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Frön
En man stiger ut på sin balkong, tre trappor upp i ett sjuvånings
punkthus. Balkongen vetter mot söder. Med tanke på det omgivande
landskapets platta karaktär borde han kunna se ett gott stycke. Om
inte ända fram till havet så åtminstone ut över den villabebyggelse
som sträcker i väg mot den nya bron just hitom flygplatsen. Mannen
borde också kunna se planen lyfta. Men det gör han inte. I stället ser
han rakt in i en tät skog. Han far nöja sig med blotta tanken, och
med ljudet från de accelererande flygmaskinerna. Rentav kunde man
säga att han inte ser staden för bara träd.
Nedanför balkongen finns en liten gräsbevuxen och delvis inhäg
nad gård. En gång i tiden fungerade den som uteplats för ett daghem
i husets bottenvåning. Numera används gården om somrarna för
måltider i det fria runt den grillplats som anordnats med ett betongrör
och några enkelt hopsnickrade bänkar. Den lilla gården når ett tiotal
meter ut från huset. På andra sidan ett lågt staket står skogen. Denna
består av högväxta tallar med något lägre lövträd emellan. Skogen kan
beskrivas som typiskt oreglerad. Graden av förbuskning vid marken är
hög och trädens täthet gör att genomsikten i stort sett är obefintlig.
Visste man inte att det egentligen bara är ett litet skogsparti, och att
bebyggelsen strax bortom detta fortsätter kunde man tro sig vara i
stadens allra yttersta utkant. Om hösten när lövträden fäller sina blad
framträder förvisso husen genom grenverket men knappast mer än
som tunna fragment. Bortsett från någon enstaka som passerar på en
i skogskanten upptrampad stig syns inga människor.
*

I sitt verk Etymologiae som tillkom omkring år 600 e kr skriver
ärkebiskopen och kyrkofadern Isidorus av Sevilla några inom Urba
nistiken gärna refererade rader om staden och vad som kännetecknar
denna:
Med namnet urbs betecknas stadens byggnadsverk, emedan
civitas refererar inte till stenarna, utan till innevånarna. 1
1 skogen framför mannen på balkongen syns inga byggnadsverk och
som sagt inte många människor. Det kunde då med hänvisning till
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Isidorus antagas att här är inte fråga om stad. Till begreppet urbs
bör man emellertid rimligen också kunna hänföra den av människan
planterade stadsgrönskan. Och tänker man sig att den skog om vilken
vi här talar är avsiktligt lämnad för att tillsammans med hus, gator
och torg ingå i gestaltningen av staden, då är den också onekligen
att betrakta som en del av urbs. Så när mannen tyckte att det han
hade framför ögonen egentligen var ett stycke icke-stad, då drog han
möjligen en något förhastad slutsats.
Huset mannen befinner sig i är beläget i de sydöstra delarna
av Umeå. Det ingår i ett område av tydlig efterkrigs- men ännu
icke miljonprogramskaraktär, med flerfamiljshus dels av trevånings
lamelltyp dels av punkthus om sju till åtta våningar. Punkthusen
ligger i två rader på varsin sida om en gata och bildar en komposi
tion med tydliga drag av funktionalismens stadsbyggnadsideal »hus
i park«. Den rad i vilken mannens hus står utgör områdets avslut
ning mot söder. Framför, i bemärkelsen söder om, husen fortsätter
parklandskapet en god bit med tuktad buskvegetation och enstaka
sparade större träd, varigenom relativt fri sikt erhålles också från
de lägre belägna våningarna. Så förhåller det sig - förutom just
framför det hus där mannen står. Här har i stället sparats, inte
bara enstaka träd utan ett helt skogsparti som effektivt skymmer
hans vidare vyer.
Då mannen vid inflyttandet fann denna ordning märklig, när
mast som om ett förbiseende begåtts av de planeringsansvariga, sökte
han kontakt hos höga vederbörande med en förfrågan om man inte
möjligen kunde tänka sig att åtminstone gallra något. Men nej, slikt
skulle inte komma på fråga. Som en icke oväsentligt skäl angavs att det
bodde igelkottar i den lilla skogen. Visserligen sades inget om fåglarna,
men mannen har själv kunnat konstatera att platsen också är ett kärt
tillhåll för somliga av dessa, alldeles särskilt för den ettriga björktrasten.
Några igelkottar har han däremot inte fatt syn på. Med detta besked
fick han emellertid låta sig nöja. Det som i förstone tycktes vara något
vilket bara blivit kvar när staden bredde ut sig hade alltså en alldeles
särskild uppgift. Kanske ska det vid fortsatt begrundan också visa sig
att skogen ruvar på ytterligare funktioner och betydelser.
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Viss upplysning om de lokala sakernas förhållande nådde mannen
på balkongen då han i en bok fann an Umeås parkchef uttalat sig.
Parkchefen Stefan Jonsson berättar i en intervju om en annan av sta
dens centralt belägna skogar, Stadsliden, Umeås eget Holmenkollen.
Han beskriver området som ett 154 hektar stort rum att återhämta
sig i. Vidare talar han om hur människan
fascineras av det vilt orörda, och det gamla. Kanske talar det
till henne om något ursprungligt och oförstört, något som
finns i hennes allra djupaste föreställningar om livet. [...]
Nog talar träden i skogen om en tid, som är en annan än
den människan själv lever i. Träden förbinder henne med
redan levda liv, och med liv som komma ska. 2
Lite längre fram i texten är det som om parkchefen riktade sig direkt
till vår man. Han säger att »många människor tycks vara en aning
främmande för den vilda naturen [...] de tycker om att kunna se långt,
ha överblick«, och fortsätter med att framhålla den täta växtlighetens
gynnsamma effekt på djurlivet.
Ulla Berglund berättar om hur hon som landskapsarkitekt vid
stadsarkitektkontoret i Södertälje under sent sjuttiotal arbetade med
att finna plats för byggande av ett nytt daghem. Man sökte bland
»perifera parkavsnitt« och »kvarlämnade naturmarkspartier« och hit
tade »en liten kulle med tallar utmed en genomfartsgata« där »några
trista kommunala parksoffor« stod »på en fyrkantig ruta«. Beslut
om byggande fattades, men då kom reaktionen snabbt från några
av ortens pensionärer, för vilka den lilla kullen med sofforna var en
samlingsplats under den varmare delen av året. Civitas hade tagit
platsen i besittning, införlivat den med staden. Planerarna fick tänka
om och vid ett djupare studium visade det sig att sådana platser som
såg ut att ha hamnat vid sidan om ordningen användes »i skolans
undervisning, för motion, grodstudier etc.«3
*

Lätt är att tala i egen sak. Mannen på balkongen vare sig skogsmotionerar, går i skolan eller hyser något större intresse för grodor
vilket möjligen gör att han över huvud taget inte reflekterar över att

