiska tidningsartiklar som skrevs. Akalla kallades 
för trädgårdsstad. Det kommunala bostadsföretaget 
Svenska Bostäder lockade hyresgäster genom att er
bjuda dem möjligheter att själva välja färger och ta
peter. Serviceutbudet på Norra Järva användes också 
i marknadsföringen. Det blev kö till lägenheterna.641

Enligt gatu- och fastighetskontoret är 2000-talets 
Norra Järva en delad stad. På ena sidan vägen finns
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Radhus som hyrdes ut blev svaret på kritiken mot att endast de som hade kapital att satsa gavs möjlighet att bo i enfamiljshus. 
Radhus i Akalla, Stockholm, byggt på 1970-talet.

invånare med låg medelinkomst och hög arbetslöshet. 
De som bor här har sällan sitt arbete i ”Kista Science 
Park”, som kontorsområdet på andra sidan vägen 
numera kallas. I kontrast till invånarnas utsatta eko
nomiska situation står alltså de stora kontorshusen i 
Kista som ett uttryck för ekonomisk framgång. Här 
expanderar företag inom branscher som har anknyt
ning till mobiltelefoni och IT, i nära samarbete med 
universiteten och högskolorna. Nyetableringarna är 
många.641

Idag kritiserar arkitekter och andra de nya stä
derna för att vara dåligt anpassade till den privata 
företagsamhetens behov. Den fysiska planeringen an
tas vara orsaken till socioekonomisk och etnisk segre

gation. De delar av Storstockholm som är planerade 
som ”isolerade” enklaver och saknar genomfartstra- 
fik lider brist på förutsättningar för integration och 
ekonomisk utveckling hävdas det.643 En politisk dis
kurs, den nyliberala, har sålunda transporterats in i 
sakområdet. Den artikuleras i form av angrepp mot 
de nya städerna, mot den dominerande upplåtelse
formen (hyresrätt), mot grannskapsplanering och 
trafikseparering; alltså det som är typiskt för de med 
offentliga medel byggda miljöerna. Nya städer och 
grannskapsenheter påstås skapa isolering istället för 
kontakt. Trafikseparering, som syftade till att minska 
antalet skadade och förolyckade barn och skapa bul
lerfria miljöer, hävdas vara en mindre välbetänkt lös
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ning som motverkar ekonomisk utveckling. Genom- 
fartstrafik är av godo, den genererar nya företag och 
ökad handel. Personer med invandrarbakgrund, som 
ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden, 
skulle kunna utveckla företag och skapa sina egna ar
betstillfällen om bara de nya städerna hade en annan 
gatustruktur. Implicit finns i detta resonemang om 
nödvändigheten av genomfartsgator möjligen en fö
reställning om att småföretagare med invandrarbak
grund är synonymt med pizza och smågodis, det vill 
säga restaurang- och detaljhandel. Dessa verksamhe
ter lokaliseras gärna till platser eller gator som många 
människor passerar.

Olika diskursordningar konkurrerar idag om vems 
sanning om de här platserna som gäller. Tidningarna 
Gringo och Förort företräder andra synsätt och stäl
ler sig kritiska till de diskurser som journalisterna på 
de etablerade tidningarna är fångna i. Gringo, som 
lades ned 2.007, pekade gång efter annan på hur post
koloniala föreställningar om ”de andra” artikulera
des i medierna. Det allvarliga syftet till trots använde 
man ofta humor för att få fram sitt budskap, som 
till exempel när man rådde läsarna att ta med gevär, 
knogjärn och andra vapen vid ett eventuellt besök i 
förorten.644 Detta var naturligtvis en ironisk kommen
tar till att den här typen av platser beskrevs som kri
minella och farliga. Förort är inriktad mot nöjen och 
har som syfte, att visa på allt det positiva som finns 
i de förtalade områdena i Stockholm.645 Ett liknande 
mål har möjligen också de musiker som i texter be
skriver kärleken till ”förortsbetongen”.646

Sollentuna servicehus och Brickebacken

Här följer ytterligare ett par exempel på hur jäm- 
ställdhetsdebatt och strukturalism under 1960-talet 
omsattes i byggd miljö. Det ena är hämtat från Sol
lentuna kommun, det andra från Örebro. I Sollentuna 
byggdes en grupp servicehus under 1960-talets slut 
1 samband med att en ny centrumanläggning kom 
till stånd vid Turebergs station och pendeltågen.647 
De första invånarna flyttade in 1970; två år senare

var alla lägenheter uthyrda och servicelokalerna togs 
i bruk. Området beräknades rymma cirka 3 500 
invånare fördelade på drygt 1 200 lägenheter i tio 
niovåningshus och två låga loftgångshus. Flertalet 
lägenheter (cirka 700) var om ett eller två rum och 
kök, övriga (cirka 500) var om tre rum och kök eller 
större. Vattenbyggnadsbyrån (VBB) hade utrett ser
vicebehoven på uppdrag av kommunens allmännyt
tiga stiftelse Sollentunahem, som var byggherre och 
förvaltare. Ett skäl att ha många boende var att man 
då slapp de tvingande regler som ofta finns i traditio
nella kollektivhus, där alla måste förbinda sig att äta 
ett visst antal måltider i den gemensamma matsalen. 
Med ett väsentligt större antal boende kunde servicen 
förhoppningsvis bli en resurs, inte ett tvång.

Servicehuset, eller husen, var sammanlänkade av 
en inomhusgata, trappor och hissar. På bottenvå
ningen fanns en bemannad reception, kallad servi
cecentral, där de boende kunde få bud förmedlade, 
beställa städhjälp, sjukhjälp eller barnvakt, göra fel
anmälningar till fastighetsskötaren eller boka gäst
rum. Restaurang, skolmatsal, kafé, ”barnparkering”, 
daghem, dagcentral för äldre, uthyrningslokaler, di
striktssköterska, barn- och mödravårdscentral, läka
re, tandläkare, frisör, ungdomslokaler, motions- och 
hobbylokaler, ”tvättbutik” (sannolikt avlämning av 
tvätt), ”servicebutik”(sannolikt en mindre butik med 
utökat öppethållande) och bank skulle också finnas 
utmed gatan. I anläggningens bägge ändar fanns, en
ligt planen, tvättstugor och garage. På våningen ovan
för, kallad terrassvåningen, planerades för barnstugor 
och en lågstadieskola med lekplats. Handikappan
passning var ett mål. Det fanns särskilda handikapp
lägenheter i huset och huvudingångarna var försedda 
med automatiska skjutdörrar. Terrassplanet kunde 
nås via ramper och hissar och härifrån ledde gångbro
ar till anslutande bostadsområden. Området är tra- 
fikseparerat. Kulturhus med bibliotek, fritidslokaler, 
skollokaler, kyrka och motionsanläggning låg, enligt 
planen, alldeles invid servicehuset. Det förra gränsade 
i sin tur till järnvägen. På motstående sida byggdes en 
stor centrumanläggning under tak.648
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Receptionerna blev vanliga inslag i områden 
med omfattande service. Här kunde människor 
beställa tjänster, som på hotell. Sollentuna ser
vicehus byggt cirka 1970.
Foto Bengt af Geijerstam 1971.

Brickebacken i Örebro är en grannskapsenhet på 
fyra kilometers avstånd från stadens centrala delar649, 
byggd för cirka 5 000 invånare. I området fanns re
dan cirka 400 småhus när det förvärvades av det all
männyttiga bostadsföretaget Stiftelsen Hyresbostäder 
i Örebro. En blandad befolkning var, av planerna att 
döma, ett mål; här fanns studentlägenheter, familje- 
lägenheter och ”servicebostäder” med gemenskaps- 
utrymmen på varje våning och särskilda lägenheter 
för pensionärer.650

Mellan servicebostäderna och centrumanläggningen 
ledde en med skärmtak övertäckt gångväg med mark
värme. Ner till varmgaragen ledde hissar. Utmed en 
inomhusgata i centrumanläggningen planerades för 
liknande service som i Sollentuna; en bemannad re
ception, läkarmottagning, tandläkare, mödra- och 
barnavårdscentral, samlingssal, föreningsgård, slöjd
sal, hobbylokaler, sporthall, simhall, skola, bibliotek 
(inklusive utställningslokaler), frisör, tvättbutik, ser
vicebutik, bank och post. Restaurangen tänktes fung
era både som skolmatsal, personalmatsal, lunchres
taurang, pub och kafé samt dessutom tillhandahålla 
lagad mat för avhämtning och ordna fester efter be
ställning. Barnstugor och skolor för yngre barn var 
utspridda i området liksom lekplatser och parklekar, 
tennis- och bollplaner. Högstadieskolan fanns i cen
trumanläggningen, vilket var det normala vid den här 
tidpunkten. Stadsdelsbiblioteket var samtidigt skol
bibliotek, skolans slöjdsal var områdets hobbylokal 
under eftermiddagar och kvällar, kyrkan var tänkt 
att användas också för profana ändamål och kyrkans 
öppna verksamhet, som konfirmandundervisningen, 
skulle kunna ske i skolans lokaler eller i forenings
gården.651

Ensamhet isolerar, avskär kontaktmöjligheter, 
förstärker den enskildes problem och kan leda till 
personliga och sociala haverier menade arkitekterna 
och byggherren. Runt inomhusgatan, där folk kunde 
röra sig mellan olika verksamheter, skulle möten och 
aktivitet uppstå när pensionärer, barn, studenter och 
vuxna träffades.651 Här fanns gott om sällskapsrum, 
studierum, läsesalar och annat som förhoppningsvis
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Den bandformade centrumanläggningen hade sina rötter i både strukturalismen och bandstaden. Hook New Town, Storbritannien och 
Vaerebro Park i Danmark fick en efterföljare i centrumanläggningen i Brickebacken, Örebro. Foto Stadsarkivet i Örebro.
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skulle skapa den kontakt och gemenskap som de an
svariga strävade efter.653

Brickebacken artikulerar tidens jämlikhets- och 
jämställdhetsdebatt. Det var ett mål att ge service 
till kvinnor så att de kunde yrkesarbeta, vilket de in
planerade barnstugorna gav uttryck för. De var inte 
många, fyra till antalet med plats för 60 barn i varje 
(totalt 240 platser), men det begränsade antalet var
ken motiveras eller problematiseras av arkitekterna 
eller andra.654 Även den färdiglagade maten i restau
rangen, liksom den kvällsöppna butiken, vittnar om 
att kvinnors behov och krav om samhällelig service 
fått genomslag i planeringen. Det fanns också offentlig 
service för pensionärer och området var handikapp- 
anpassat. Äldre och andra personer med rörelsehin
der var alltså inte förhindrade att flytta till området. 
De gavs också möjligheten att delta i aktiviteter, om 
de så önskade.655

Projekten har inte i alla bemärkelser fungerat som 
det var tänkt. När forskaren Siv Ehn diskuterade 
problem som uppstått i Sollentuna servicehus 1988 
trodde hon att den kritik som uppstod mot de stor- 
skaliga bostadsområdena omkring 1970 spelade in. 
Huset hade svårt att attrahera hyresgäster av olika 
kategorier. Det blev många nyanlända flyktingar från 
olika länder som flyttade in. En annan grupp av inte 
obetydlig storlek var personer med psykiska problem 
som gärna sökte sig till dagcentralen för gamla. Vi
dare satte sig ”fel personer” på bänkarna som var ut
placerade med jämna mellanrum på inomhusgatan. 
Bänkarna togs bort och inomhusgatan blev, inte som 
tänkt, en träffpunkt för husets invånare utan en gen
väg för en massa människor som bodde på annat håll, 
men som använde gången på väg till pendeltågssta- 
tionen.656

Gågatan i centrumanläggningen i Brickebacken 
kom inte heller den att fungera som områdets pulså
der. Den låstes på grund av bråk och oro. Integre
ringen mellan olika verksamheter som skulle bidra till 
att skapa gemenskap visade sig vara svår att uppnå. 
Sociala och kulturella mönster verkade i motsatt rikt
ning, hävdade Sven Thiberg i en utvärdering av om

rådet 1984.657 Delar av anläggningen, som exempelvis 
restaurangen, stod underutnyttjad, sannolikt delvis 
på grund av de begränsade öppettiderna. Andra de
lar, som biblioteket, hade en hög beläggning. En jäm
förelse med andra bibliotek i Örebro visar att det i 
Brickebacken hade ett omfattande och varierat pro
gram vid sidan av den traditionella uppgiften, att låna 
ut böcker. Mitt intryck är att biblioteket fungerade 
ungefär som vore det områdets medborgarhus, men 
också som skolbibliotek, i enlighet med idén om ett 
samutnyttjande av lokalerna. Mitt emot biblioteket, 
på andra sidan inomhusgatan, låg föreningsgården. 
Dess verksamhet liknande medborgarhusets. Dans, 
kurser och skapande verksamheter blandades med 
operaföreställningar, konserter och författarträffar. 
Också föreningsgården synes ha haft en omfattande 
verksamhet och ett stort antal besökare vid den tid 
då en undersökning genomfördes (vid 1970-talets 
mitt).658

Idrottshallen i Brickebacken hade många besöka
re; i synnerhet kvällstid översteg efterfrågan på tider 
tillgången. I idrottshallen fanns möjlighet att spela 
badminton och bordtennis, delta i gymnastikpass, ut
öva motionssim; här fanns simskola respektive ”plask 
och lek” med mera. Olika idrottsklubbar utnyttjade 
hallen för fotbollsträning, styrketräning och friidrott. 
Dagtid användes hallen av skolan. Andra utnyttjade 
omklädningsrummen i samband med utomhusaktivi- 
teter. Det fanns både motionsspår, idrottsplats, boll
planer och tennisbanor. Om vintern omvandlades en 
tennisbana till ishockeyrink. Det fanns även planer 
för en skidbacke, i vilken mån den förverkligades är 
dock oklart. För barn och ungdomar fanns bland an
nat kvartersgårdar att vara i efter skolan. Dessa för
valtades av olika föreningar (till exempel KFUM), 
vilka engagerade vuxna för att leda verksamheten. 
Här kunde barn och ungdomar spela bordtennis eller 
kort, baka, rita eller läsa. Kvartersgårdarna fungerade 
alltså som mötesplatser. 659

Som framkommer har planerna för Norra Järva 
och servicehusen i Sollentuna, respektive Örebro, 
många likheter. Bebyggelsen är organiserad kring ser-
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vicefunktionerna som i samtliga exempel har samlats 
kring en gata, eller ett stråk. I strukturalistisk mening 
kan sägas att bebyggelsen är organiserad kring män
niskors aktiviteter. Det sociala rummet uttrycks på så 
sätt i arkitekturen och därmed får samhället identitet, 
menade de strukturalistiskt influerade arkitekterna. 
Men framförallt vittnar det omfattande inslaget av 
service om den radikala samhällsdebatt som fördes 
åren kring 1970, då jämlikhet och jämställdhet stod 
i centrum.
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115 Gunnar Boalt Sc Lennart Holm 1959 s. 
91-95.