9

skogsstumpen utanför hans hus skulle kunna vara annat än i vägen
för staden och utsikten.
Föreliggande text ägnas stadens offentliga natur; från vad som verkar
vara kvarglömda skogspartier till prydliga parker. Geografiskt begrän
sas studien till Sverige. På grund av författarens fysiska förankring i
Umeå har denna stad en något mer framträdande position än andra.
Förmodligen skulle resultatet inte ha blivit helt annorlunda om ut
siktspunkten varit belägen i någon annan svensk stad.
I det första kapitlet behandlas föreställningar kring naturen,
medan det andra är en historik över grönskans position och funk
tion i staden. Det tredje kapitlet är en fallstudie över träd som fälldes
i en förort på 1970-talet. Avslutningsvis diskuteras några aspekter på
det gröna i den nutida staden.
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T rädtal
Den norske arkitekturforskaren Christian Norberg-Schulz skriver i
boken Genius Loci om tre olika och såväl geografiskt, kulturellt som
religiöst definierade landskapstyper; det romantiska, det kosmiska
och det klassiska landskapet. 1 Det romantiska som hör hemma i
Norden karaktäriseras av korta perspektiv och ständig föränderlighet.
Här finns en mångfald mindre krafter men saknas en allmängiltig
samlande ordning. Dessa mindre krafter utgörs av tomtar, troll och
andra mytologiska småvarelser, som den nordiska människan enligt
Norberg-Schulz fortfarande i modern tid står i ett nära förhållande
till. När nordbon vill »leva« då lämnar hon staden för att erfara det
nordiska landskapets mysterier, och för att där finna sin tillvaros
fotfäste. Hon förs tillbaka till ett avlägset förflutet som i stället för
att begripas i historisk bemärkelse upplevs känslomässigt.
Nordbons förhållande till naturen är enligt Norberg-Schulz av
empatisk karaktär, hon lever med naturen på ett nära och närmast
förtroligt vis. Naturens krafter är ständigt närvarande och gör vistelsen
där till ett samspel mellan den enskilda människan och hennes omgiv
ning. Vidare framhåller Norberg-Schulz att det nordiska landskapet
domineras av jorden — marken vi står och går på. Han använder i
sin beskrivning det grekiska begreppet »ktonisk«, vilket syftar på de
gudar som lever i underjorden.
Norberg-Schulz' landskapstyp nummer två, den kosmiska utgörs
av öknen. Här är komplexiteten starkt reducerad. Detta bokstav
ligen öppna landskap erbjuder inte människan något existentiellt
fotfäste. Här finns inga individuellt definierade platser utan i stället
en slags evig utbredning. 1 öknen, skriver Norberg-Schulz, möter
människan inte naturens mångskiftande krafter utan upplever i
stället dess mest absoluta kosmiska kvaliteter. Han gör också den,
möjligen betydelsefulla, iakttagelsen att monoteismen har sitt ur
sprung i Främre Orientens ökenområden. Så även om vi nordbor i
formell mening bekänner oss till den ende guden, förvisso tredelad,
står vi med Norberg-Schulz' resonemang innerst inne alltså mer
på tu man hand med de mångahanda småväsen som befolkar våra
II

täta skogar där himlen endast tillfälligtvis gör sig påmind mellan
trädtopparna.
Den tredje landskapstypen, den klassiska, intar i flera bemärkelser
en position mellan de tvä andra. Dess hemvist återfinns i länderna på
Medelhavets norra sida, i kulturellt avseende framför allt i Grekland.
Detta landskap karaktäriseras varken av öknens monotoni eller av det
mångfasetterade hos den nordiska skogen. Här framträder i stället
enligt Norberg-Schulz en komposition av tydligt avläsbara indivi
duella element. Han framhåller vidare att måtten i detta landskap
är mänskliga, och talar om gudarna i den grekiska religionen som
antropomorfa. 1 den här naturen, skriver Norberg-Schulz, finner
det klassiska landskapets människa sig själv och sina likar snarare än
öknens absoluta gud eller den nordiska skogens troll.
Medan nordbon försvinner in i sin skog ställer sig greken »in front
of nature« som en jämbördig »partner«. 1 och med detta reduceras
landskapet enligt Norberg-Schulz till en veduta, en utsikt. 2 Vidare
påpekar han att det klassiska landskapet lite eller inte alls brukas såsom
det nordiska i bemärkelsen »gå i naturen«. I stället kommer det direkta
mötet mellan människa och natur i det klassiska landskapet snarare
till uttryck genom praktiskt utnyttjande i form av jordbrukande.
Utan att ge os ut på det hala kan vi konstatera att Norberg-Schulz
framställer en ideal föreställning mer än han bygger sina slutsatser på
empiriska undersökningar. Alldeles lätt är det inte att känna igen sig
i hans beskrivning av nordbon som en person vilken söker sig till den
täta skogen bland tomtar och troll för att finna sig själv. Att naturen
och särskilt skogen har stor betydelse i föreställningen om oss själva
finns det emellertid talrika uttryck för. Dock är det inte utan att vår
man på balkongen — nordbo sedan urminnes tider — känner sig lite
klassisk när han hellre än att tränga in i det lilla skogspartiet utanför
huset nöjer sig med att stå »in front of« och hellre än att hejdas av
träden önskade att han hade fri sikt över landskapet. Rentav, om det
nu måste vara något i vägen, kunde han tänka sig ett hus; en fasad
med fönster, balkonger och människor som lever sina liv.
En intressant aspekt i Norberg-Schulz' resonemang är föreställ
ningen om en inte bara rumslig utan också temporal rörelse i nordbons
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relation till sitt landskap, ett landskap som »brings man back to a
distant >past«<. Möjligen finns här något av förklaringen till att den
otuktade skogen egentligen först med funktionalismen kommit att
användas som ett framträdande inslag i stadsbyggnadskonsten. Na
turen har i form av parker, planteringar, alléer och trädgårdar funnits
på programmet tidigare. Men den »kvarglömda« skog som så talrikt
förekommer från mellankrigstiden och framåt är svår att föreställa sig
i urbana sammanhang från det tidiga 1900-talet eller dessförinnan.
Skogen skulle kunna ses som ett uttryck för den symboliska förbin
delsen med ett förflutet som vi i vår egenskap av alienerade invånare i
den moderna staden söker upprätta. Den står för det irrationella i en
rationell tid, kanske på ett liknande sätt som kyrkorna kom att göra i
det genomplanerade folkhemmet. Vi skulle alltså kunna betrakta den
lilla vildvuxna skogsstumpen framför mannen på balkongen som en
del av något större — som ett monument, ett minnesmärke.
Men skogen i staden är inte bara kvarlämnad urskog, den kan se
ut på många sätt. När Skogsstyrelsen formulerar sig kring »tätortsnära
skog« avses
alla träd inom den areal som påverkas och utnyttjas av tätor
tens befolkning. Den tätortsnära skogen kan därmed utgöra
allt från enskilda träd längs gator, på kyrkogårdar, i parker
och trädgårdar, till trädgrupper och mer renodlade skogar i
anslutning till vägar, bebyggelse och själva tätorten. 4 '
En oftare använd benämning på dessa inslag i stadsbilden är »grön
struktur«. Förhoppningsvis skall det av sammanhangen i föreliggande
framställning framgå vad som avses med skog, tätortsnära skog, grön
struktur, vegetation och grönska. Ett annat begrepp som frekvent
återkommer är »natur«. Med denna förvisso mycket mångtydiga term
åsyftas här ungefär »den av människan (väsentligen) opåverkade om
givningen i form av växter, djur, landformer osv.«* Möjligen skulle vi
kunna komplettera med att säga att det i många stycken handlar om
den omgivning som människan föreställer sig vara av henne väsentligen
opåverkad. Inte heller ordet »landskap« är alldeles glasklart till sin
definition. 1 vid bemärkelse handlar det om vår fysiska omgivning.
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Ibland är »landskap« likställt med »natur« men innefattar oftare den
av människan faktiskt påverkade omgivningen. Emellanåt närmar
det sig begreppet »hembygd« och får då en mera laddad innebörd
i diskussioner som handlar om landsbygd och stad, och vår ibland
påstådda hemvist i den förra.
*

Norberg-Schulz menar att det finns en stark hemkänsla i det egna
landskapet, att där finns grundläggande existentiella betydelser. Han
påstår utifrån detta antagande att människor känner en vilsenhet när
de befinner sig i ett »främmande« landskap. Det förhåller sig till och
med så enligt Norberg-Schulz att folk som hör hemma på slätten erfar
klaustrofobiska känslor i mera förtätade trakter, och att det omvända
resulterar i ett slags agorafobi. 6
Över detta finns all anledning att fundera. Äger påståendena
sin riktighet, och om vi förutsätter att vår egentliga hemvist såsom
varandes nordbor är bland trollen i skogen, så förstärker onekli
gen de omständigheter majoriteten av oss lever under ett tillstånd
av alienation. Författaren Per Forsman skriver från den moderna
förortens perspektiv om hur platsen förefaller vara utan mänskliga
minnen, utan historia. Det som finns av ett förflutet, där bostä
derna tycks uppvuxna »rakt ur en obygd«, är »sönderslitna bitar
av skräpskog mellan huskropparna«. Vidare framhåller han att för
att vi ska kunna göra oss hemmastadda på en sådan plats måste
vi betrakta den från skogsbrynet; »bakifrån, från sidan, utifrån«. 7
Med skogen, landskapet, naturen och det förflutna som stöd i
ryggen kan vi ianspråktaga den nya historielösa staden. Forsman
karaktäriserar ordet landskap som »natur med innebörd«, »natur
genomlyst av mänskliga avsikter« som ett »kognitivt rum skapat av
personlig erfarenhet«. Han menar att människorna obönhörligen
dras till sina gamla landskap, platserna de lämnat för att fara till
staden." Här antyds alltså liksom hos Norberg-Schulz ett redan från
våra första steg fastslaget förhållande till landskapet, landskapet i
bemärkelsen natur.
Det finns också de som explicit menar att vårt förhållande till
naturen är format av rent genetiska betingelser. Anhängare av den så
14

kallade biofilihypotesen ser hos människan en medfödd, och varken
tids- eller platsbunden dragning till vissa naturfenomen. 9 Hypotesen
är konstruerad i analogi med det äldre begreppet biofobi med vilket
avses motsatsen, det vill säga människans motvilja och skräck inför
somliga företeelser i naturen. Exempel på sådana är ormar, spindlar,
höga höjder och blod. Inom biofiliforskningen kommer man genom
laboratorieförsök fram till att människan - såväl nordbo som tuareg och grek — har en nedärvd förkärlek för den landskapstyp som
brukar benämnas öppen, det vill säga ett blandat bestånd av träd
med individkaraktär, gångbar mark och gärna vatten.
Detta förhållande ska ha sin rot i den för människan, i hennes
egenskap av jägare och samlare, utmärkta omgivning som savann
landskapet en gång i en mycket avlägsen forntid utgjorde. Här kunde
människan framleva sina dagar i en miljö med goda livsbetingelser
vad gäller födoämnen, och med tillfredsställande kontroll över vad
köttätare och andra fiender hade för sig.10 Att fullständigt bortse från
de iakttagelser som biofilihypotesen kommer fram till ska man nog
inte göra. Men inför insikten om att människan genom sitt agerande
under årtusendena visat att hon är så mycket mer än bara en biologisk
varelse måste teorin tveklöst kompletteras med mer kulturrelativistiska
perspektiv. Vi kan exempelvis fråga oss vad det beror på att människan
byggt både Venedig och Manhattan, och dessutom uppenbarligen
uppskattar dessa platser både på bild och i verkligheten, om det nu
är på savannen hon hör hemma. Vidare undrar vi hur det kommer
sig att Amazonas indianer hamnat i den täta djungeln, eller att eski
måerna lever i det föga savannartade Arktis.
Alldeles uppenbart är dock att försökspersonerna i biofiliforskarnas
laboratorier visar en större förkärlek för bilder som föreställer öppna
landskap än andra sorters landskap, eller stadsbygd. Frågan är dock
om detta enbart låter sig förklaras med genetiken. Av vad som redan
sagts, och kommer att sägas tycks också annat ha betydelse för män
niskans uppfattning om natur och landskap. Dessutom torde det ju
vara så att våra gener, om vi förstått Darwin rätt, inte uppstod på
savannen. Så vi kan fundera över varför det är just där som vi ska se
grundfen till dagens beteenden.
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Och a propos människans påstådda obehag inför höga höjder
erinrar vi oss några rader av den franske filosofen Michel de Certeau.
Han betraktar från iio:e våningen i en av World Trade Center
skraporna det urbana liv som äger rum mer än 400 meter nedanför
honom. Från sin upphöjda voyeurposition funderar han över det
faktum att betraktandet av staden ovanifrån kom före möjligheten
att göra det. »Medeltidens eller renässansens målningar visade sta
den sedd i perspektiv av ett öga som ännu inte existerade.« 11 Kanske
är det en gen vi har gemensam med fåglarna som gör sig påmind.
Till dessa högtflygande perspektiv far vi anledning att flera gånger
återkomma.
*

Fler och fler är ju de som föds som stadsbor, som sällan och endast
genom förmedling via förfäder och kulturella föreställningar kommer
i kontakt med det »gamla landskapet«. För dessa människor kommer
det egna landskapet rimligen inte att vara skogen eller landsbygden
utan staden, vilket blir intressant att fundera över inför Per Forsmans
tes att det endast är »vårt eget landskap vi kan älska«. i: Dessutom finns
anledning att betänka den »egna platsens« betydelse i ett samhälle
där människan ett antal gånger under sitt liv skaffar sig ny hemvist,
och ibland bor på flera ställen samtidigt. Ett välformulerat exempel
på konsten att byta plats är Bodil Malmstens bok Priset på vatten i
Finistère där hon berättar om sin flytt från både stad och landsbygd
i Sverige till den franska atlantkusten. 1 '
Miljöpsykologen Maria Nordström framhåller den stora betydelse
som barndomens landskap har för vår förmåga att finna förankring
i tillvaron.' 4 Intressant är att hon tycks finna för givet att denna
barndom utspelar sig i nära samröre med naturen.
[...] på grund av att vi under så lång tid av vår barndom
har ett starkt känslomässigt engagemang i naturen blir den
betydelsefull för oss som vuxna. [—] Därför vill vi också gärna
leva nära naturen och tycker om att vistas i naturen. 1 '
Även landskapsarkitekten Patrik Grahn refererar till någon sorts
gemensam svensk barndom med daggvått gräs och hallon som
16