116 Peder Aléx 2003 s. 124-125.
117 Sistnämnda framgår i Brita Åkerman 

1994 s. 117-118.
118 Brita Åkerman 1941 s. 236-239.
119 Ibid s. 239-242.
120 Brita Åkerman 1944 s. 49.
121 Peder Aléx 2003 s. 66-67. Runt 

sekelskiftet 1900 växte det fram en 
yrkeskår av skolkökslärarinnor med 
hemkunskap som specialitet. Ämnet blev 
inte obligatoriskt i skolundervisningen 
men förmedlades på många håll, till 
flickor. Vid 1930-talets slut distanserade 
sig socialdemokraterna via, framföra allt, 
det socialdemokratiska kvinnoförbundet, 
mot idén om att endast det ena könet 
utbildades i ämnet. Högern fortsatte

dock driva frågan om obligatorisk 
hemkunskapsutbildning för just flickorna.

122 Peder Aléx 2003 s. 79-87.
123 Åhrén finns citerad i Karl-Olov Arnstberg 

2000 s. 32.
124 Mari Ferring 2006 s. 82, 118.
125 Maria Göransdotter 1999 s. 461.

Gotthard Johansson initierade 
undersökningen 1939, den utfördes 1942- 
43 men publicerades inte förrän 1964. 
Brita Åkerman 1994 s. 92. Den omnämns 
också av Gunnar Boalt Sc Lennart Holm 
1959 s. 95-102.

126 Gunnar Boalt Sc Lennart Holm 1959 s. 
95-102.

127 Maria Göransdotter 1999 s. 459-464.
128 Peder Aléx 2003 s. 70, 84.
129 Ibid, omslagsfotografi och s. 2.
130 Carin Boalt Sc Gösta Carlsson 1948-49 

nr. 2 s. 64.
131 Brita Åkerman 1994 s. 122. Åkerman 

var mor till inte mindre än fem barn.
Det stora antalet barn har hon senare 
förklarat som, sannolikt, en influens 
av nativitetsdebatten. Att barnen och 
hushållet sköttes av kvinnliga anställda 
framgår av hennes framställning som 
utgör en form av memoarer. Brita 
Åkerman 1994

132 Brita Åkerman 1944.
133 Brita Åkerman 1994 s. 119.
134 Gunnar Boalt Sc Lennart Holm 1959 s. 

112, 219.
135 Lennart Holm 1955 s. 207.
136 En liknande slutsats finns i Annika 

Almqvist 2004 s. 70.
137 Henrik Björck 1995 s. 178-181.
138 Se till exempel www.susning.nu/social_ 

ingenjörskonst
139 Ulla Ekström von Essen 2003 s. 74, 

beskriver det som att ”Planering, 
vetenskaplighet och rationella lösningar 
blev verktyg för de värden och idéer som 
låg till grund för uppfattningen att det 
var nödvändigt med en utvidgning av 
”det sociala” i samhället”. Verktygen ska 
m.a.o. inte blandas ihop med målen vilket 
är en tolkning som ligger nära den som 
här görs.

140 Marika Hedin 2002 här refererad efter 
Ulla Ekström von Essen 2003 s. 357

141 Henrik Björk 1995 s. 187-181.
142 Per Nyström har ställt frågan om i 

vilken mån den sociala ingenjörskonsten 
fick något reellt inflytande över 
människors vardagsliv. Han antar att
så inte blev fallet. Per Nyström 1991 
s. u 5-119. Åkerman konstaterade 
1941 att ”de (arkitekterna) har hittills 
misslyckats. Propagandan för den fria 
och okonventionella möbleringen har 
inte trängt ut till vanligt folk. Inom 
familjeundersökningen har ingen familj 
gjort något försök att avvika från det 
vedertagna möbleringssättet. ” Brita
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Åkerman 1941 s. 20.
143 Helge Zimdal, som enligt egen uppgift 

var ledamot i bostadsutredningen, 
hävdar att studierna kom till 
användning inom Byggnadslånebyrån.
(Bostadsstyrelsens föregångare) och 
standardiseringskommissionens 
normer. Troligen avser han dels
de av Bostadsstyrelsen utgivna 
rekommendationerna God Bostad 
dels Byggstandardiseringens arbete 
som syftade till att ge förslag till 
standardiserade skåp, lådor, luckor etc. 
Helge Zimdal 1981 s. 52.

144 SOU 1968:43 s. 135.
145 Inledningsvis var granskningen av 

byggnadsprojekten centraliserad.
Så hade det varit under den period 
som Byggnadslånebyrån verkade 
under 1930- och 40-talen, dock hade 
denna organisation en jämförelsevis 
begränsad verksamhet Med ”den 
nya bostadspolitiken” ersattes 
byggnadslånebyrån under 1940-talets 
slut av en ny med Bostadsstyrelsen 
som ansvarig för låne- och 
bidragsverksamheten. Under 1950- och 
1960-talen decentraliserades successivt 
låne- och bidragsgivningen så att 
låneärenden från i960, åtminstone i de 
större kommunerna, granskades av en 
arkitekt med kommunal anknytning, 
exempelvis kommunens stadsarkitekt. 
Däremellan hade länsbostadsnämnderna, 
som företrädde Bostadsstyrelsen på 
länsnivå, under en period fattat besluten 
om statliga lån till bostadsbyggande.
Bengt Norrving 1981 s. 42

146 Eva Rudberg 1988 s. 183,190.
147 Peder Aléx 1994 s. 50-51.
148 Mari Ferring 2006 s. 82. Ferring 

diskuterar kritiken mot masskultur via 
dikotomierna aktiv produktion och passiv 
konsumtion, mellan det autentiska och 
det falska.

149 Otto Danneskiold-Samsø 1945 s. 54-56, 
96-98.

150 Rolf Törnqvist 2000 s. 257.
151 Torgny Segerstedt 1944 s. 9-36.
152 Sarah Williams Goldhagen 8c Réjan 

Legault 2000 s. 18-19.
153 Otto Danneskiold-Samsø 1945 s. 54-56, 

96-98.
154 Sven Ivar Linds anförande i 

Arkitektforeningen återgivet av Helge 
Zimdahl (sign H Z >1942 s. 1-4.

155 Felicity Scott 2000 s. 218.
156 Helge Zimdahl (sign H Z) 1942 s. 2.
157 Ulla Ekström von Essen 2003 s. 135-136.
158 Anders Boglind 1989 s. 42-47.
159 Göran Schildt 1985 s. 182-184. Frank 

Lloyd Wright, Lewis Mumford och 
Gunnar Myrdal skulle förutom de ovan 
nämnda ingå som författare.

160 Per Månson 2003 s. 170—172.

161 Göran Schildt 1985 s. 182-184.
162 Ibid.
163 Erland von Hofsten 1943 s* 81-83.
164 Nils Lindqvist 8c Eva Odqvist Bark 1958 

s. 26-30.
165 Eva 8c Thomas Paulsson 1958 s.

121-123; se även Edmund Dahlström 
1958 s. 116-120, Harri Carlsson 1958 
s. 200, Stephan Vendel 1958 s. 200 och 
Eva Hamrin 1958 s. 263-264.1 Plan 
framfördes en liknande kritik, det vill säga 
mot metoden, se Per Holm 1958 s. 62-64.

166 Se till exempel Sune Lindström 1948 s.
82; Edgar Kudravtsev 1967 s. 203.

167 Björn Linn 1963 s. 173-175.
168 Leif Reinius 1948 s. 316.
169 Sven Backström 1950 s. 52-56.
170 Nils Ahrbom 1948 s. 70.
171 Kell Åström 1958 s. 106.
172 Svante Nordin 2007
173 Börje Hanssen 1978 s. 161. Hanssen 

var en av dem som manövrerats ut 
från sociologiämnet i samband med att 
kvantitativa metoder blev dominerande

174 Thomas Paulsson, Eva Paulsson 8c Jan 
Stehouwer i960 s. 184-185. Det kan 
knappast sägas att detta försök att med 
kvalitativ metod skapa en annorlunda 
form av bostadssociologi var särskilt 
lyckat. Så mycket mer än några enskilda 
beskrivningar av ett antal enskilda 
familjer uppnår man inte enligt min 
bedömning.

175 Lennart Uhlin 1954 s. 51-52. Tage 8c 
Anders William-Olsson 1954 s. 52-60.

176 För en definition och diskussion se 
Thomas Brante 1989 s. 388-389.

177 Sven Thiberg 1975 inlednings. i:i-i:y.
178 Lennart Uhlin 1954 s. 51-60.
179 Ralph Erskine 1950 s. 390.
180 Nils Einar Eriksson 1951 s. 293, 300.
181 Torsten Frendberg 1959:1 s. 4-13.
182 Lisbeth Söderqvist 1999.
183 Gunnar Magnusson 1971 s. 30.
184 Bo Kjessel 1972 s. 11, 26-27.
185 Torsten Frendberg 1959:3 s. 68-69.
186 Nils Ahrbom 1980 s. 160-182.
187 Claes Caldenby 1998 (a) s. 155-156.
188 Göran Shildt 1985 s. 211-212.
189 Nils Einar Eriksson 1951 s. 300.
190 Harald Swedner 1966 s. 37-43.
191 Kerstin Edman 1970 s. 40.
192 Generalplan för Angered-Bergum 1968. 

Åtminstone planen ger intrycket att det 
var en bandstad man planerade.

193 Allan Westerman 1965 s. 267-276.
194 Senast nämnda enligt Ove Andersson 

direktör vid ICA 1968 s. 16.
195 Enligt Curt Edling, företrädare för 

Sveriges köpmannaförbund, lades tre 
butiker om dagen ned i Sverige vid den 
tidpunkt då han blev tillfrågad (1968). 
Curt Edling 1968 s. 18.

196 Allan Westerman 1965 s. 267-276.
197 Peder Aléx www.umu.se/humfak/kansliet/

alex_peder_docforel.html.
198 Peder Aléx 2003 s. 162.
199 Se till exempel Mats Edblom 1971 s.

2; Yngve Larsson 1969 s. 196-198, 
respektive Lennart Holm 8c Fritz Åberg 
1969 s. 198-201.

200 Kerstin Edman 1970 s. 36-40.
201 Emma Isaksson 2007 s. 104.
202 A-teknologer (sign) 1971 s. 13-16, se 

även Mikael Wetterström 1971 s. 32.
203 Ibid.
204 ”Less tristess” (osign) 1973 s. 2.
205 Monika Tirsén 1971 s. 7.
206 Klas Anselm 1956 s. 197-199. Se även 

Klas Anselm 1955 s. 35-36 och 1958 s. 
19-23.

207 Johannes Olivegren 1958 s. 242-243.
208 Tyke L Tykesson 1994 s. 4, 6.
209 Senast nämnda enligt Tyke L Tykesson 

s. 9.
210 Mark Swenarton 1989 s. 165.
211 Thomas Hult, präst i Höör, muntlig 

uppgift.
212 Ragnar Hjertén 8c Lars Ågren 1968: 

Lorica Baeckström 1968 s. 12-17.
213 Mari Ferring 2006.
214 Hans Asplund 1980 s. 190-191.
215 Ingela Lind 2002.
216 Jan Sjölin 2007.
217 http://www.ne.se/jsp/search/article.jspPi_ 

art_id= 156881
218 Ragnar Hjertén, muntlig uppgift.
219 De starka färgerna genomfördes men inte 

benämningarna. Gösta Wallmark 1972 s. 
42.

220 Mark Swenarton 1989 s. 127-134.
221 Brian Finnimore 1989 s. 234.
222 Mari Ferring 2006 s. 63.
223 Lennart Holm 1948:15 s. 264-270; 

Lennart Holm 1948:20 s. 368.
224 Anders Åman 1987 s. 36.
225 ”Elfenbenstorn” användes av Nils 

Ahrbom som citeras i Ferring 2006 s. 60. 
Se även ovan om Team 10.

226 David Watkin 1977 s. 95.
227 Sune Sundahl 1954s.283-284
228 Lars Malm 8c Lennart Uhlin 1961 s. 

105-108.
229 Sven Ivar Lind 1961 s. 153-159.
230 Carl Nyrén 1958 s. 61-66, 1963 s. 271
231 Erik Thelaus 1964 s. 289-296.
232 Léonie Geisendorf 8c Charles-Edouard. 

Geisendorf 1956 s. 235-238.
233 Folke Hedreus i960 s. 157-159: 1962 s. 

202-204.
234 Enligt Claes Caldenby 1998 s. 314.
235 ”Gruppbebyggelse i Hälsingborg” 1965 

s. 410-412 presenterat av arkitekterna 
Arton, konsulterande arkitekter SAR.

236 Sistnämnda uppgift hämtad ur Claes 
Caldenby 2000 s. 227.

237 Ragnar Uppman 1963 s. 100-104
238 Sven Backström 1996 s. 43-46.
239 Eva Rudberg 1998 s. 127.
240 ”The New Empiricism” (osign) 1947 s.
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199-2.04, respektive Erik de Maré 1948 s. 
9-19.

241 Detta material har en lång tradition men 
förknippas kanske främst med kyrkorna 
som än idag många gånger har tak täckta 
av ”kyrkspån” eller ”stavspån”. Dessa 
spån lämpade sig också väl för svängda 
spiror och tornhuvar. ”Stickspån” kallas 
de hyvlade eller tunnare spjälkade spån 
som användes under 1800-talet och vid 
1900-talets början, och var ett vanligt 
takmaterial i skogsbygderna. Olof Anteil 
1995 s. 94.