ångar av dofter.' 6 Ibland kan det verka som om vi alla vuxit upp i
Bullerbyn. Förvisso har många av oss också gjort det, åtminstone i
litterär bemärkelse. Och det är en aspekt som definitivt inte skall
glömmas i sammanhang som rör vårt förhållande till naturen. Dock
erfar man inte fullt ut hallonets doft eller daggens väta hur intensivt
man än försjunker i Astrid Lindgrens böcker. Och det framstår
onekligen som något inte alldeles verklighetsförankrat när det i en
rapport från Boverket påstås att tonåringar söker sig till »lugna stora
naturområden, gärna sådana man har något fint barndomsminne
från. Tonåringar är romantiska.«' 7 Säkert är tonåringar romantiska,
men om det främst är ute i grönskan som de hålls och romantiserar
är nog inte lika säkert.
Kanske är föreställningen om längtan till »stenarna där barn jag
lekt« just en föreställning som få av oss kan finna konkreta referens
punkter till, eftersom stenarna tenderar att bli så många och dessutom
utspridda. Redan Fröding funderade över om man ska älska det land
där man är född, eller det där man vuxit upp, eller det land där man
verkar.'8 Och, som det formuleras i rubriken till en dagstidningsartikel:
»hemma kan vara en känsla i magen«.' 9 Det är ju faktiskt så att vi
kan känna oss väl så hemma på platser där vi inte »hör hemma« och
omvänt erfara ett främlingskap inför platsen, eller oftare platserna,
där vi vuxit upp. För övrigt kan begreppet »platsen där vi vuxit upp«,
som framgått ovan ifrågasättas. 1 detta ligger en idé om en immobilitet
som möjligen kännetecknade det gamla bondesamhället, men som
i allt mindre utsträckning varit gällande under de senaste seklernas
genomgripande omstrukturering.
Fenomenet platstillhörighet kan betraktas på flera olika nivåer.
Finn Werne, professor i arkitektur, skriver om de »gemensamma
erfarenheter, känslor och upplevelser« som de har som vuxit upp
på samma gård, men fortsätter samma mening med att tala om de
»gemensamma känslor och band till det som vi uppfattar som den
svenska naturen och bebyggelsen«.
Denna känsla knyter individen till kollektivet och till det
förgångna och måste vara en av de viktigaste och mest fun
damentala samhällsbildande krafterna. 20
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För att upprätta dessa platser i deras naturliga bemärkelse sker genom
skolbildning och kulturell fostran en förstärkning av föreställningen
om naturen som den fasta punkt vi har att hålla oss till när allt annat
förflyktigas. Naturen blir i det perspektivet något vi söker upp men
knappast hör hemma i. Situationen kan tveklöst skapa en upple
velse av förlust. Och fortfarande långt fram i det moderna projektet
underhålls uppfattningen att vi nordbor egentligen är en samling
tvångsurbaniserade landsbygdsbor. Till synes oreflekterat påstås i en
socialantropologisk antologi om svenska livsstilar från 1983 att Sverige
till stor del består av
halvhjärtade eller motvilliga stadsbor med ett djupt rotat
natursvärmeri: »naturen« är människans rätta element, en
tillvaro »i kontakt med naturen« är den sundaste och för
barnen mest fostrande. 11
Motviljan mot det urbana har lång tradition i Sverige. Ekonomi
historikern Eli Heckscher berättar i Svenskt arbete och liv om bön
dernas obenägenhet att flytta in i den då vid mitten av 1600-talet
nygrundade staden Umeå. I en inlaga beskriver de sig själva som
»tillförordnade stadsinvånare«. Så snart möjlighet gavs lämnade de
stan." Arkitekten och landskapsarkitekten Per Friberg menar att
svenskens naturdyrkan är
lätt att bevisa med en rad välkända exempel av typ: söndags
utflykter med termos och smörgås i skogsbacke, naturdyrkan
i motionsslingor[!], orienteringslöpare, vasaloppsåkare, pimpelfiskare, älgjägare, koloniodlare, blåbärsplockare, soldyrkare
på badstränder, eller i lunchparker, fritidstorpare... 2 '
Tage Wiklund, stadsplanerare och forskare, sätter liksom NorbergSchulz gränsen runt det nordiska och konstaterar att här är fortfa
rande den rurala kulturen förhärskande. Han beskriver, inte utan viss
beklagan, nordbon som ett »skogsdjur«, vilket endast tidvis »måste
vistas i tätorter för att fa utbildning, arbete, vård och annan sendee.«' 4
Både de som ser denna vår påstådda hemvist i naturen som något
positivt och de som är mindre förtjusta tycks i alla fall vara över ens
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om fenomenet i sig.25 Raden av lärda som med en blandning av tro,
hopp och vetande underhåller föreställningen kan göras lång.
Etnologen Åke Daun kommer efter en del enkätbaserat mätande
och räknande fram till att »många svenskar« känner en tillfredsställelse
»när de får ströva ensamma i skog och mark, sitta ensamma med ett
metspö eller ta en långpromenad med hunden«. 16 I förhållande till
utfallet i de genomförda enkäterna är slutsatserna en smula märldiga.
För även om det kan fastlås att vi är blyga, konfliktundvikande och
strävar efter oberoende så leder inte detta oss rakt ut i skogen. Inte
heller framkommer av de redovisadesvaren något särskilt övertygande
stöd för påståendet att den svenska »individen för en inre dialog med
naturen, eller med sitt inre med naturen som andaktsrum«. 27 Och
lämnar vi enkäterna åt sidan och i stället gör ett besök i vardagen skulle
vi upptäcka att svenskarna är ganska sociala varelser som sätter stort
värde på samvaron med andra människor. Vid närmare eftertanke
kan vi nog också komma fram till att det inte är ensamheten som
sätts allra först om svensken själv får välja.
Daun återkommer länge fram i sin text till hunden och konstaterar
att den frihetskänsla »många svenskar« erfar i naturen är av samma art
som den »totalt obesvärade känsla« som de kan uppleva tillsammans
med denna människans bästa vän. Då kan vi fundera över det faktum
att just hunden ibland fungerar som själva förmedlaren i kontakten
mellan människor. Vill man träffa folk är promenader med hunden
en utmärkt sysselsättning. Orsaken till att svensken så gärna söker
ensamheten i skog och mark står enligt Daun att finna i en social
obekvämhet. 28 Men riktigt varför det i detta tillstånd skulle vara
bättre att vara ensam i naturen än exempelvis hemma framför teven
klargörs inte. Daun refererar till en undersökning gällande året 1976
som visar att ungefär en fjärdedel av alla svenskar strövade ensamma
i naturen minst tre gånger det året. 29 Huruvida detta är att betrakta
som särskilt ofta framgår emellertid inte.
Vidare hänvisar Åke Daun till en av sina föregångare i ämnet;
befolkningsstatistikern Gustav Sundbärg och dennes Det svenska folk
lynnet som utkom 1911. Daun refererar till Sundbärgs påstående att
svenskens naturintresse är en antites till hans — av någon anledning
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tycks svensken vara en man — bristande människointresse.' 0 Detta
låter Daun stå utan att närmare diskutera över i vilket sammanhang
Sundbärgs text är tillkommen, och utan att framhålla dess tillspet
sade karaktär. Sundbärg var ordförande i Emigrationsutredningen,
vilken hade till uppgift att begränsa den pyramidala utvandringen från
Sverige. Texten om det svenska folklynnet ingick ursprungligen som
en bilaga till utredningen, och gavs senare ut som fristående bok."
Huvudnumret i Sundbärgs text är en tämligen skoningslös uppgörelse
med bristen på nationell insikt i Sverige. Förutom om denna, står
där också att läsa om svenskens låga håg för tankearbete, detta trots
en hög panna.' 1 Vidare meddelas att till svenskarnas huvudkarakteristika hör det i »eminent mening manliga«", och att de kommer lätt
och väl överens med främlingar' 4 . Dock beklagas råheten som är en
framträdande sida hos det svenska folklynnet."
*

Även idéhistorikern Ronny Ambjörnsson slår fast att »många
svenskar«
innerst i sina hjärtan bär [...] en dröm om skogen. I den
drömmen är skogen djup och vild, någonting att sjunka ner
i snarare än att gå in i, som om skogen vore ett tillstånd,
inte ett område.' 6
Ambjörnsson framhåller dock i samma text att skogen haft stor be
tydelse för det symboliska byggandet inte bara i Sverige utan i hela
Europa från antiken och framåt. Madeleine von Heland slår från sin
konstvetenskapliga utsiktspunkt med ett utropstecken fast att om
det finns någon mytologi som förenar svenskarna, så är det
skogens och trädens myter. Vi är ju inte som tvåflodslandets
människor skapade av vatten, lera och blodet från en offrad
gud. Inte heller har någon väldig Jahve format oss till sin
avbild. Nej vi är sprungna ur älskog mellan två träd. Ask
heter vår fader. Embla - Alm — är vår mor. 57
Andra slutsatser om svenskarnas förhållande till skogen drar skriftstäl
laren Lars Fimmerstad i en recension av Simon Schamas mäktiga opus
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Skog: Landskap och minne. Han skriver att vi aldrig älskat vår skog
annat än möjligen i relativt sen tid, och då i dess egenskap av råvara.
Skogen är antitesen till kultur, kristendom och upplysningens ljus.
Vår kärlek till landskapet gäller egentligen allt annat än sko
gen - bygden, fäboden, de blå sjöarna, ängarna med sina
älvor. Skogen är det otäcka emellan, hemvist för snapphanar,
rövare och trolldom.' 8
Vidare konstaterar han att trädkramare och skogsbevarare har liten
förankring i det svenska folkdjupet. Fimmerstad uppfattar dem som
älskar skogen närmast som en sekt utan bredare efterföljd. Som tecken
på detta påstår han att någon egentlig opinion mot nedsågande av
de sista gammelskogarna inte synts till. »Vi svenskar är helt enkelt
opassionerade skogsvänner därför att vi inte vuxit upp med myter
som får oss att älska skogen.«" Med intresse tar vi del av Fimmerstads
egen hemsida där han berättar om sin barndoms ensamma vandringar
i skogen, som han låtsades vara en gotisk stad med tallspiror och
grankatedraler. Där var han kung bland svamparna. 40
Fimmerstad menar alltså att skogen är motsatsen till bland annat
kristendomen, och att det uppenbarligen i detta ligger något negativt.
Det religiösa temat återkommer som vi redan sett emellanåt hos dem
som formulerat sig kring vårat förhållande till skog och natur. Skogs
styrelsen konstaterar i en rapport att naturen blivit ett »andligt rum
som komplement eller alternativ till kyrkan och religionen.«41 »Gud är
inte död, men han har flyttat från kyrkan till skogen« säger docenten
i empirisk livsåskådningsvetenskap Nils Uddenberg i en intervju. 42 1
ett annat sammanhang redovisar han en enkätundersökning i vilken
72 procent av de svarande säger sig få kontakt med »tillvarons sam
manhang« vid vistelse i naturen. 45 Birgitta Trotzig skriver i en uppsats
om den förmenta svenska sekulariseringen att den
vanliga svenska människan är en starkt religiös person, som
finner de officiella religiösa uttryck samhället har att erbjuda
henne otillfredsställande och därför helst inte vill tala mer
om saken, utan vänder sig mot den oändliga naturens djupa
öga med sitt liv och sin fråga. 44
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Dock är det uppenbarligen så att i situationer av kris — när ministrar
mördas, fartyg sjunker eller då nära och kära plötsligt rycks bort - då
söker vi oss snarare till den traditionella religionens rum, inte till
ensamheten i skogen.
*

Kulturhistorikern Gustaf Näsström berättar i Dalarna som svenskt
ideal från 1937 om en student fylld av ångest och leda som kommer
i kontakt med nationalromantikern och landsbygdsvännen Karl-Erik
Forsslunds bok Storgården: En bok om ett hem som utkom 1900. Hela
natten låg han »i sitt tarvliga studentrum med plyschdivan och ekbyffé
och läste i ett rus av rousseansk salighet om [...] solglittrande hednisk
livslycka.. ,«4S Detta möte kom att starkt påverka den unge studenten
vilken med tiden blev en exemplarisk tjänsteman
som under veckans sex arbetsdagar såg fram emot den sjunde
eller ännu hellre mot semestern, då han fick snöra sin ränsel
och ge sig ut på strapatsrika vandringar i vildmarken. Han
levde rikast då, kanske levde han riktigt fullt och helt bara då.
En längtare bort från storstad och ordnat arbete, en dröm
mare i gröna skogar och på solröksblåa fjällhedar. Ar inte ett
sådant öde ganska typiskt svenskt? 46
Bo Sundin refererar i en idéhistorisk uppsats till denna passus och
ser paralleller till senare tiders svenskar. Viljan att leva i och med
naturen som framförs hos Forsslund uppfattar även Sundin som
något »typiskt svenskt«. Han ser hos den äldre kollegan »en solglad
och strapatsälskande friluftsmänniska — inte helt olik alla oss som idag
söker naturupplevelser, [...] en kulturkritiker som hatar storstaden
för att i stället hylla den goda moder jord som samhällets andliga
och materiella grund.« 47
1 en enkätundersökning utförd vid Institutet för framtidsstudier,
riktad mot personer bosatta i Sverige, svarar 4 procent att de inte har
något behov av att vara ute i naturen. Nästan alla vill alltså, eller säger
i alla fall att devili, vistas i naturen. 48 Om det tillräckligt många gånger
upprepas att en central ingrediens i det svenska kynnet utgörs av kärlek
och längtan ull natur, skog och mark, då får nog mentalitets- och annan
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forskning svar i enlighet därmed när den frågar. För vem vill inte svara
rätt när man får en fråga? Ställs andra frågor blir svaren annorlunda.
Med tanke på somligt av det som här hittills sagts skulle man
kunna tro att svenskarna när de kommer loss från vardagens plikter
raskt, möjligen med blott hunden som sällskap, beger sig ut bland
träden. Riktigt så tycks det emellertid inte förhålla sig. SCB, Statis
tiska centralbyrån, genomförde under åren 2000 och -01 en så kallad
tidsanvändningsundersökning. Av denna framgår att genomsnitts
svensken har mellan 5,5 och 6 timmars fritid per dygn. Kvinnor har
något mindre tid än män, dessutom skiljer mängden mellan olika
grupper i samhället. Av dessa sex timmar ägnar den svenske man
nen ungefär 40 minuter åt det som i undersökningen fått rubriken
»Idrott och friluftsliv«. Kvinnorna kommer upp i en halvtimme. Dessa
30-40 minuter är sedan uppstyckade i ett antal underavdelningar.
»Promenader« bildar en sådan. En dryg kvart om dagen tillbringar
kvinnorna på gående fot, medan männen är lite försiktigare med
12-13 minuter. Noterbart är att »Promenader i skog och mark« blott
utgör ett par tre minuter av den sammanlagda dagliga vandringen.
Möjligen är det emellertid så att åtminstone en del av de promenader
som utförs utom skog och mark äger rum i anslutning till den urbana
grönstrukturen. Vidare ägnar den svenske mannen tio minuter åt
jakt, fiske och utomhusmotion. 49
För att riktigt begripa vad siffrorna betyder ställer vi dem i relation
till den fritidssysselsättning som är den helt dominerande, nämligen
tevetittandet. Av de närmare sex timmarnas fritid tillbringas unge
fär två framför teven. 50 För att något bättra på föreställningen om
svenskarnas längtan ut i det gröna bör framhållas att de ägnar drygt
tio minuter om dagen till trädgårdsskötsel. Denna kategori faller
emellertid inte under rubriken »Fritidsaktiviteter« utan hör hemma
under »Hemarbetsaktiviteter«. Hit hör också »rastning av hund« som
kanske något förvånande inte ägnas mer än ett par minuter. 51 Vi får
dock förmoda att hunden följer med på fritidspromenaderna också.
Ytterligare motsägs bilden av svensken som en ensam skogsvandrare
av de^ faktum att näst tevetittande är social samvaro den fritidsverk
samhet som ägnas mest tid.5"
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Uppenbarligen förhåller det sig så att »många svenskar« — oav
sett om det nu beror på lust eller leda - väljer teven framför annan
fritidsaktivitet. Detta bygger man emellertid inte föreställningar om
nationell särart, mentalitet och kynne på. Som en ren spekulation
tänker vi oss en enkätundersökning där en fråga kunde lyda: »Vad
tror du svenskarna gör på sin fritid?« Fördelningen mellan aktivite
terna blev nog en annan än i den refererade SCB-undersökningen.
När vi fyllt i svaret att de förmodligen är ute i skogen, lägger vi oss
på soffan och slötittar på reprisen av »Mitt i naturen«. Mellan savan
nens leoparder på antilopjakt, färgstarka fåglar i svårgenomträngliga
regnskogar och grodor som parar sig låter vi blicken segla ut genom
fönstret över talltopparna och funderar på vem den där svensken
som finns någonstans där ute egentligen är. Och erinrar oss några
ytterligare rader formulerade av Birgitta Trotzig:
Allehanda mytskapare från nynationalisten under fanan till
den socialdemokratiske regionplaneraren vill ju gärna ta en
hetsbegreppet på riket och se helhet där ingen sådan finns.
Sverige, den drömda föreställningen om en helhetskultur,
en enhetlig tradition, visar sig vid närmare betraktande
liksom all annan historisk verklighet bestå av ett myller av
individer och av individer sammansatta grupper, alla olika
och strävande åt olika håll. Och av tendenser, kulturmönster,
vanor, sinsemellan absolut motstridiga, som dyker upp och
sjunker tillbaka. 5 '
Dessutom kan vi fundera över det faktum att somlig forskning
kommit fram till att en »naturbaserad livsstil« är hälsobefrämjande,
samtidigt som samma forskning framhåller att vi mår allt sämre såväl
fysiskt som psykiskt. Till aktiviteter med »negativa hälsoeffekter« hör
tevetittande, varför vi skulle kunna sluta oss till att vi tittar alldeles för
mycket på teve och vistas alltför sällan i naturen. 54 J ust som detta skrivs
meddelar Sveriges television inte utan stolthet att över fyra miljoner
människor tittade på den svenska schlagerfestivalfinalen.
Och a propos tevetittande så anses natur också på bild ha positiva
effekter för människans välbefinnande. Detta visar sig vid ett expe24