24z Beskrivningen bygger dels på materialet 
i A R dels på Sven Markelius 1946 s. 
463-471.

243 Tor Boije 1943 s- 51-80.
244 Byggmästaren 1945: 8 s. 145-161. 

Arkitekter var Arthur von Smalensee 
(Bjuv), Sven Backström 8c Leif Reinius 
(Finspång och Sandviken), John 
Åkerlund (Skultuna), Olof Thunström 
(Gustavsberg), Cyrillus Johansson 
(Fagersta), Stig Ancker, Bengt Gate 8c 
Sten Lindegren (Boliden).

245 Hakon Ahlberg 1946 s. 97-99.
246 Eva Rudberg 1998 s. 134.
247 ”Tävling om Stadshus i Simrishamn” 

(osign.) 1944 s. 142-144.
2.48 Hans Westman 1954 s. 26.
2.49 Hans Westman 1959 s. 96-98.
2.50 Tomas Tägil 1996 s. 99-101.
2.51 Jöran Curman 1965 s. 177-178.
2.52 Jan Gezelius 1962 s. 264-269.
2.53 Per Olof Olsson 1970 s. 53.
2.54 Voldemars Vasilis 1970 s. 38.
2.5 5 Slaggsten är en biprodukt som tillvaratogs 

vid de svenska järnbruken och användes 
som byggnadsmaterial för enklare 
byggnader som magasin.

2.56 Bengt Lindroos 1969 s. 14-23.
2.57 Hans Westman 1954 s. 26.
258 Jag finner inga belägg för tolkningen 

att ”empiricism” skulle syfta 
på svenska (empiriskt utförda) 
bostadsfunktionsstudier som tidigare har 
hävdats. Se Eva Rudberg 1987 s. 43.

2-59 Felicity Scott 2000 s. 218.
2.60 Detta framgår av en artikel publicerad 

av Bruno Zevi 1949 vilken delvis finns 
citerad i Eric Mumford 2000 s. 199.

z61 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp ?d=3 08 87
2-6z Emma Isaksson zoo6 s. 43-49.
2-63 Seved Apelqvist i960 s. 189-19Z.

2-64 Professor Arne Jarrick tog arbete inom 
gummiindustrin enligt MarieLouise 
Samuelsson Z007 s. 8-9. Regissör Suzanne 
Osten berättar om vänsterintellektuellas 
syn på arbetarklassen i ”Det var vi som 
kämpade: Det var status att vara äkta 
arbetarklass” i DN Söndag Z007.

2-65 Anders Åman 1981 s. 139.
2.66 Gregor Paulsson 1950-1953, del 3 s.

II-IZ.

2-67 Anders Boglind 1989 s. 4Z-5Z.

z68 Sven Markelius 1963 s. 86.
Z69 Gregor Paulsson 1950-1953 del 3 s. 4-21.
Z70 Mark Swenarton 1989 s. 165.

Z71 Hakon Ahlberg 1954 s. Z56.

Z7Z Linn fann begreppet i en monografi 
över L I Wahlman av Bengt Romare 
1950. Björn Linn i960 s. 4. Här kan 
inflikas att Gregor Paulsson ansåg att 
nationalromantiken var just ”realistisk” 
och innefattade en kritik mot historicism. 
Gregor Paulsson 1950-1953 s. 18.

Z73 Det kan tilläggas att Olle Svedberg senare 
föreslagit termen nyrealism om new 
empiricism vilket återgår på det av Linn 
myntade uttrycket nationalrealism. Tomas 
Tägil 1996 s. Z5.

Z74 Björn Linn i960: 4 s. 9z-96. Se även
Linns lic. avhandling om Osvald Almqvist 
från i960 s. 17-19.

Z75 En utställning över Elis Benckert
arrangerades våren 1965 av ”Skånska 
konstmuseum”; en över Carl Bergsten av 
Norrköpings museum sommaren 1965; en 
över Carl Westman av Liljevalchs museum 
i Stockholm våren 1968. Utställningarna 
fanns Z004-01-15 dokumenterade i 
Kungl. Bibliotekets system ”Libris” på 
respektive arkitekts namn.

Z76 Gustav Wickman är en av
nationalromantikerna som omnämns 
under efterkrigstiden, han har utformat 
bland annat Kiruna kyrka. Kyrkan har 
av Eva Eriksson karakteriserats som 
en byggnad med ett yttre som påminde 
om lappkåtan, och ett inre som förde 
tankarna till de nordiska stavkyrkorna. 
Eva Eriksson 1998 s. 3z.

Z77 Enligt Björn Linn i960 s. izi, not 9.

Z78 Mark Swenarton 1989.

Z79 Hans Borgström 8c Bengt Lindroos 1964

s- 351-357-
z8o Bertil Franklin 1967 s. 171-173.

Örnnäskyrkan byggdes efter en tävling 
avgjord i960.

z8i Det var kyrkans komminister som
refererade arkitekten i ”Arkitektur nu: 
Mjölkuddskyrkan i Luleå” 1970:9 s. 
42.-43-

z8z Magnus Ahlgren, Torbjörn Olsson 8c 
Sven Silow ”1963 s. 314-3Z1.

Z83 Ulf Hård af Segerstad 1965 s. 289-292:

Hans Erland Heineman 1965:9 s. Z93-Z99.

Z84 Arne Rudberger (red.) 1963 notisavd. s. 33.
Z85 Här avses Kronoparken i Karlstad, tävling 

1966. Lisbeth Söderqvist zooi s. 57.
z86 ”Föreningsmeddelanden” 1953 notisavd. 

s. z-3.
Z87 ”Två teckningar från Vällingby-Hässelby” 

1958 notisavd. s. 39.

z88 Ulrika Sax 1998 s. 57.
Z89 Gunnar Lindman 1951 s. 367-370.
Z90 Kell Åström 1950:5. 337-352

291 Per Anders Fogelström 1956 s. 389-392.
292 Sven Ivar Lind 1956 s. 392-395.
293 Olle Bengtzon 1966 s. 1-12.

294 Olle Bengtzon: 1964-02-14.
295 Nils Ahrbom 1948 s. 70-79.
296 Tävlingsförslaget redovisas i en artikel av 

Sune Lindström 1962 s. 271.
297 Göran Sidenbladh 1957 s. 43-49. Han 

hänvisar till en artikelserie i Svenska 
Dagbladet 1956 respektive en i AT, 
till Fogelström och Linds artiklar i 
Teknisk tidskrift samma år, till Svenska 
Turistföreningens årsbok 1956 och till en 
roman, Att bo i kvinnostad. (av Katarina 
Paulsson).

298 Sven Thiberg 1966 s. 198.
299 P-O Olsson 1965 s. 57.
300 Göran Lindahl 1965 s. 152-159.
301 Johanna Wiklander 2000 s. 86-93.
302 Den svenska titeln lyder Stadsbyggnad 

och dess konstnärliga grundsatser och 
utkom i Stockholm 1982. Den översattes 
av Göran Sidenbladh.

303 Detta har tidigare påpekats av Collins 
Georg R 8c Collins Christiane Crasemann 
1986. Att barocken stod förebild för 
Sitte framgår också i den svenska 
översättningen av boken.

304 För den som inte läste A R fanns 
informationen som nämnts i den 
svenska tidskriften. Här kan inte alla i 
Byggmästaren/Arkitektur publicerade 
artiklar som behandlar townscape 
nämnas, men några exempel kan visa att 
intresset var långvarigt: 1950 omnämns 
Cullen i positiva ordalag, och en av 
hans omisskänneliga skisser illustrerar 
artikeln. Peter Lang 1950 notisavd. s. 94.
19 5 5 var den enligt Byggmästaren kände 
arkitekten Sir Hugh Casson (som några år 
tidigare varit chefsarkitekt för The South 
Bank Exhibition) vid arkitektforeningen
i Sverige och föreläste om townscape. 
Byggmästaren 1955 6 notisavd. s. 42. 
1963 ingår Cullen vid sidan av Jane 
Jacobs och Lewis Mumford bland andra, i 
en artikel av Björn Linn 1963 notisavd. 
s. 58-60.

305 Se till exempel Mats Edblom (red.) 1962 
notisavd s. 86-87 refererat av Nils Erik 
Wickberg ang. Aaltos kommunalhus i 
Säynätsalo och kommentar till Franco 
Albinis varuhus i Rom, eller kritiken 
mot KTH:s nya byggnad ”Vad vi tycker 
om A-huset” (sign. A-teknologer) 1971 
s. 14 där det i en artikel hävdades att 
gaturummets helhet borde varit i centrum 
för arkitekternas intresse, inte det enskilda 
huset, det vill säga A-huset.

306 Mats Edblom, Jan Strömdal 8c Allan 
Westerman 1962 s. 205-215.

307 Projektet, ”Preston infill housing” 
(I957“59) presenteras i Peter Arnell 8c 
Ted Bickford (red.11984.

308 Architectural Record, mars 1961, här 
citerat efter Reyner Banham 1966 s. 130, 
min översättning.

309 ELLT var en grupp arkitekter vilkas
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efternamn var Engström (Alf), Landberg 
(Gunnar), Larsson (Bengt) och Törneman 
(Alvar). De är kända för att ha haft 
många statliga uppdrag.

310 Mats Edblom, Jan Strömdal 8c Allan 
Westerman 1962 s. 205-215.

311 ”Ålidshem” i Plan 1964:4 s. 151-154.
312 Även i Brickebacken i Örebro finns ett 

område med tätt stående flerfamiljshus för 
studenter.

313 Johanna Wiklander 2000 s. 88.
314 Ulrika Sax 1998 s. 44, 202. Arkitekter 

Paul Hedqvist, Mary och Rudolf 
Makowski m.fl.

315 Peter Bjugge 8c Thomas Landherr 1966 s. 
56-64, citat efter beskrivning.

316 1950 finns liknande uppsatser om Italien 
(Jan Wallinder 1950 s. 54-58) Capri 
(Torbjörn Olsson 1950 notisavd. s.
63) Turkiet och Egypten (Folke Björk 
1950 s. 63) samt en om Médenine 
- en by i södra Tunisien bestående av 
primitiva bikupe-lika hus grupperade 
kring 3 3 torg med slingrande gångar 
emellan (Ingvald Wiberg 1950 notisavd 
s. 2-4). 1952 refereras en bok om 
Marockansk arkitektur skriven av 
Sverre Fehn (sign. ”tv” 1952 notisavd. 
s. 39). Arkitektföreningen diskuterar 
stadsplanering och Gunnar Lindman visar 
en bild av en berberby med stadsmur 
som avgränsar utåt. Han konstaterar 
att dagens stadsplaner har likheter med 
den traditionella Nordafrikanska. (EO 
Holmberg 1952 notisavd s. ) 1955 
publiceras en större artikel om primitiv 
bebyggelse i Spanien (Odd Brochmann 
1955 s. 117), Tunisien (Wolfgang Hübner
1955 s. 122) Italien, bl.a den italienska 
byn Alberobello (Erik Lundberg 1955 s. 
128) Jugoslavien (Edvard Ravnikar 1955 
s. 136), Usbekistan, om islamsk arkitektur 
i Samarkand (Hillevi Svedberg 1955 s. 
145) och fiskarbyar i Cornwall, de senare 
med ett utseende liknande byarna kring 
Medelhavet (Erik Thelaus 1955 s. 132).
1956 presenteras Castel-del-Monte på 
Kreta (Bertil Hultén 1956 s. 229). 1958 
Athen och den grekiska ön Mykonos 
(Holger Lundequist 1958 notisavd. s. 
51-52). i960 publiceras teckningar 
från Grekland, närmare bestämt kloster 
byggda på bergstoppar (Ole Lund 
i960 notisavd. s. 30) och från ett före 
detta palats i Tanger, som fungerade 
som hotell. Hotellet låg ”någonstans” i 
Kasbahn, ”en labyrint av trånga gator 
och trappor mellan de hopgyttrade 
vita huskuberna” (Lars Holmer i960
s. 39). Samma år publicerades också 
teckningar från Corippo, en bergsby 
klättrande på en brant sluttning i södra 
Schweiz (Erik Thelaus (sign. E Th) 
i960. 1963 illustrerades en artikel om 
stadsomvandlingar av bilder hämtade

från Medelhavsområdet - stenlagda 
gator, gränder, trappor etcetera, 
”stadsbildsideal som föresvävar många 
arkitekter” beklagade sig de här aktuella 
artikelförfattarna (Eva Hamrin 8c Erik 
Wirén 1963 s. 33). 1964 presenteras 
historiska trädgårdar i Italien (Walter 
Bauer 1964 s. 60-61) 1965 finns en 
uppsats om Ragnar Östberg illustrerad av 
fotografier av italienska inspirationskällor 
där i synnerhet kolonnader, loggior och 
balkonger, de sist nämnda såväl hängande 
interiört som exteriört, dominerar 
bildmaterialet (Hakon Ahlberg 1965 s. 
238). I anslutning till artikeln finns ett 
fotografi som visar den för den här tiden 
omtyckta typiska italienska småstaden 
klättrande på en bergssluttning (Albert 
Lilienberg 1965 s. 239-244) 1966 skriver 
Igor Dergalin en fem sidor lång artikel 
om Monemvasia, en grekisk ö med en 
medeltida bysantinsk stad, halvt i ruiner 
enligt artikelförfattaren. Illustrationerna 
visar de vid den här tiden omtyckta 
stenmurarna, gränderna, trapporna och 
de trånga passagerna. Igor Dergalin 1966 
notisavd. s. 83-84.

317 Fritz Jaencke 8c Sten Samuleson 1969 s. 
16-17.

318 Anders Björkman 2001, s. 155.
319 Olle Engkvist 1961 s. 42. Enligt en 

uppsats av Suzanne Lindhagen 2003 s. 77 
var piazzan inspirerad av utformningen 
av Piazza delle Erbe i Verona. Min 
minnesbild av Verona säger mig att det 
måste vara torgets avlånga form som 
avses.

320 Jerker Lundequist 1971 s. 31.
321 Helge Zimdahl (HZ) 1942 s. 3.
322 Mari Ferring 2006 har behandlat 

liknande frågor som de jag här går in på. 
Från Ferrings avhandling har jag hämtat 
de nämnda namnen och de nedsättande 
benämningarna. Se s. 60, 63, 67.

323 Här bör flikas in att många av den 
offentliga maktens boningar höll låg 
profil. De uttrycker som jag tolkar det en 
antiauktoritär diskurs i analogi med den 
som spreds i samhället under i960- och 
1970-talen. Ödmjuk och tjänande alltså, 
inte monumental. Karin Arvastson 8c 
Cecilia Hammarlund 2003 s. 157-159 
gör en lite annorlunda tolkning än den jag 
gör.

324 Hans Borgström 8c Bengt Lindroos 1964 
s. 320-324.

325 Erik Thelaus 1964 s. 291.Planen finns 
publicerad i Lisbeth Söderqvist 2004.

3 26 Sistnämnda enligt Anders Åman 1987 s. 105.
327 Sistnämnda enligt Lennart Holm 1951 s. 

458.
328 Karin Arvastson 8c Cecilia Hammarlund 

2003 s. 63, 96-97. Tornet stod färdigt 
1958.

329 Joan Ockman 1996 s. 300.

330 Stadshuset i Vetlanda finns på bild i Karin 
Arvastson 8c Cecilia Hammarlund 2003

331 Hans Asplund 1965 s. 315-317.
332 Ett liknande gallerverk hade 

den amerikanska paviljongen på 
Brysselutställningen 1958 presenterad av 
Kristian Romare 1958 s. 169-175.

333 Carl Nyrén 1950 s. 241-245.
334 Torsten Frendberg 1957 s. 150-159.
335 Karl Koistinen 8c Bernt Nyberg 1963 s. 

280.
336 Arkitektur 1962:4 ägnade ett antal 

uppsatser åt Västra Frölunda. Om 
Krusboda se Karin Lidmar 8c Peter 
Lindmark 1973 s. 11-16: Åke Janson 
1973 s. 11-16.

337 Arkitektur 1962:4 notisavd. s. 29.
338 Gösta Fredblad 8c Hugo Höstrup 1964 s. 

252-255.
339 Jan Torsten Ahlstrand 1991.
340 Se diskussionen om italienska piazzor i 

Trywhitt J, Sert J L 8c Rogers E N (red.) 
1952 s. 74-80.

341 Erik Wihlborg 1951 s. 414 (Slottshöjden): 
Elias Cornell 1955 s. 206 (H 55): Dag 
Ribbing 1959 s. 88-91 (Domus).

342 Byggmästaren 1954: 4 s. 81 (Malmö), 
1956: 8 s. 157-161 (Norrköping), 1958:
3 s. 59 (Krylbo), s. 61 (Mörby).

343 Marianne Kärre 1969 s. 12.
344 Sten Samuelson 1963 s. 326-328.
345 Jan Erik Lund 8c Bengt Persson 

1969 s. 28-29. Arkitekter Kjessler 8c 
Mannerstråle AB.

346 Fritz Jaencke 8c Sten samuelsson 1955 s. 
287-289.

347 Fritz Voigt 1955 s. 267-272.
348 Armand Björkman 1969 s. 32-33.
349 Jon Höjer 8c Sture Ljungqvist 1958 s. 

89-95.
350 Hans Fog 8c Bernt Sahlin 1965 s. 259, 

261.
351 Sven Backström 8c Leif Reinius 1969 

s. 40-41.
352 Erik Ahlsén 8c Tore Ahlsén 1963 s. 300-307.
353 Dag Ribbing 1964 s. 284-288: Folke 

Löfberg 1964 s. 283:
354 Sven Backström 8c Leif Reinius 1973 

s. 16-17.
355 Knut Knutsson, känd som expert 

i Sveriges Televisions program 
”Antikrundan” talade i ”Sommar” i 
radions Pi 2007. Han berättade att 
intresset för äldre föremål är relativt lågt 
idag och att priserna allt sedan 1980-talet 
har sjunkit. Knutssons uppfattning att 
det finns ett relativt sett litet intresse för 
äldre föremål är möjligen en analogi till 
det ointresse för äldre bebyggelse som att 
döma av tidskriften råder bland arkitekter 
idag.

356 Göran Lindahl 1956 s. 11-14.
357 Björn Linn 1961:7 notisavd. s. 51.
358 Björn Linn 1961:8 notisavd. s. 61.
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359 Torbjörn Olsson 1958 s. 13-18.
360 Per Olof Olsson (sign. PO) 1962 notisavd. 

s. 69.
361 Helge Finsen 1965 s. 25-37.
362 Göran Lindahl 1958:5. 181-189.
363 ”Red” (sign) 1959:9 notisavd. s. 69.
364 Göran Lindahl 1965:5 s. 152-159 

1965:10 s. 367-368.
365 ”TW” (sign.) 1965 notisavdelningen s. 

105.
366 Jan Rosvall 1969 s. 54-55.
3 67 http://www.chalmers.se/gmv/SV/kontakt/ 

personal/rosvall-jan
368 ”Apropå enhetlig miljö” (osign) 1959: 4 

notisavd. s. 31; Erik Thelaus i960 s. 97.
369 Tore Darelius &c Sven Kai-Larsen 1970 s. 

14.
370 Anders Tengbom 1971 s. 27-28.
371 Olle Svedberg 1971 s. 17-18.
372. Ibid.
373 Huvud- och vertikalkommunikation 

användes genomgående i bildtexter och 
planbeskrivningar i Arkitektur 1972:1 s. 
4-26.

374 Garnisonen presenterades i en rad 
uppsatser i Arkitektur 1972:1.

375 Det är denna byggnad som brukar 
finnas med i litteraturen som ett exempel 
på Byggnadsstyrelsens så kallade 
”strukturfilosofi”. Byggnaden nämndes 
av Nils Ahrbom 1987 s. 160-181 och 
har sedan återkommit i litteraturen vid 
ett flertal tillfällen. Den är alltså väl 
känd, men inte av de skäl som här lyfts 
fram. Byggnaden presenterades av Arne 
Rudberger 1970 s. 30-35

376 Ibid.
377 http://www.arkitekt.se/s4323
378 Arne Rudberger 1970 s. 30-35.
379 I december 1969 presenterade LO och 

SAP inför 1970 års val ett gemensamt 
program för ”Bättre arbetsmiljö”, 
regeringen tillsatte offentliga utredningar 
och en rad propositioner som bildade 
underlag för 1978 års arbetsmiljölag. 
Göran Therborn 1989 s. 25.

380 Olle Bengtzon 1970-06-18.
381 Signaturen ”S” 1966:5 s. 200-207:

”Red.” ”Tibro” 1965 s. 167-170 och 
Ralph Erskine 1965 s.172 -179.

382 Walter Bauer i960 s. 160-161.
383 Björn Linn 2000 (paginering saknas).
384 Stig Dedering 1969 s. 50.
385 Lars Malm & Lennart Uhlin 1961 s. 

105-108.
386 Sistnämnda enligt Staffan Helmfrid 1988 

s. 29.
387 Signaturen ”S” 1966 s. 200-207; ”Red.” 

”Tibro” i Arkitektur 1965 s. 167-170 och 
Ralph Erskine 1965 s.172 -179.

388 Erskine fick arkitekternas eget pris,
Kasper Salinpriset 1970 för ett 
bostadsområde i Sandviken. Tio år senare 
fick han priset igen. www.arkitekt.se/ 
s4323

389 Serge Chermayeff & Christopher 
Alexander 1966 s. 152, 158, 161, 163.

390 Brian Finnimore 1989 s. 60-63.
391 Den svenska utvecklingen i detta avseende 

refererat efter Eva Rudberg 1980 s. 72.
392 SOU 1965:32 s. 263.
393 Ulla Ekström von Essen beskriver hur de 

ideal om sparsamhet och passivitet som 
präglade kommunerna under 1930-talet 
och förra delen av 1940-talet, under 
1940-talets andra del successivt ersätts av 
idealet om expansion och aktivitet. Ulla 
Ekström von Essen 2003 s. 253-291.

394 1948 och 1949 års statistik hämtat ur 
Annual Bulletin of Housing and Building 
Statistics for Europé 1958 tabell 5 s.
15. Övrig statistik hämtad ur Ivre och 
Lundevall 1978 tabell 22 och 23 s. 260- 
261.

395 Antal byggda lägenheter (inklusive 
enfamiljshus) enligt Ivre och Lundevall 
1978 tabell 22-23 s- 2.60-261. Jag har 
tidigare diskuterat begreppet rekordår 
som ju inte är något precist begrepp 
med en entydig definition. Rekordår 
skulle strikt tillämpat användas om de 
år under vilka det byggdes allra flest 
lägenheter per år skulle man kanske 
kunna tycka, nämligen 1967 till 1972 
då mellan 100 000 och knappt no 000 
lägenheter byggdes varje år. Jag har själv 
tidigare använt begreppet om perioden 
i960 till 1975 och motiverat det med att 
bostadsbyggnadsutredningen för dessa 
år föreslog ett ”rekordstort” byggande 
omfattande 1,5 miljoner bostäder under 
femton år (se Lisbeth Söderqvist 1999
s. 11-12). Men begreppet kan användas 
på olika sätt naturligtvis, med olika 
argument.

396 Karl D Ivre och Peter Lundevall 1978 
tabell 22 s. 260 och Owe Lundevall 1995 
s. 34.

397 Owe Lundevall 1995 s. 16. Här finns ett 
referat över samtliga politiska partiers 
bostadspolitiska ställningstagande. Se 
även s. 21-45.

398 Göran Therborn 1989 s. 3-43.
399 Bengt Norrving 1981 s. 25. Det var 

inrikesminister Rune Johansson som i 
prop. 1967:100 s. 173 formulerade denna 
standardhöjning.

400 Statsverkspropositionen 1966 bilaga 13 s. 
196.

401 Industrialiserat byggande definierades 
i byggindustrialiseringsutredningens 
delbetänkande från 1968, SOU 1968:43 
”Upphandling av stora bostadsprojekt” 
som ett byggande kännetecknat av 
samordning - inte för många byggherrar 
i ett projekt; upprepning - minst
1000 lägenheter, kännetecknade av 
enhetlighet med ett begränsat antal 
hustyper och variantbegränsning, i 
synnerhet med avseende på badrums

och köksinstallationer, vidare var en 
liten åtgång på arbetskraft ett tecken på 
industrialiserat byggande; och kontinuitet 
- med vilket avsågs en jämn produktion. 
Se vidare Lisbeth Söderqvist 1999 s. 
33—35-

402 Avsnittet baseras på Folke Marmstål 
berättar för Nils Nordberg Byggarna och 
maskinerna 1992.

403 Bo Wijkmark 2002 s. 13-14.
404 Generalplan för Eskilstuna, Eskilstuna 

1950.
405 Edmund Dahlström 1952 s. 11-126.
406 Mari Ferring 2006 s. 96-97.
407 Hans Albin Larsson 2007
408 Mari Ferring 2006 s. 96-97.
409 Göran Sidenbladh 1948:3 s. 112-116.

Här kan påminnas om att Gregor 
Paulson under Ciam:s kongress 1951 
uttryckte sympati för principen om 
grannskapsplanering och tilltro till 
teorierna om primärgruppens betydelse. 
Gregor Paulsson 1952 s. 26-28.

410 Sven Markelius 1956 s. 49-70.
411 Ulrika Sax 1998 s. 90 och föredrag av 

Ulrika Sax vid konferens om ytterstaden 
vid Stockholms Stadsmuseum 2004.

412 Otto Danneskiold-Samsø 1945 s- 49-
413 1959 ändrades kommunallagen (”lex 

Bollmora”) vilket medförde att de 
kommunala bostadsbolagen i Stockholm 
från detta år kunde bygga bostäder på 
markområden i grannkommunerna
när Stockholms stad var markägare. 
Stockholm har under hela 1900-talet köpt 
upp mark utanför staden och innehavet 
var stort 1959. Kerstin Bodström 1994 s. 
107. Här kan tilläggas att halva Spånga 
socken inkorporerades av Stockholm 
1949 vilket underlättade exploateringen 
av Vällingby. Marianne Råberg (sign MR) 
2003 s. 27.

414 Enligt en beräkning 1965 fanns knappt 
15 000 anställda i området, vilket 
motsvarade 55 procent av antalet 
yrkesutövare. Enligt en uppgift arbetade 
och bodde dock endast 26 procent
i området, resten pendlade. Göran 
Sidenbladh 1981 s. 361.

415 Christina Bergqvist 2001 s. 15.
416 Föredrag av Ulrika Sax vid konferens om 

ytterstaden vid Stockholms Stadsmuseum 
2004. Sax har gjort intervjuer med 
kvinnor vilka bodde i Vällingby under den 
aktuella tiden. Det är dessas berättelser 
som ligger till grund för Sax antagande.

417 Det framtida Stockholm. Riktlinjer för 
Stockholms generalplan 1945 s. 51-52.

418 Annika Almqvist 2004 s. 42.
419 Johan Rådberg 1988 s. 307.
420 Se exempel från Frankfurt-Römerstadt 

respektive Berlin-Britz i Karin Willhelm 
1973 s. 12-13.

421 Hans Arén delar uppfattningen att 
ekonomiska skäl sannolikt bidrog till att
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radhuset ersattes av flerfamiljshus. Han 
påtalar även att det rådde markbrist i 
Stockholm och Göteborg. Hans Arén 
1980 s. 3, 181.

422 Statliga Vattenfalls huvudkontor 
lokaliserades till den nya staden, Svenska 
Bostäders dito (Svenska Bostäder var 
som bekant byggherre för Vällingby),
SL:s vagndepå lokaliserades också hit.
I Johannelund invid Vällingby finns ett 
arbetsområde med industrier och kontor. 
Till detta kom alla de arbetstillfällen som 
affärerna i centrum erbjöd. Ulrika Sax 
1998 s. 12.

423 Ulrika Sax 1998 s. 137.
424 Erland von Hofsten 1943 s. 26.
425 Det framtida Stockholm. Riktlinjer för 

Stockholms Generalplan 1945 s. 56.
426 Ulrika Sax 1998 s. 12, 88, no, 125.
427 Kerstin Bodström 1994 s. 104.
428 Ingegerd Ågren 1962 s. 253-254
429 Nacka och Huddinge har jag behandlat

i Lisbeth Söderqvist 1999. Här ingick en 
intervju med arkitekt Ulf Gillberg.