riment på Akademiska sjukhuset i Uppsala där nyopererade hjärtpatienter vid uppvaknandet möttes av bilder med natur som motiv.
Stresslindring, avspänning och ett positivt tänkande är konsekvenser
som forskarna fann. Och det skall vara just naturbilder; parallella för
sök med abstrakt konst gav inte samma lindring som naturmotiven."
Förvisso kunde man fråga sig vilka resultaten blivit med bilder på
rara barn, röda stugor eller en köksinteriör från 1600-talet. Annan
forskning visar att det som vi vanligtvis benämner kultur - konst,
musik, dans, film, teater, litteratur — också har en positiv inverkan på
människors hälsa.56 Kanske handlar de bildbehandlade hjärtpatienternas ökade tillfrisknandetakt till viss del om positivt konnoterade
upplevelser i största allmänhet. Natur på bild och i verkligheten som
vi av arv eller lärdom uppskattar är bra för hälsan. Liksom kultur,
förmodligen inlärd, som vi uppskattar också är bra för hälsan.
*

Det låter sig konstateras att föreställningarna om människans i all
mänhet och svenskens i synnerhet förhållande till naturen är starka.
Perspektiven rör sig mellan biologi, kultur och religion. Sällan eller
aldrig stöter män dock på någon som på riktigt allvar påstår att vi
egentligen vantrivs i naturen. Förmodligen kan man ha ett fast rotat
förhållande till skog och natur utan att för den skull ständigt och jämt
behöva befinna sig där. Rimligen har också de föreställningar som flo
rerar om vårt förhållande till naturen haft betydelse för hur grönskan
i staden har gestaltats, och framdeles kommer att gestaltas.
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Rottrådar
Före begynnelsen var intet. Men så kom begynnelsen. 1 denna
skapade Gud himmel och jord — naturen i dess mest vidsträckta
bemärkelse. Sedermera under skapelseveckan då han separerat havet
och jorden från varandra lät Gud på den senare frambringa grönska,
fröbärande örter och fruktträd. Under fjärde och femte dagen lät han
så de simmande, flygande och på jorden vandrande djuren komma
till. Flora och fauna sålunda, det vill säga naturen i en något mer
inskränkt mening. Till sin avbild skapade Gud sedan människan att
uppfylla och lägga jorden under sig. I Edens lustgård placerade han
människorna. Och där hade de väl blivit kvar om de inte frestats att
smaka av kunskapens träd på gott och ont. För det vågade tilltaget
förvisades de av Gud från lustgården. Paradiset var förlorat.
Detta traumatiska ögonblick när människan förvandlas till kul
turvarelse har haft stor betydelse för hennes förhållande till naturen.
Genom historien finns otaliga exempel på hur människan i trädgår
dens eller parkens form försökt återupprätta lustgården. Den värld i
vilken människan skickades ut att verka visade sig nämligen vara en
hård värld, såväl i sin naturliga form som i den av människan själv
formade. Våra föreställningar om naturen har i stor utsträckning kom
mit att formas i denna mixtur av idén om paradiset, mer eller mindre
vild vildmark och mer eller mindre kultiverat kulturlandskap.
*

Eftersom föreliggande framställning behandlar grönskan i ett urbant,
offentligt och företrädesvis svenskt perspektiv lämnas den ursprungliga
lustgården tills vidare därhän. Syftet med detta kapitel är att försöka
finna, och fundera över några av motiven bakom stadsgrönskans
skiftande gestaltningsformer; och att stanna till vid somliga aspek
ter på naturens roll i staden, snarare än att ge någon heltäckande
framställning.
En rimlig ingång i ämnet tycks vara tidigt 1800-tal. Men innan
vi kommer dit skall något sägas om utvecklingen under seklerna
dessförinnan. I det band, det fjärde i ordningen, av Signums svenska
konsthistoria som behandlar den gotiska konsten finns för första
gången i verket trädgårdskonsten med under egen rubrik. Endast de
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sisca nio av bandets drygt femhundra sidor ägnas denna avdelning.
En droppe i det konsthistoriska havet, vars omfång har sin förklaring
i att materialet härom är »utomordentligt magert«.1 Det som beskrivs
är slutna världar, använda till både lust och nyttoodling av framför
allt adel och prästerskap. Något inslag i det offentliga stadsrummet
utgjorde dessa trädgårdar inte.
1 det därpå följande bandet av Signums konsthistoria skriver
Magnus Olausson främst om slottsträdgårdar, väl så slutna som
sina motsvarigheter i klosteranläggningarna. Men här finns också
ett tidigt, rentav det allra första exemplet på ett projekt som innehöll
anlagd offentlig grönska i stadsmiljö. I en renässanstypisk rutnätsplan
för Gävle har Nicodemus Tessin d ä vid mitten av 1600-talet på en
holme i Gavleån ritat in regelbundna rader med träd. ; Också i de
följande banden av nämnda konsthistoria ligger, när det handlar om
trädgårdskonsten, den helt dominerande tonvikten på aristokratins
och kungligheternas privata trädgårdar, företrädesvis anlagda i anslut
ning till slott och herresäten.
Helt kort kan utvecklingen beskrivas som en framför allt form
mässig förändring från stram kontrollerande barock mot det till synes
mera naturanpassade engelska parkidealet. Förebilderna kom från
andra platser än det svenska landskapet, men också från andra tider.
Idéhistorikern Karin Johannisson behandlar i en uppsats natursynen
under 1600- och 1700-talen. Hon karaktäriserar i en sammanfattning
stormaktstidens natursyn som konventionellt fixerad utifrån konti
nentala förebilder och ett klassiskt-humanistiskt arv. Den landskaps
typ som idealiseras är parken och odlingslandskapet, sällan den vilda
eller autentiska naturen. 3 Snarare än den sedda och upplevda nordiska
naturen är det ett pastoralt herdelandskap, ett Arkadien uppbyggt av
exotiska och mytologiskt laddade komponenter som bildar ideal.4
Men Johannisson hittar också undantag från ordningen; inom den
av patriotiska ambitioner tyngda göticismen. Hon nämner Olaus
Magnus Historia om de nordiska folken från 1555 som ett tidigt och
länge tämligen ensamt exempel på naturskildring byggd på erfaren
heter från den inhemska vildmarken. I denna framhävs »det vilda,
storslagna och dramatiska i den nordiska naturen«. Johannisson
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noterar tydliga paralleller med begreppet »det sublima« så som detta
skulle komma att formas ungefär 200 år senare i England. Hon
framhåller dessutom denna natursyns betydelse för den patriotiska
väckelse som iscensattes av Götiska förbundet under tidigt 1S00tal.' Så kan vi här uppfatta tidiga uttryck för de föreställningar om
svenskarnas förhållande till naturen som vuxit sig starka under det
senaste dryga seklet. När Karin Johannisson i sin skildring av Olaus
Magnus historiska verk talar om vildmarksromantik och om natu
rens primitiva urkraft kunde det lika gärna vara hämtat ur någon
sentida studie över svensk mentalitet.
Under senare delen av 1700-talet introduceras den engelska parken
i Sverige. Till skillnad från barockträdgårdens mera formella karaktär
och uppenbara avsikt att domptera naturen ville den engelska parken
vara ett uttryck för »det naturliga«. Linjespelet är oregelbundet med
slingrande stigar, till synes naturformade vattenytor och en åtmins
tone skenbart mindre tuktad vegetation. Graden av idealisering är
knappast av lägre halt här än i barockträdgården. Men där denna
vilar på en närmast enväldig maktfullkomning i form och uttryck
ger den engelska parken sken av att vara inte ett resultat av mänsklig
kontroll, men mera ett uttryck för den fritt agerande naturen som idé.
1 denna miljö skulle tankarna få större spelrum, och upplevelserna
komma som poetiskt laddade surpriser. När så småningom grönskan
blev urban och var borgares tillgång, kom gestaltningen ofta att bli
en blandning av formalism och naturlighet.
Med en något vid tolkning av begreppet skulle man möjligen
kunna benämna den engelska trädgårdsstilen som »vild« vilket gör
relationen till det sublima tydligare. Karin Johannisson uppmärksam
mar detta samband och framhåller den samtida bildkonstens förkärlek
för dramatiska vildmarksscenerier, och hur den vilda naturen i lit
teraturen fungerar som en spegel för människans stämningstillständ.'
Redan vid mitten av 1700-talet framstår lantlivet för stadsborgaren
som ett alternativ till tidens urbanisering med dennas ibland alltför
påträngande elände. Det var till den vilda naturen man ställde sin
håg. Dock, vilket påpekas av Johannisson, reste man inte alltför långt
från staden i sitt sökande efter vildmark. För stockholmaren räckte
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Djurgården, Essingeöarna och Kungsholmens klippor väl. 1 dessa
miljöer upplevde man en betydligt högre grad av naturdramatik än
platserna faktiskt gav skäl för. 7 Naturens dåvarande position inne i
staden får man möjligen en uppfattning om vid ett nutida besök i
Gamla Stan i Stockholm. Ett och annat träd syns förvisso. Vill man
så skulle man kunna tala om steril stenöken, vilket man förmodligen
inte vill. På äldre teckningar exempelvis i Erik Dahlbergs bildverk
Suecia antigna et bodierna spelar grönskan en ganska tillbakadragen
roll i städerna. Framför allt är detta tydligt i skildringen av Stockholm,
men syns också i bilderna från landsortens städer.
Det var vid mitten av 1700-talet som de första, i åtminstone viss
mening, offentliga parkerna kom till. Det rörde sig om kungliga
områden använda till odling och jakt som nu öppnades. Kungsträd
gården i Stockholm, ursprungligen hovets kålgård och under stor
maktstiden omformad till kunglig lustpark, öppnades för allmänheten
1763.8 Djurgården förvandlades ungefär samtidigt från jaktpark till
ett populärt utflyktsmål. Den sistnämnda kan dock knappast vid
denna tid betraktas som ett grönområde i staden utan som just ett
mål för (ut)flykten. Noteras bör också att det fortfarande är fråga om
privata parker, och att tillträde framför allt beviljades medborgare ur
samhällets övre skikt.'
Iordningställande av offentliga parker i ordets egentliga betydelse
skulle komma att dröja till in på följande århundrade. Först under
1800-talets senare hälft blir de vanliga inslag i stadsgestaltningen.
Men redan i seklets början togs i några städer — Malmö, Landskrona
och Göteborg — initiativ till att nedriva gamla befästningsvallar och
på dessas plats anlägga alléer, eller promenader som det kunde heta
med ett annat inlån från franskan. 10 Likartade tankegångar fanns vid
samma tid på kontinenten. Konsthistorikern Catharina Nolin ger i
sin både omfattande och vittfamnande avhandling om 1800-talets
offentliga parker ett antal exempel från Tyskland. Hon konstaterar
att de initiativ som togs i Sverige följer ett kontinentalt mönster, men
påpekar samtidigt att de är tidiga också sedda i ett internationellt
sammanhang." Att dessa gröna bälten utanför den gamla staden var
ämnade till lust allena understryks i ett förslag av stadsarkitekten i
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Göteborg, Carl Wilhelm Carlberg. Han ville förse sin planerade allé
med grindar för att markera dess användning som promenadstråk
och att den inte var avsedd för nyttotrafik. 12
Det skulle dock komma att dröja innan planerna kom till genom
förande i de nämnda städerna, och som framhållits är det först under
andra hälften av 1800-talet som den offendiga grönskan blir var stads
angelägenhet. Då hade också initiativet, som beträffande rivning av
befästningsvallar legat hos Kronan och Kunglig Maj:t, glidit över till
ett stadsborgerskap på tillväxt.1' Karaktären hos de parker som plane
rades och i vissa fall uppfördes kan beskrivas som försiktig formfrihet
i kombination med en viss stramhet. Ett av de tidiga exempel Nolin
lyfter fram är Carolinaparken i Uppsala, påbörjad vid mitten av 1820talet, där en snörrät lindallé omges av ringlande promenadgångar. 14
I någon mån påminner det fria slingrandet och den »osystematiskt«
varierade vegetationen om det engelska parkidealet.
Detta ideal syns också i den plan för Göteborgs utvidgning som
Sveriges första stadsplanetävling resulterade i 1863. Här har Carlbergs
allé med tillhörande mindre park från seklets början utvecklats till
ett veritabelt grönbälte. Själva allén finns kvar men omges av park
områden utformade enligt den fritt slingrande principen. I den strax
därpå följande planen för Stockholm, benämnd Lindhagenplanen
efter kommitténs ordförande, finns ett flertal parker. Likt högt
belägna öar på stadens malmar ligger de infogade i ett stramt rutat
gatunät som genomskärs av breda och trädkantade boulevarder enligt
mönster efter baron Haussmanns parisiska stadskirurgi. Ett mera
sammanhängande grönbälte tänkte sig planförfattarna i ett stråk från
Humlegården och norrut. Värt att notera i planen är den 70 meter
breda och spikraka avenyn som skulle sträcka ut mellan slottet och
Brunnsviken, en »pulsåder för trafiken, luften och ljuset«.15 Numera
står denna tydligt strukturerade och samtidigt funktionsblandade
stadsbyggnadskonst tämligen högt i kurs, vilket den inte alltid gjort.
Senare tiders stadsbyggnadsideologier har emellanåt varit hårda i sin
behandling av 1800-talets regleringsprojekt. På 1940-talet menade
Stockholms dåvarande stadsträdgårdsmästare Holger Blom att parker
nas existens närmast kunde betraktas som resultat av tillfälligheter.
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[När detta] trista, rektangulära kvartersnät valsades ut över
staden utan påtagliga hänsyn till terrängen, kunde det dock
stöta på en eller annan bergknöl, som märkvärdigt nog blev
för svår att övervinna med dåtidens sprängmedel. Då [...]
gjorde man en dygd av nödvändigheten och sparade en och
annan sådan knalle för plantering. [...] som snarare var
avsedd att vara en blomma i stadens knapphål än en lunga
för dess kropp. 16
En i den svenska urbanitetens historia ofta refererad insats är den
stadsplan som Adolf Wilhelm Edelsvärd publicerade 1859. Planen
hade sitt ursprung i ett program för stationssamhället Falköping vid
Västra stambanan som vid tiden höll på att färdigställas. Edelsvärds
mer generella än platsspecifika program har kommit att benämnas
idealstadsplan, dock ej av honom själv17, och speglar väl den samtida
synen på stadsutformning. Planen visar en rutnätsstad udagd på tvären
med järnvägen som en nedre gräns. I rät vinkel från stationsbyggnaden
sträcker ett väl tilltaget omväxlande gatu- och platsstråk ut på vars
ömse sidor staden symmetriskt breder ut sig.
Grönskan utgör ett framträdande inslag i Edelsvärds plan. Det
breda stråket består av två körbanor mellan vilka finns en långsträckt
parkyta inramad av dubbla alléer, en esplanad sålunda. Två av kvarte
ren i direkt anslutning till salutorget framför stationen är i sin helhet
planterade. På framsidorna av de byggnader som kantar esplanaden
finns planteringar, och parkytan i dess mitt är formad med slingrande
promenadgångar mellan de raka trädraderna. På två kvarters avstånd
från salutorget vidgas esplanaden till en grästäckt platsbildning på
vilken kyrkan är belägen. Edelsvärd påpekar i den ackompanjerande
texten att minst 18 procent av stadens hela areal skall reserveras för
torg, öppna platser och planteringar. 18 Planen är ett tydligt uttryck för
en vilja att med ett helhetsgrepp om staden bringa klarhet, ordning
och reda. 1 detta projekt utgör grönskan en viktig beståndsdel.
*