430 Samtliga dessa senare nämnda har tidigare 
omtalats av Ingemar Johansson 1991. Om 
Bollmora finns att läsa på sidorna 572- 
576. Med 1970-talets ”förortskritik” blev 
Bollmora i det allmänna medvetandet en 
förskräcklig plats, fattig och farlig skriver 
Johansson.

431 Det framtida Stockholm. Riktlinjer för 
Stockholms generalplan 1945 s. 78.

432 J B Cullingworth 1979 s. 213, 233.
433 Eva Rudberg 1998 s. 139.
434 Göran Sidenbladh 1977 s. 197.
435 Stefan Dahlgren 1977 s. 302.
436 Nils Ahrbom 1983 s. 101, 119-121.
437 Gunnar Lindman 1956 s. 123.
438 Börje Hanssen 1978 s. 280-304.
439 Anders Åman 1987 s. 135.
440 Arkitektur 1973:7, specialnummer om 

Folkets hus med texter av Lennart Green, 
Bengt OH Johansson, Bengt Hidemark 
med flera.

441 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 
4. Utlåtande och memorial, andra bandet. 
Stadskollegiets utlåtande nr 404 år 1944 
s. 2268.

442 Elisabeth Wannberg 2003 s. 253.
443 Kerstin Bodström 1994 s. 102-103.
444 Ibid s. 101.
445 En grupp berömda höghus från 1940- 

talet var de på Danviksklippan av Sven 
Backström och Leif Reinius uppförda vid 
samma tid, det vill säga omkring 1940- 
talets förra hälft och mitt. Punkthusen 
på Danviksklippan bildade en renodlad 
höghusmiljö, inga andra hustyper ingick. De 
presenterades på kongressen i Bridgewater 
1947 (Ciam 6). I Malmö hade en ny 
stadsplan 1936 möjliggjort byggandet av 
höghus i nio våningar i Ribershus som låg 
strax utanför staden. Lisbeth Murath 8c 
Barbro Norén-Brunbäck 1989 s. 60.

446 Beskrivningen av Årsta utgår från 
”Beskrivning till förslag till ändring och 
utvidgning av stadsplan för delar av 
stadsdelarna Årsta och Johanneshov i 
Stockholm” 2353 R4:5 och plan 2353 
daterad 1939-09-02 i BN:s arkiv SBK i 
Stockholm.

447 Kungl. Kommunikationsdepartementet 
1945-03-I6 i Pl. 3050 Rio:io. BN:s arkiv 
SBK i Stockholm.

448 Beskrivning till förslag och utvidgning 
av stadsplan för del av stadsdelen Årsta 
(västra) i Stockholm 1950-02-11, i BN:s 
arkiv SBK i Stockholm Pl. 3733.

449 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 
4. Utlåtande och memorial, andra bandet. 
Stadskollegiets utlåtande 1944 nr 404
s. 2268-2275.

450 Uppgifterna om Hägerstensåsen är 
hämtade i Hedvig Schönbeck 2003 s. 132.

451 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 
4. Utlåtande och memorial, andra bandet. 
Stadskollegiets utlåtande 1944 nr 404
s. 2268-2275.

452 Sarah Williams Goldhagen 8c Réjan 
Legault 2000 s. 15.

453 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 
4. Utlåtande och memorial, andra bandet. 
Stadskollegiets utlåtande 1944 nr 404
s. 2268-2275.

454 Torgny Segerstedt 1944 s. 9-36.
455 Avsnittet baseras på Mari Ferring 2006 

s- 50» 55-59-
456 Ivar Olsson 1954 s. 269-270.
457 Erik och Tore Ahlsén 1954 s. 271-288.
458 136 hyrtillfällen.
459 68 resp. 54 hyrtillfällen.
460 Ungefär 45 hyrtillfällen/förening.
461 45 resp. 31 hyrtillfällen av resp. klubb 

Alla uppgifter om hyrtillfällen ur 
”Organisationer och enskilda som hyrt 
Årsta Centrums fritidslokaler tiden 
i/ii 1953-31/10 1954” Byggmästaren 
1954:12 s. 289.

462 Karl-Erik Granath 1954: s. 295-296.
463 Erik och Tore Ahlsén 1954 s. 280.
464 Ibid s. 269.
465 Sistnämnda om Hammarbyhöjden 

baseras på ett samtal mellan författaren 
och Ulrika Sax i samband med en 
konferens som hölls i Stockholm 2004. 
Ulrika Sax har författat Den vita staden 
Stockholm 1989 som handlar om livet i 
Hammarbyhöjden perioden 1930 till idag.

466 Ivar Olsson 1954 s. 269.
467 Se till exempel diskussion om den 

italienska piazzan vid CIAM 8 återgiven
i Trywhitt J, Sert J L 8c Rogers E N (red.) 
1952 s. 74-80.

468 Enligt både Mari Ferring (2006) och Eva 
Rudberg 1998 s. 120 målade arkitekterna 
tillsammans med ett antal medarbetare 
fasaderna.

469 Mari Ferring 2006 s. 89-90.
470 Ibid s. 96-97.

471 Nils Einar Eriksson 8c Erik Ragndahl 
1951 s. 410: H Klemming 1951 s. 420- 
425: David Helidén 1951 s. 430-433: 
Torsten Frendberg 1957 s. 150-159: 
Torsten Frendberg 1959 s. 4-10. De 
icke-kommersiella delarna av Farsta 
projekterades av Erik och Tore Ahlsén, 
som även utformade Årsta centrum. I 
övrigt var Backström 8c Reinius ansvariga 
för Farsta. Farsta centrum presenterades
i Arkitektur 1961:3 s. 44-68. Torpa 
refereras även i SOU 1956:32 s. 139.

472 Thomas Paulsson 1969 s. 2-9.
473 Gustaf Lettström 1950 s. 213-215.
474 Sven Backström 8c Leif Reinius 1954 

s. 197-200.
475 Lennart Holm 1958 s. 141-143: Hans 

Asplund 1958 s. 144-149.
476 ”Ålidshem” presenterat i Plan 1964:4 

s. 151-154. Planförfattare: ELLT.
477 Thomas Paulsson 1969 s. 9.
478 N F Leufstadius, Axel Lund 8c Enar A 

Werner 1969 s. 23-38.
479 Angered-Bergum Generalplan 1968 s. 73.
480 ”Arkitektur nu” 1969 s. 55-56.
481 ”Arkitektur nu” 1970:5 s. 63.
482 Bengt Lindroos 1950 s. 465-476.
483 Lennart Holm 1958 s. 141-143: Hans 

Asplund 1958 s. 144-149: Hans Erland 
Heineman 1965 s. 293.

484 Presenterade i Arkitektur 1973:7, 
temanummer om Folkets Hus.

485 Kjell Andersson m.fl. 1973 s. 25.
486 Byggmästaren 1954:4 ägnades åt skolor 

och deras utnyttjande, artiklar av bla 
Helge Zimdahl 1954 s. 100-106.

487 Lewis Mumford 1942 s. 473.
488 Mats Franzen och Eva Sanstedt 1981 

s. 236.
489 Yttrande från skoldirektören i Stockholm 

över planen för Akalla-Hjulsta-Tensta 
19691218 i vilket han refererar 
utvecklingen. ”1 konsekvens med detta 
har i de nyaste stadsdelarna inte uppförts 
särskilda medborgarhus så som i 
Vällingby och Farsta.” BN:s arkiv i SBK i 
Stockholm Pl. 7160.

490 Jon Höjer 8c Sture Ljungqvist 1958 
s. 89-97.

491 N F Leufstadius, Axel Lund 8c Enar A 
Werner 1969 s. 25. Denna utredning 
”Angered fritidscentrum” refereras i SOU 
1968:38 s. 14.

492 Ingegärd Ågren 1970 s. 20-25.
493 I ovan gjorda redovisning finns relativt 

sett fler exempel nämnda i tidskriften 
kring åren 1957-1959.

494 SOU 1956:32 s. 205, 208.
495 Här använder jag för enkelhetens skull 

begreppet trafikseparering om principen 
om att skilja olika trafikslag från varandra 
i syfte att undanröja konflikter och att 
skapa vägar för högre hastigheter. Ett 
annat begrepp som hade varit möjligt att 
använda är ”trafikdifferentiering”. Se
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Anders Hagson 2004.
496 Eva Rudberg ”Från grannskap till 

bilsamhälle” 1998 s. 139. Susanne Urban 
2002 s. 58 och e-post från Urban.

497 Susanne Urban e-post.
498 Lisbeth Söderqvist 2001 s. 52.
499 Set exempel Peter Elmlund 2003-11-05; 

Jerker Söderlind 2004-12-09.
500 Kell Åström 1950 s. 337. Enligt 

Anders Hagson var den första 
trafikdifferentierade planen i Sverige 
av Uno Åhrén för Lundbyområdet på 
Hisingen i Göteborg 1937. Anders 
Hagson 2004 s. 128.

501 Sune Lindström 1952:3 s. 65.
502 Enligt Hagson bidrog publiceringen 

av SCAFT till att ge principen om 
trafikseparering en officiell och 
vetenskaplig dräkt. Anders Hagson 2004 
s. 241.

503 Lisbeth Söderqvist 2001 s. 52-56.
504 Lisbeth Söderqvist 1999 s. 15. Fisksätra 

presenterades i entusiastiska ordalag i 
Göran Sidenbladh 1962 s. 177-180.

505 I Orrholmen kostade en parkeringsplats 
11 000 att anlägga, i Fisksätra cirka 
7000 vilket ska jämföras med en 
parkeringsplats på mark som kostade 
ungefär ett par tusen kronor. Lisbeth 
Söderqvist 2001 s. 52-56; 2000 s. 15.

506 Se till exempel Bertil Hultén 1962 s.
191-19 5 och tidigare nämnda artikel av 
Sidenbladh 1962. Se vidare Hans Wohlin 
1963 s. 112-115.

507 I många presentationer av 
bostadsområden i Plan ingår uppgifter om 
gångavstånd mellan bostad och parkering, 
som helst inte skulle vara för långt.
Om Byggnadsstyrelsens föreskrifter och 
normer se Söderqvist 1999 s. 31-33.

508 Generalplan för Stockholm 1952. 
Stockholm 1952 s. 285.

509 Köpet av Sätra och inkorporeringen av 
markområdet i Huddinge har beskrivits 
av Ingemar Johansson i Stor-Stockholms 
bebyggelsehistoria Värnamo 1991 s. 
526-530.

510 PM av den 8 november 1956 angående 
plan för utredning av förutsättningarna 
för exploatering av Sätra-Vårby i 
Brännkyrka-Huddinge. Handling i BN: 
s arkiv, SBK i Stockholm, Pl. 5009.
Se även Förslag till Regionplan för 
Stockholmstrakten 1958 kartbilaga 
B där det framgår att strukturen för 
området var klar vid denna tidpunkt.
Dock kan påpekas att den stora 
centrumanläggningen i kartan ligger i det 
blivande Sätra, inte Skärholmen.

Si i Mellan 1950 och 1958 hade Stockholm
borgerlig majoritet. Det uttrycktes 
bland annat i att Farsta Centrum inte 
projekterades och byggdes av Svenska 
Bostäder (som ansvarade för både 
Vällingbys och Skärholmens Centrum).

Istället gav staden uppdraget att bygga 
Farsta Centrum till ett privat konsortium. 
Kerstin Bodström 1994 s. 106.

512 ”Beskrivning till generalplan för 
stadsdelarna Skärholmen och Vårberg i 
Stockholm” daterad 1963-09-12 i BN:s 
arkiv SBK i Stockholm, Pl. 5010.

513 ”Beskrivning till principförslag till 
generalplan för del av Skärholmen- 
Vårby” daterad 1962-06-28 i BN:s arkiv 
SBK i Stockholm, Pl. 50io”Beskrivning 
till generalplan för stadsdelarna 
Skärholmen och Vårberg i Stockholm” 
daterad 1963-09-12 i BN:s arkiv SBK i 
Stockholm, Pl. 5010.

514 Stadskollegiets utlåtande och memorial 
nr 44 1961. Kopia i BN:s arkiv, SBK i 
Stockholm, Pl. 5009. ”Beskrivning till 
generalplan för stadsdelarna Skärholmen 
och Vårberg i Stockholm” daterad 1963- 
09-12 i BN:s arkiv SBK i Stockholm, Pl. 
5010

515 Sammandrag över yttranden över 
planen 1963-09-11, i BN:s arkiv, SBK i 
Stockholm, Pl. 5010.

516 Forhandlingsplanering var ingenting 
ovanligt på 1960-talet även om forskare 
som diskuterat 1980- och 1990-talens 
planering ibland idylliserat ”gårdagen” 
som man föreställt sig var mer 
demokratisk än 1980- och 1990-talens 
”elitkompromisser”. Se vidare Lisbeth 
Söderqvist 1999 s. 162 och 178 not 5.

517 De allmännyttiga bostadsföretagen 
upplåter lägenheterna i form av 
hyresrätter, en upplåtelseform som 
även en del av de privata företagen 
använder. Bostadsrätt är de kooperativa 
organisationernas huvudsakliga 
upplåtelseform, vilket innebär att den 
som bor i lägenheten eller huset betalar 
en insats för att få överta nyttjanderätten. 
Kerstin Bodström 1994 s. 107-112, 133.

518 Beskrivning till principförslag till 
generalplan för del av Skärholmen-Vårby, 
1962-06-28, Göran Sidenbladh, Sven 
Lundberg, Josef M. Stäck. BN:s arkiv i 
SBK i Stockholm Pl. 5010.

519 Pl. 5010 ”Situationsplan” 1963-02- 
22; odaterad arbetshandling från 
arkitektfirman Willhelm Boijsen, Dag 
Efverdal med rubriken ”Fritid” i BN:s 
arkiv, SBK i Stockholm Pl. 6235; Allan 
Westerman: 1965 s. 267-276.

520 Beskrivning till principförslag till 
generalplan för del av Skärholmen-Vårby, 
1962-06-28, Göran Sidenbladh, Sven 
Lundberg, Josef M. Stäck. BN:s arkiv i 
SBK i Stockholm Pl. 5010.

521 Pl. 5009 ”Generalplan/Masterplan, SBK 
daterad 1960-09-09, antagen av BN 
1960-11-11, av SF 1961-03-30.

522 Tjänsteutlåtande av SBK angående förslag 
till generalplan för Sätra daterat 1960-10- 
20 i BN:s arkiv SBK i Stockholm,

PL 5009.
523 Remissvar från Stockholms stads och läns 

köpmannaförbund 1960-10-03, i BN:s 
arkiv SBK i Stockholm, Pl. 5009.

524 Se till exempel berättelsen om Nyqvist &: 
Wass, senare Carneströms livsmedelsaffär, 
i Thomas Millroth &: Per Skoglund 
2004 s. 90-91. Se även ”Handeln och 
konsumenten” publicerad diskussion 
1968 s. 16-18.

525 Att skolan i Skärholmens centrum 
planerades dubbelutnyttjas beläggs av ett 
tjänsteutlåtande från SBK till BN daterat 
64-05-25 i BN:s arkiv SBK i Stockholm, 
Pl. 6235.

526 Stockholms stads och läns 
köpmannaförbund, som deltog i 
utredningen, refererade till statistiska 
uppgifter insamlade i in- och utlandet, 
erfarenheter från Vällingby centrum 
men också från amerikanska och 
europeiska storstadsområden. Remissvar 
från Stockholms stads och läns 
köpmannaförbund 1963-06-12, i BN:s 
arkiv SBK i Stockholm, Pl. 5010.

527 Centret i Älvsjö skulle enligt ”Utredning 
rörande dimensionering av det planerade 
stadsdelsgruppcentret i Skärholmen- 
Vårby baserad på erfarenheter från 
Farsta centrum” av Lars Rydén &c 
Ingemar Lindberg, vara omkring
60 000 kvadratmeter stort. Utredning 
tillhörande Pl. 5010 i BN:s arkiv, SBK i 
Stockholm. Två regionala centra föreslogs 
i Regionplan för Stockholm 1958, ett i 
Älvsjö, ett på Järva. Se nedan i avsnittet 
om Norra Järva.

528 Olika siffror har nämnts i olika 
sammanhang, man räknade lite olika är 
mitt intryck. Oavsett detta framgår tydligt 
storleksskillnaden.

529 Brev till Josef Stäck 1963-01-29 i BN:s 
arkiv, SBK i Stockhlm Pl. 5010.

530 Vårberg i ett regionalt perspektiv 1984.
531 Ingemar Johansson 1991 s. 554.
532 Göran Sidenbladh 1982 s. 132-137.
533 Claes Caldenby 1998 s. 148.
534 Karl-Olov Arnstberg 1979 s. 158.
535 Lisbeth Söderqvist 1999 s. 194.
536 Enligt bibliotekstjänsts katalog Svenska 

Tidningsartiklar publicerades under 
september 1968 åtta artiklar om 
Skärholmen, i oktober tretton och under 
november sex. Från och med december 
1968 upphörde Skärholmsdebatten enligt 
bibliotekstjänsts katalogisering. Den 
bestod alltså av 27 artiklar publicerade
i dagspressen under tre månader i 
slutet av 1968. Det publicerades dock 
fler än 27 artiklar där Skärholmen på 
olika sätt diskuterades, även om alla 
inte kan sägas ha Skärholmen som 
huvudämne. Jag valde inledningsvis 
ut 55 dagspressartiklar varav ungefär 
hälften refereras i texten. Flertalet
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artiklar publicerades i Dagens Nyheter, 
Expressen och Svenska Dagbladet. Ett 
mindre antal artiklar har hämtats ur 
Aftonbladet, Göteborgs Handelstidning 
och Göteborgsposten. Debatten startade i 
och med att Skärholmen formellt invigdes 
den 9 september 1968. Den har tidigare 
refererats och kommenterats av Karl- 
Olov Arnstberg (1979), Thomas Paulsson 
(1969) och Ulf Hård af Segerstad 
(1971). I de två senare rör det sig om 
publikationer som utgjorde en form 
av inslag i debatten. Hård af Segerstad 
deltog också i den debatt som fördes i 
dagspressen i sin roll som medarbetare vid 
Svenska Dagbladet.

537 Ulf Hård af Segerstad 1968-09-14
538 Se ovan referatet av Serge Chermayeff & 

Cristopher Alexander 1966 (1963).
539 Ulf Hård af Segerstad 1968-09-14.
540 Peder Aléx 2003 s. 162.
541 Peter Corrigan 1997 s. 35.
542 Peder Aléx www.umu.se/humfak/kansliet/ 

alex_peder_docforel.html
543 Sist nämnda hämtat ur Ulf Hård af 

Segerstad 1968-11-01.1 samma artikel 
kritiserades Stockholms nya city ”med 
dess ohöljda kommersialism” och 
”oförmåga att tillfredsställa andra behov 
än den materiella konsumtionen”.

544 Olle Bengtzon 1968-09-06. Även 
Rebecka Tarschys benämnde varuhusen 
som tempel, ”Domustemplet” kallar 
hon Domusvaruhuset i Skärholmen
i Rebecka Tarschys 1968-09-04. 
”Penningens monument” var en annan 
beteckning för denna kritiska inställning 
till kommersiella byggnader och den 
användes av Thomas Paulsson 1969.

545 Clas Brunius 1968-09-30.
546 Annons för Täby centrum SvD 1968-09-26.
547 Clas Brunius 1968-09-30.
548 Ulf Hård af Segerstad 1968-11-01. 

Thomas Michélsen 1968-11-20.
549 Björn Linn 1968-10-17.
550 Erik Ahlsén och Tore Ahlsén 1954 s. 

271-288
551 Hans Erland Heineman 1968-10-03.
552 Ronny Svensson 1968-11-14.
553 Hans Erland Heineman 1968-10-03.

Helge Zimdal 1968-05-31 pläderar 
för att samarbete med fackmän inom 
samhällsvetenskap är centralt för 
att kunna analysera olika invånares 
”kontakt- och serviceproblem”.

554 Crispin Ahlström 1968-12-15.
555 Ulf Hård af Segerstad 1968-10-11.
556 Thomas Michélsen 1968-11-20.
557 Tord Baeckström 1968-10-02.
558 Ulf Hård af Segerstad 1968-11-01. 

Thomas Michélsen 1968-11-20.
559 Ulf Hård af Segerstad 1968-03-02 och 

1968-11-24.
560 Olle Bengtzon 1968-10-10.
561 Thomas Michélsen 1968-11-20.

Omtanken om de ”svaga” grupperna 
blev ett tidstypiskt drag. Lars Gyllensten 
argumenterar på ett liknande sätt i två 
publicerade artiklar om stadsbyggande 
1968-09-24 och omvandlingen av 
Stockholms city 1968-09-26. Gamla, 
barn och unga, sjuka och handikappade 
var medborgare som missgynnades enligt 
honom när samhället planerades för 
”friska, unga och välsituerade bilister”.

562 Pål Strandbakken 2003 s. 344-349.
563 Göran Therborn 1989 s. 24.
564 Ulf Hård af Segerstad 1968-01-01.
565 Olle Bengtzon 1970-06-18.
566 Ann Toreskog 1970-06-17.
567 Rolf Gange 1969-06-25.
568 Åsa Moberg 1968-08-30.
569 Margareta Garpe 1968-09-23.
570 Åsa Moberg 1968-08-30. Liknande kritik 

framfördes mot Bredäng. ”Man dör 
långsamt, själsmässigt” säger kvinnorna i 
nämnda förort enligt Ulf Anzelius 1968- 
09-25

571 Olle Bengtzon 1970-06-18.
572 Se ”S” 1966 s. 200-207 resp. ”Red”

1965 s. 167-170 och Ralph Erskine 1965 
s. 172-179.

573 Samtliga här refererade intervjuade 
i Birgitta Grut 1968-09-08. Allan 
Westerman hade några år tidigare uttryckt 
samma sak som Kurt i en uppsats några 
år tidigare då han jämförde utvecklingen 
”efter År sta”. Det fanns mötesplatser men 
de var inte tillräckligt folkliga. Diskursen 
var spridd. Westerman 1965 s. 267-276.

574 Karl-Olov Arnstberg 1979.
575 Urban Ericsson, Irene Molina & Per- 

Markku Riistilammi 2002 s. 22-23.
576 Min tolkning ansluter sig här till 

tidigare forskning av bland andra Maria 
Göransdotter 1999; se även Katarina 
Larsson 2004 som särskilt diskuterar 
”tvättfrågan”, d.v.s. inrättandet av 
kollektiva tvättstugor.

577 Emma Isaksson 2007 s. 34-35.
578 Per Holmberg & Holger Ström 1970.
579 Göran Ahrne 1971.
580 Göran Therborn 1989 s. 24.
581 Per Holmberg & Holger Ström 1970.
582 Brita Åkerman 1994 s. 163-164 och SOU 

1956:32 s. 9.
583 Sven Markelius hörde till dem 

som antog att bostadshöghus med 
gemensamhetsanläggningar för 
hushållsarbetets underlättande skulle 
komma att bli vanligt i framtiden. Sven 
Markelius 1950.

584 Katarina Larsson 2000 s. 115.
585 Mari Ferring 2006 s. 96-97.
586 Se Kjell Östberg 2002 s. 52; Katarina 

Larsson 2000 s. 138.
587 Kjell Östberg 2002 s. 52.
588 SOU 1968:38 s. 9.
589 Ibid s. 78
590 Se Kjell Östberg 2002 s. 71, 142.

Östberg redogör för en tidigare gjord 
undersökning av Bengt Lundberg som 
räknat förekomsten av ordet jämlikhet 
i socialdemokratins kongresshandlingar 
under efterkrigstiden. 1948 förekom det 
173 ggr, 1956 301 ggr, i960 513 ggr,
1964 577 ggr, 1967 1270 ggr, 1968 2103 
ggr, 1969 4682 ggr. Jämlikhet handlade 
såväl om klass som kön.

591 Kjell Östberg 2002 s. 52.
592 Christina Bergqvist 2001 s. 15-29.
593 Kari Molin, intervju med Birgitta Dahl, 

2007-09-20.
594 Emma Isaksson 2007 s. 10, 34, 36, 39,

43, 46, 49, 67, 73, 100.
595 Ibid.
596 Göran Therborn 1989 s. 25; SOU 

1970:68 s. 43-48.
597 Ingrid Jussil 1966 s. 281-291.
598 SOU 1967; 30 s. 117.
599 Arkitektur 196853 temanummer om 

service.
600 Birthe Pedersen 2001 s. 95-99.
601 Bengt Andersson, Armand Björkman & 

Jan Holmgren 1970 s. 28-30.
602 SOU 1971526 s. 8 och SOU 1968:38 s.

32.
603 ”Järvafältet” Arkitekttävlingar 1967:3 s. 

8-110.
604 ELLT arkitektkontor AB5 1969 s. 10, 64
605 Antalet planerade rumsenheter,

100 000, angavs i det program som 
hörde till tävlingen om Järva liksom 
riktlinjer gällande antal vårdplatser, 
typer av kulturella anläggningar, ytor 
för detaljhandel etcetera. 100 000 
rumsenheter motsvarar ungefär 80 000 
invånare. Antalet planerade arbetsplatser 
var 78 000 enligt Beskrivning till reviderat 
förslag till dispositionsplan för Norra 
Järvafältet Pl. 7120 s. 11.

606 Plankommittén planerade för en studie
resa 1968 till Göteborg, Köpenhamn och 
Hamburg. Plankommitténs protokoll 
1968-08-14 i Järvafältskommitténs arkiv, 
vol. 4 i SSA.

607 Lennart Zintchenko 1993, s. 23, 36.
608 Yttrande från BN:s namnberedning 1969- 

12-08 Järvafältskommitténs arkiv, vol. 4 
SSA.

609 Kommentarerna finns på sidorna V-XVI i 
Arkitekttävlingar 196753.

610 Av förvärvade 3 940 hektar utgjorde 
Stockholms och Sollentunas delar 
tillsammans 3010 hektar. Brev från C 
Olsson, sekreterare i Järvafältskommittén, 
daterat 1968-02-15 i SSA 
Järvafältskommitténs arkiv vol. 3.

611 Beskrivning till reviderat förslag till 
dispositionsplan förNorra Järvafältet Pl. 
7120 s. ii. Planen är även signerad av 
Sven Lundberg och Gunnar E Rönn.

612 Beskrivning till reviderat förslag till 
dispositionsplan förNorra Järvafältet Pl. 
7120 s. 55.
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613 PM daterat 1968-10-14 i 
Järvafältskommitténs arkiv vol. 4 SSA 
Järfällas mark på Järva skulle användas 
som strövområde.

614 Förslag till områdesplan för Kista 8:7300 
s. 10 i BN;s arkiv i SBK i Stockholm Pl. 
7160.

615 Plankommitténs protokoll 1969- 
12-91 respektive 1970-01-22 i 
Järvafältskommitténs arkiv vol. 4 SSA.

616 I Sollentuna tänktes bebyggelsen sträcka 
sig via Hansta vidare till Sten (även 
benämnt som Översten), Yttersten, 
Nysved, Översjön, Fäboda och Alboda 
(dessa förverkligades inte).

617 SOU 1971:26 s. 30-34.
618 SOU 1968:38 s. 54, 60.
619 Sist nämnda enligt Beskrivning till 

reviderat förslag till dispositionsplan 
förNorra Järvafältet Pl. 7120 s. 46.

620 I Sollentuna röstades planen för Järva ned 
av en ny politisk majoritet i fullmäktige 
1972. Lage Knape 1989 s. 86.

621 Se t.ex. Ingemar Johansson 1991 s. 599.
622 Förslag till områdesplan för Kista Pl.

7300 s. 39 i BN:s arkiv i SBK Stockholm 
Pl. 7160.

623 Planbeskrivning 1970-01-16 Westman/ 
Dergalin/Brattberg i BN;s arkiv i
SBK Stockholm Pl. 7160; Förslag till 
områdesplan för Kista Pl. 7300 s. 39 i 
BN:s arkiv i SBK Stockholm Pl. 7160. 
Yttrande från BN 1970-01-22 i BN;s 
arkiv i SBK Stockholm Pl. 7160.

62.5 BN:s arkiv i SBK Stockholm Pl. 7160 
utställd 17 nov-12 dec 1969, antagen av 
fullmäktige 1970-04-06.

62.6 Statens Planverks skrivelse 1970-12-04; 
PM 1971-01-28 Westman/Dergalin/ 
Brattberg i BN:s arkiv i SBK Stockholm 
Pl. 7160.

6z7 ELLT arkitektkontor AB; 1969 s. 9.
Antalet boende respektive arbetstillfällen 
skiftar något i olika källor som framgått 
vilket beror på att planerna förändrades 
kontinuerligt.

62.8 Förslag till områdesplan för Kista S:
7300 s. 13, 20, 70 i BN:s arkiv i SBK 
Stockholm Pl. 7160.

6z9 De senare nämnda uppgifterna är
hämtade ur Johan Rittsél 2003 s. 359.

630 Stockholm från ovan. Svenska Bostäders 
Almanacka 1005 ”januari”.

631 Jan-Erik Tomth 1984 s.192.
632. Kerstin Bodström 1994 s. 118-119.
633 Lars Ågren 1972 s. 147-184, s. 170-171.
634 Många kommuner satsade på låga och 

täta områden med radhus, ibland i 
form av hyresrätter. Det byggdes också 
hyreslägenheter i radhusliknande form. 
Hyresbostäder i radhus/radhusliknande 
former med hög servicenivå planerades 
och byggdes under 1970-talet i bland 
andra Navestad och Klockaretorpet i 
Norrköping, Bäckby i Västerås, och i

Akalla på Norra Järva i Stockholm, för 
att nämna några exempel.

635 Ledare (osign) Plan 197256 s. 250-251.
636 Karin Lidmar 1972 s. 266-279.
637 Torsten Westman 1972 s. 256-259.
638 Karin Lidmar 1972 s. 272-277 (planer 

och beskrivningar).
639 Senast nämnda enligt Jan-Erik Tomth 

1984 s. 115.
640 Urban Ericsson, Irene Molina &c Per- 

Markku Ristilammi 2002 s. 17-19.
641 Elisabeth Lilja 1999 s. 72, Ingemar 

Johansson 1991 s. 602.
642 Tjänsteutlåtande gatu- och 

fastighetskontoret www.gfk.Stockholm. 
se/webb/tjut/2000/200007//3 2 pdf

643 Beskrivningen av kritiken utgår från 
några artiklar författade av arkitekten 
och debattören Jerker Söderlind som 
publicerat en rad artiklar i ämnet. Här 
återgår jag på två artiklar och en bok 2001- 
06-20; 2004-12-09; och Söderlind 2005.

644 Gringo startade 2004 som en bilaga till 
Metro. Den fick stor uppmärksamhet 
men gick i konkurs 2007. Alla utgivna 
nummer finns på www.gringo.se

645 Patrik Wirén 2007-05-28 intervju med 
Selda Evgin chefredaktör för tidningen 
Förort.

646 Se t.ex. Ayo som i ”Betongdjungelboken” 
sjunger ”Jag flyttar aldrig här ifrån jag 
sväär”. http://artists.letssingit.com/ayo- 
lyrics-betongdjungelboken-8xdnzb6

647 Beskrivningarna av husen är hämtade ur 
SOU 1971:26; Siv Ehn &c Sven Thiberg 
1988.

648 SOU 1971:26 s. 55-56.
649 Tack till Thord Strömberg vid Örebro 

Högskola som vid en konferens
i Stockholm 2004 informerade 
undertecknad om det omfattande 
material, producerat vid KTH i 
Stockholm, som behandlar Brickebacken.

650 Hans Folkesson & Sven Thiberg 1984.
651 Lena Fleetwood 1975 s. 105119.
652 Hans Folkesson & Sven Thiberg 1984 s. 

37-
653 Lena Fleetwood &c Kerstin Ryman 

1975 s. 457. Byggherre var Stiftelsen 
Hyresbostäder i Örebro, ansvarigt 
arkitektkontor WAAB White 
Arkitektkontor i Örebro.

654 Lena Fleetwood 1975 s. 10:119.
655 Sven Thiberg & Lena Fleetwood 1975.
656 Siv Ehn & Sven Thiberg 1988 s.7-9.
657 Hans Folkesson &c Sven Thiberg 1984.
658 Hans Folkesson & Sven Thiberg 1984 s. 37.
659 Lena Fleetwood 1975. Lövgärdets 

servicecentrum planerades med en hög 
servicenivå och lokaler för möten och 
samvaro. I samband med kommunala 
nedskärningar har området tappat dessa 
inslag. Inomhusgata i Lövgärdet, Angered, 
Göteborg, som byggdes cirka 1970. 
(Arkitekt White).
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Centrala diskurser 
och begrepp



Här sammanfattas boken under ett antal rubriker 
som behandlar olika tankestrukturer. Vissa överlap
par varandra, andra har föga gemensamt. Källor och 
referenser anges med något undantag inte här utan 
finns i de olika avsnitten i boken.

Modernism
Modernism inom arkitektur och fysisk planering 
innefattar många visuella varianter. Dessa utveckla
des inom ramen för olika diskurser. Det kan ha fun
nits flera konkurrerande diskurser vid en och samma 
tidpunkt. Därför var det viktigt att den egna verklig
hetsbeskrivningen framstod som den rätta. Vad mo
dernistisk arkitektur och planering innefattade, och 
vad den inte innefattade, var under ständig omvär
dering.

Modernismen inom arkitektur och fysisk plane
ring utvecklades under 1920- och 19 3 o-talen; en pe
riod då teknikutvecklingens och industrins framsteg 
gjorde att många fält, bland andra arkitekternas, 
dominerades av en diskurs som kan uttryckas med 
begrepp som organisering, rationalisering, mekani
sering, normering och ändamålsenlighet. Ändamåls
enliga bostäder skulle skapas med hjälp av teknik, 
industriell organisation och rationaliseringar. Att ef
fektivisera byggandet var ett centralt mål. Fordfabri- 
kerna stod modell, liksom ingenjören Frederick Tay
lors metoder.

Enligt det modernistiska manifestet ”den funk
tionella staden” kunde ingenjörernas metoder bidra 
till samhällsutvecklingen. Men manifestet artikulerar 
också en politisk diskurs. Det var de mindre bemed
lade människornas livssituation som stod i centrum; 
de som bodde i slum, buller och luftförorenade om- 
tåden. Arkitekterna antog att barn och vuxna hade 
behov av grönområden, lekplatser, frisk luft och ett 
gatunät i olika nivåer som ökade rörelsefriheten, i 
synnerhet för barnen. Ett funktionsuppdelat gatunät 
gav också effektivare transporter, vilket var i enlighet

med målet om att göra städerna mer rationella i tra- 
fiktekniskt hänseende.

Från omkring 1940 och framåt gav samhällsveten
skaplig teori, inte minst sociologi, nya impulser. Även 
filosofi, antropologi med flera ämnen transporterades 
in i sakområdet. De mest centrala blev, enligt min 
bedömning, strukturfunktionalism, existentialism, 
strukturalism, västmarxism och feminism. Perspek
tiven ställdes mot varandra eller kombinerades. Arki
tektens roll låg heller inte fast. Var hon/han konstnär, 
ingenjör, ”samhällsbyggare” eller företrädare för en 
grupp ”brukare”?

Debatten och de byggda miljöerna vittnar om de 
förändringar och förskjutningar som skedde över 
tiden, liksom om kampen mellan olika diskurser och 
perspektiv. Den speglar i hög grad en spänning mel
lan dikotomierna empiri och teori (eller rationalism); 
subjektivt och objektivt - alltså de perspektiv som 
skiljer den ena skolan från den andra inom samhälls
vetenskaperna.

Organisk

Begreppet organiskt användes om både planering och 
arkitektur under 1940- och 1950-talen.

Det organiska samhället var ett ideal för många 
arkitekter, planerare och andra med intresse för 
fysisk planering. I det organiska samhället känne
tecknades människors relationer av ömsesidighet; 
socialisationsprocesserna upprätthölls och samman
hållningen var god. Inom det politiska fältet, liksom 
inom samhällsvetenskaplig teori, fanns motsvarande 
beskrivningar. Samhället var en organism som hölls 
samman av människors gemensamma intressen och 
av socialisationsprocesserna. Sociologerna antog att 
de senare var centrala då de reproducerade samhälls
strukturen.

Genom att planera för samhällen där människor 
kunde mötas kring gemensamma aktiviteter, bidrog 
professionen till den nödvändiga Interaktionen och
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integreringen mellan olika grupper och individer, det 
vill säga till socialisationsprocessen. Det gjorde de 
genom att planera för mindre samhällen indelade i 
grannskapsenheter med ett begränsat invånarantal 
och möteslokaler.

Under 1950-talet blev samhällsklimatet annor
lunda och den radikala formen av sociologi utgick. 
I analogi med det kritiserades principen om grann- 
skapsplanering och man upphörde med att använda 
benämningen organiskt om samhället. Men pla- 
neringsprincipen fortlevde, man fortsatte alltså att 
bygga grannskapsenheter med möteslokaler. Under 
1960-talets radikalisering blev människors möjlighe
ter att mötas i aktiviteter åter ett centralt tema inom 
stadsplaneringen; dock utan att begreppet organiskt 
fick någon renässans.

Den organiska arkitekturen var den som uttryckte 
lokala vanor och traditioner. Den var, till skillnad 
från mellankrigstidens modernism, inte inriktad mot 
det generellt tillämpbara. Tvärtom ville arkitekterna 
betona platsens och invånarnas vardagliga liv; om
ständigheter som arkitekturen, enligt det här synsät
tet, måste anpassas till. När den uttryckte det lokala 
samhället och dess invånare, bidrog den till att skapa 
sammanhang. Det senare var utmärkande för såväl 
det organiska samhället som den organiska arkitektu
ren. Den svenska varianten benämndes under 1940- 
och 1950-talen som new empiricism, den italienska 
kallades för neorealism och den amerikanska bay- 
region-style, för att nämna några exempel. Under 
1970-talet blev den egna lokala traditionen åter en 
diskurs som uttrycktes i arkitektur, men begreppet or
ganiskt var inte längre aktuellt.

Det sociala uppdraget; 
jämlikhet och jämställdhet

Inom sakområdet fanns en dominerande diskurs om 
det ”sociala” uppdraget. Arkitektur och planering 
skulle bidra till välfärdssamhällets utveckling. I det 
ingick att värna om vanliga människors intressen och

att försvara medborgarna mot vad som uppfattades 
som potentiella hot. Det var en diskurs som hade 
transporterats från det politiska fältet och som arki
tekterna gav ny artikulation. Samhällsvetenskaperna, 
i synnerhet sociologisk forskning, kom att uppfattas 
som centrala för arkitekterna.

De nya städerna, new towns, villes nouvelles, ABC- 
städer eller vad man nu kallade dem, var alla uttryck 
för välfärdssamhället; det jämlika samhälle i vilket 
vanliga människors liv är utgångspunkten för all pla
nering. I utvecklingen av detta medverkade arkitek
terna. De arbetade för att öka produktionen av billiga 
och bra lägenheter. De utgick i planeringen av både 
lägenheter och städer från vad som uppfattades som 
ett allmänintresse. (Motsatsen var, menade många, de 
traditionella städerna där utformningen hade styrts 
av markvärden.) De nya städerna delades in i mindre 
enheter med mötesplatser, vilket enligt sociologerna 
gynnade ”vi-känslan” och, i förlängningen, samhälls
utvecklingen. Arbetsplatser, butiker, lekskolor, skolor, 
parklekar, idrottshallar och offentlig service lokalise
rade arkitekterna på gångavstånd, medan trafik och 
smutsig industri förlädes längre bort. Målet var att 
skapa en miljö som fungerade väl för invånarna i de
ras vardag.

Bostadssociologisk forskning var en gren på detta 
träd. Här möttes sociologier och arkitekter som un
der 1940-talet utgick från en i samhället spridd dis
kurs om ineffektiva husmödrar som arbetade planlöst 
och irrationellt i hemmen. De behövde upplysas om 
rationella arbetsmetoder och deras hem måste effek
tiviseras. Med hjälp av tidsstudiemän som mätte tids
åtgång och studerade rörelsemönster ville man lösa 
problemet med samma metoder som dem som använ
des inom industrin. De bostadssociologiska studierna 
artikulerade de dominerande föreställningarna kring 
genus. Forskarna ville uppgradera hemarbetet; pro- 
fessionalisera det, samtidigt som studierna implice
rade en normativ kvinnoidentitet; kvinnan som maka 
och mor.

Under 1960-talet protesterade kvinnorna, via 
kvinnorörelsens organisationer, mot de diskurser
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om femininitet som var spridda i samhället. Framför 
allt vände de sig mot hemmafruidealet. De krävde 
samma villkor som männen, och hävdade rätten till 
barnomsorg och arbete. Vänsterintellektuella pekade 
samtidigt på motsättningar och orättvisor i samhäl
let; på masskonsumtionens och massproduktionens 
negativa inverkan på människor och den makt som 
dessa destruktiva krafter, trots bättre vetande, hade 
över planeringen. De nya städerna påstods vara pla
nerade för bilburna män, en burgen medelklass, och 
i enlighet med de kommersiella krafternas intressen. 
Välfärdssamhället hade krackelerat.

Kritiken drabbade arkitektkåren; den hade svikit 
det sociala uppdraget. Arkitekterna svarade med att 
under i960- och 1970-talen uppmärksamma och plä
dera för serviceområden och kollektivhus med hög 
servicenivå. Den offentligt finansierade service som 
kvinnor med barn men också pensionärer och funk- 
tionshindrade fick i form av bland annat barnomsorg, 
kvällsöppna butiker, receptioner i vilka de kunde be
ställa städning och blomvattning, restauranger från 
vilka middagsmat kunde bäras hem, allt detta ut
tryckte i960- och 1970-talens jämlikhets- och jäm- 
ställdhetsdebatt.

Bandstäder var ett annat svar på 1960-talets jäm- 
likhetsdiskurs. Både kollektivhus och bandstäder hade 
utvecklats under 1920-talet i Sovjetunionen och fick 
en renässans i samband med i960- och 1970-talens 
vänstervåg. Bandstäder och kollektivhus uttryckte så
väl under 1920-talet som senare en politiskt kritisk 
arkitektur.

Öppen form

Oppen form användes om arkitektur och stadsplaner 
som var öppna för förändringar. De som företrädde 
idén tog avstånd från en statisk och oföränderlig ar
kitektur. Invånarna påverkade miljön, och miljön på
verkade människorna, och i denna relation uppstod 
rörelse och ständiga förändringar, menade de.

Om jag tolkar debatten som influerad av marx

ismen skulle den kunna förstås som kritik mot den 
internationella modernismen, den som enligt många 
förhindrar människan att leva ett autentiskt liv. 
Hon alienerades av den åtskillnad som gjordes mel
lan henne själv och världen. För arkitekterna gällde 
det att motverka den tendensen genom att skapa en 
bebyggelsemiljö för såväl hela människan som hela 
världen. Det skulle kunna ske genom att invånarna 
fick möjlighet att påverka och förändra arkitekturen 
och staden.

Men öppen form kan också förstås som ett uttryck 
för kritiken mot den strukturella traditionen inom 
samhällsvetenskaperna, vilken dominerade under 
1950-talet, när idén om öppen form spreds. Inom den 
strukturella traditionen betraktades samhället som ett 
mönster som skapas och återskapas oberoende av de 
enskilda aktörernas vilja. En motsatt tradition utgår 
från att samhället är ett oförutsägbart och föränder
ligt resultat av just enskilda människors tolkningar 
och handlingar. Ytterligare en tankestruktur som står 
i motsättning till den strukturella traditionen är den 
existentialistiska som utgår från en dubbel rörelse. 
Som arkitekterna utryckte det; invånarna påverkar 
habitat och habitat påverkar människorna.

Autenticitet, pop och as found.
De påståenden (om världen) som arkitekter och andra 
gjorde tyder på att marxistiska och existentialistiska 
diskurser transporterades in sakområdet - i synnerhet 
de tolkningar som gjordes av Marx’ autenticitetsbe- 
grepp.

Att människan alienerades och saknade möjlig
heter att skapa ett autentiskt liv i det kapitalistiska 
samhället var ett av de budskap som framfördes av 
vänsterintellektuella. Arbetet skulle vara en mänsklig 
aktivitet, men lönearbetaren reducerades till att vara 
endast en kugge i maskineriet. Detta förhållande in
verkade på alla aspekter av livet. Kapitalismen alie- 
nerade människan, gjorde henne främmande för sig 
själv. Inom sakområdet var det den internationella
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modernismen som hindrade människor från att leva 
autentiska liv. Byggnaderna stod som representan
ter för kapitalismen, det samhällssystem som enligt 
marxisterna förhindrade människan att förverkliga 
sig. Byggnader som inte uttryckte mänsklig aktivitet av
visades följaktligen. De illustrerade den splittring som 
Marx uttolkare hävdade gjorde människor alienerade.

Arkitektur som uttryckte ”den objektiva verklig
heten”, det vill säga reflekterade en empiriskt utfor
mad bebyggelse av folklig karaktär, uppfattades som 
autentisk. Den antogs kunna förhindra splittring och 
alienation. Den uttryckte den lokala kulturen, som 
kännetecknades av liv och rörelse. Modernismens 
gräsbesådda och folktomma ytor framställdes som 
kontrast till detta, liksom den massproducerade arki
tekturen. Ibland fann arkitekterna miljöer och män
niskor i Medelhavsområdets byar och städer, vilka 
uppfattades uttrycka mer autentiska livsformer, an
dra gånger fann man dessa förebilder i städernas ar
betarklasskvarter. Medeltiden och de medeltida bygg
naderna uppfattades också som autentisk. De hade 
tillkommit utan arkitekter, de var funktionella men 
inte funktionalistiska; empiriska men inte teoretiska.

Det autentiska kunde betonas genom användan
det av primitiva uttryck och material samt genom att 
skapa rum för lek, eller lekfulla rum. Betongbalkar 
exponerades öppet och enkla träplank utan finish an
vändes i interiörerna, liksom starka färger. Arkitek
terna skapade rum som skulle väcka den spontana 
leken och livsglädjen, vilket uppfattades som en form 
av motstånd, eller motkraft, till isolering och själslig 
utarmning, det vill säga alienation.

Existentialismen spreds under 1940- och 1950- 
talen. Jean-Paul Sartres existensfilosofi utgick från 
subjektet och hennes relation till världen. Detta vid 
en tidpunkt då sociologerna betonade strukturernas 
betydelse. Sartre menade att varje människa själv 
måste bära det tunga ansvaret för, men också njuta 
friheten av, att konstruera meningen med livet. För 
att påminna om denna möjlighet kunde arkitekturen, 
enligt forskaren Sarah Williams Goldhagens analys, 
användas som en form av ”väckarklocka”. Genom

att forma till exempel ett rum så att objekten som 
tillhör rummet inte är riktigt som vanligt ”ser” vi dem 
på riktigt. Vi blir på så sätt påminda om den existen
tiella situation som vi befinner oss i just nu. Detta på
minner oss om vår frihet och vårt ansvar och gör att 
vi reflekterar över oss själva. Arkitekterna Alison och 
Peter Smithson utvecklade ett arkitektoniskt språk 
analogt med det Dubuffet utvecklat som art brut. De 
benämnde det as found. Denna form av arkitektur 
blev spridd och återfinns i många typer av byggna
der i många länder. I litteraturen brukar den kallas 
brutalism av det skälet att materialen uppfattats som 
brutala. Rimligare vore, menar jag, att benämna den 
som pop eller as found.

Pop var ett ifrågasättande av konventioner, såväl 
de sociala som de som rörde material och form. Pop 
hade i likhet med as found rötter i existentialismen 
och var en protest mot sociala och estetiska påbud. 
Hårda färgeffekter och exponering av massprodu
cerade tekniska banaliteter som rör, balkar, ventila
tionstrummor med mera kännetecknar poparkitektu
ren. Hunstanton School av makarna Smithson (cirka 
1954), kontorshuset i Örgryte (cirka 1967) Centre 
Pompidou i Paris (cirka 1971) respektive Garnisonen 
i Stockholm (cirka 197z) är goda exempel.

Primitivism och tradition

Det fanns under hela den här studerade perioden en 
acceptans för idén om att modifiera den modernistiska 
arkitekturen genom att återgå på traditionell arkitek
tur och stadsplanering. Alla former av arkitekturhis
toria var inte bannlyst. Byggnader som uppfattades 
som folkliga och primitiva sågs som goda förebilder; 
inte minst eftersom det moderna samhället ansågs ha 
mycket att lära av de förmoderna.

De sociala strukturerna i relativt odifferentierade 
samhällen var, om än outtalat, referensramarna för 
många sociologer under 1940- och 1950-talen. Inom 
arkitektur och stadsplanering blev de ”primitiva kul
turerna” synonyma med samhällen i social balans.
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Det var inte en helt och hallen ny diskurs. Bland 
vänsterintellektuella fanns en tradition att använda 
förkapitalistiska samhällen som förebilder eftersom 
dessa ansågs vara präglade av kollektivt och offentligt 
ägande, samt av samarbete. Ett exempel är arkitekt 
Raymond Unwin som resonerade i de banorna un
der 1880-talet. Att hylla det primitiva var ett sätt att 
artikulera en politiskt kritisk ståndpunkt. Den som 
gjorde det tog avstånd från den glatta ytan och det 
raffinerade uttrycket, det vill säga den form av arki
tektur som förknippades med design, kommersialism 
och det borgerliga samhället.

Ett kolonialt, eller postkolonialt perspektiv präg
lade fältet decennierna efter andra världskriget. Åt
minstone är det möjligt att tolka det så. ”De andra”, 
de som levde i samhällen vilka betecknades som pri
mitiva, framställdes som annorlunda jämfört med 
västvärldens människor. Syftet var inte att försköna 
bilden av Europa; tvärtom riktades kritiken mot det 
moderna samhället, där människor hade förlorat 
kontakten med sina egentliga behov. Människor i 
primitiva och odifferentierade samhällen antogs vara 
mer i kontakt med sig själva, med omvärlden och sina 
medmänniskor. I det låg deras annorlundahet.

Medelhavsområdet hamnade i blickfånget under 
1930- och 1940-taIen och var fortsatt aktuellt även 
under 1950- och 1960-talen, vid sidan av medeltida 
städer och kultur. Bland arkitekter och andra verk
samma inom sakområdet levde en föreställning om 
att dessa miljöer präglades av sammanhang och sam
manhållning. Lewis Mumford utgick från det goda 
livet i medeltida städer i den analys han gjorde av 
samhällsutvecklingen i The Culture of Cities 1938. 
Arkitekten Jacob Bakema yttrade 1947 att de pri
mitiva kulturerna kunde fungera som en modell för 
arkitekterna och Ciams ständige sekreterare Sigfried 
Giedion ansåg 1958 att de primitiva samhällena var 
uttryck för de sista civilisationerna där människan 
var i balans med sin miljö.

Kyrkor och enfamiljshus som ger associationer 
till medeltida borgar artikulerar denna diskurs lik
som täckta gångar (arkader, pelargångar etcetera),

atriumhus, kupoler och andra formelement hämtade 
i medeltiden eller Medelhavsområdet. De täta struk
turerna i medelhavsländernas traditionella byar och 
städer gav impulser till tätt bebyggda områden med 
antingen enfamiljs- eller flerfamiljshus under 19so
rg 60- och 1970-talen. Det fanns en föreställning om 
att täthet i fysiska strukturer genererade en tät och 
livlig social struktur.

Både 1940-talet och 1970-talet var decennier som 
följde på och inrymde kriser. På 1940-talet väckte de 
auktoritära regimerna, fascismen och andra världs
kriget oro och skräck. I människors medvetande lev
de sannolikt ännu också minnet av 1930-talets djupa 
ekonomiska depression. 1970-talet präglades av eko
nomisk regression, den så kallade oljekrisen, men de
cenniet innebar också en kris för välfärdssamhället, 
som nu var starkt ifrågasatt. Välfärdsstaten var miss
lyckad hävdade många. Till det kom kritiken mot den 
modernistiska arkitekturen som framstod som minst 
lika förfelad. Utvecklingen väckte inte bara förhopp
ningar och framtidstro utan också osäkerhet om vilka 
målen var och om de verkligen var de rätta. I dessa 
orostider blev svensk folklig kultur en influens för 
arkitekterna.

På flera håll fanns ett intresse för stilarkitektur. 
Socialistisk realism, som var beteckningen på en, ofta 
klassiserande, arkitekturstil i Östeuropa; och neoli- 
berty i Italien, är exempel på detta. I Sovjetunionen 
ansåg den politiska ledningen under en period att 
den internationella modernismen representerade ka
pitalism och kommersialism. De ledande ideologerna 
hävdade den lokala traditionens betydelse och i enlig
het med detta utvecklades i öststaterna en traditionell 
arkitektur som anknöt till äldre stilarkitektur. I väst 
stämplades neoliberty som borgerlig (det vill säga 
kommersiell). Stilarkitektur uppfattades alltså som en 
artikulation av ett specifikt politiskt system, nämligen 
det kapitalistiska, men många förknippade den tro
ligen också med diktatur och förtryck i öststaterna, 
och avvisade den av det skälet. Oavsett vilket uppfat
tades stilarkitektur som en artikulation av politiska 
system som många i väst tog avstånd från.
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Strukturalismi

Strukturalismen spreds på bred front under 1950- 
och 1960-talen. Den mest kände företrädaren de
cennierna efter andra världskriget var den franske 
professorn och antropologen Claude Lévi-Strauss. 
Han sökte tankens universella strukturer, de underlig
gande och gemensamma strukturerna i det mänskliga 
tänkandet. Dessa är omedvetna och förändras inte av 
individerna; de är invarianta.

Strukturalismen transporterades in i sakområdet. 
Arkitekter började intressera sig för stadens univer
sella strukturer och invånarnas sociala mönster och 
hur dessa uttrycktes - eller borde uttryckas - i byggd 
miljö. En slutsats de drog var att de sociala mönstren 
inte känner några gränser varför principen om grann- 
skapsplanering måste överges. De förordade istället 
att samhällen skulle byggas med utgångspunkt i kom- 
munikationsytor, vilka de menade uttryckte städernas 
invarianta strukturer. Detta förde med sig att arkitek
terna under 1960-talet gärna utformade ”bandstä
der”, alternativt städer med bandformade centrum
anläggningar som strukturerades med utgångspunkt i 
kommunikationsstråken. Toulouse-le-Mirail i Frank
rike och Norra Järva i Stockholm är två exempel. 
Även enskilda byggnader organiserades som om de 
vore städer och gator, och stensatta torg och gångbro
ar blev vanliga inomhus. Kontorshuset i Apeldoorn 
av Herman Hertzberger, Il Nuovo Corviale i Rom av 
Mario Fiorentino och Sparta i Lund av Bengt Edman 
artikulerar den strukturalistiska diskursen om stadens 
universella och invarianta mönster.

Från strukturalistisk lingvistik hämtade Lévi- 
Strauss idén om binära par. Ett binärt par inom ma
tematik är udda/jämt, inom logik sant/falskt. Inom 
arkitekturen uttrycktes binära par som ute/inne, stad/ 
byggnad, centrum/periferi. I det syftet använde arki
tekterna gärna utomhusmaterial inomhus. Aldo van 
Eyck, Herman Hertzberger och Ralph Erskine hör till 
de mer kända arkitekter som i sin arkitektur gav ut
tryck för detta.

En annan aspekt på lingvistisk strukturalism som

Lévi-Strauss lät sig influeras av, var idén om att ut
veckla en generell teckenlära, en semiologi eller se
miotik (beteckningarna är synonyma). Sociala system 
skulle kunna läsas som ”teckensystem”, exempelvis 
vid en analys av klädkoder, etikettsregler eller släkt- 
skapssystem. Staden behandlades i analogi med detta 
som ett kommunikationsinstrument fyllt av tecken. 
Dessa kommunicerar det som står i centrum för struk
turalismen, de meningsfulla strukturerna, de som är 
universella, omedvetna och invarianta. Kevin Lynchs 
bok The Image of the City från i960 är ett exempel 
på detta synsätt.
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