Vilka var då motiven bakom 1800-talets ökade intresse för stadens
förgröning? E11 blandning av hygieniska, sociala, estetiska och
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säkerhetsmässiga framträder vid ett närmare studium. Kunskaperna
om den fysiska miljöns betydelse för människors hälsa ökade under
iSoo-talet, och sammanföll med den urbanisering som följde på den
industriella revolutionen. I Gregor Paulssons Svensk stad konstateras ett
starkt inflytande från engelskt håll över den svenska stadsgestaltningen
under det tidiga 1800-talet. Detta inflytande handlade inte minst just
om de hygieniska aspekterna på den av industrialiseringen orsakade
stora inflyttningen till städerna.
I England var utvecklingen explosionsartad. Mellan 1770 och 1830
upp till sjudubblades invånarantalet i vissa trakter i landets norra delar.
Vid mitten av seklet bodde hälften av befolkningen i städer.19 Konse
kvenserna av denna i många stycken okontrollerade massomflyttning
blev förödande med trängsel, smuts, stank, brist på vatten och en
stadsmiljö där de gröna mellanrummen definitivt lyste med sin från
varo. Som på beställning fick också England sin första koleraepidemi
med 18 000 döda 1832. Epidemier återkom sedan flera gånger under de
följande decennierna. 20 Alldeles uppenbarligen fanns inledningsvis en
tro att den liberala kapitalismen blott genom sin ohämmade existens
skulle lösa problemen. Riktigt så visade det sig dock inte fungera. Men,
skriver Paulsson,
ur samma ideologiska grund som uppbar liberalismen, fö
reställningen om »människans rättigheter« och »individens
frihet«, växte vid samma tid de idéer och värderingar fram,
varur målsättningen för all socialt orienterad stadsplane- och
bostadspolitik sedan dess framgått. 2 '
En mer krass syn kunde hävda att det egentligen handlade om att
industrikapitalisterna upptäckt att om man rensade i eländet så skulle
resultatet bli en nöjdare och bättre presterande arbetarbefolkning,
varpå skulle följa större produktion och högre profit. I alla fall pre
senterades i England med början 1840 en rad rapporter om tillståndet
i nationen, och vad som kunde göras för att förändra detta. Bland
annat påpekades behovet av öppna ytor, promenader samt platser för
kroppsrörelse och motion. Dessa inslag i staden menade man skulle
befordra hälsa och välstånd hos invånarna."
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En framträdande person inom den engelska hygienistiska
reformrörelsen var Edwin Chadwick. År 1842 författade han en
rapport om de sanitära villkoren under vilka arbetarbefolkningen
levde. 1 denna visar han hur smutsad luft, orent vatten och allmänt
ohälsosamma omständigheter var viktiga orsaker bakom sjukdomar
och människors alltför tidiga död. Sedermera — efter motstånd från
sådana som menade att fattigdom och ohälsa var upp till individen
att göra något åt — antogs 1848, med Chadwicks rapport som un
derlag, flera lagar i avsikt att komma till rätta med de stora ohäl
soproblemen. 23 Chadwick stod så att säga på samhällets sida och
utmanade den vid tiden dominerande laissez-fairehållningen. Han
menade att makthavarna genom reformer skulle kunna förbättra folks
levnadsvillkor. Men som det sägs i en källa: Edwin Chadwick var
ingen »do-gooder«, hans övertygelse handlade helt enkelt om att ett
hälsosammare folk arbetade bättre och krävde mindre samhälleligt
omhändertagande. 24
I Gregor Paulssons framställning av den svenska stadsbyggnads
konsten under 1800-talet är alltså inflytandet från England och framför
allt Edwin Chadwick tydligt. Paulsson påpekar att de förhållanden
beträffande graden av urbanisering och industrialisering som rådde i
Sverige vid mitten av1800-talet var helt andra än de engelska.25 Detta
äger onekligen sin riktighet. Vid mitten av seklet bodde endast en tion
del av Sveriges befolkning i städer. 26 Dock skall man ha i medvetande
att också de svenska städerna visade kraftig befolkningsökning under
epoken. Stockholm som fortfarande var landets enda egentliga storstad
ökade sitt invånarantal under perioden 1840-65 från knappt 85 000
till drygt 125 000, en ökning med närmare femtio procent. 27
Med tanke på förutsättningarna var Stockholm knappast an
passat för en så stor befolkning. Eli Heckscher beskriver i sin eko
nomihistoriska genomgång de sociala förhållandena i Stockholm
som »skrämmande«, och talar vidare om stora träsk och upplag av
exkrementer mitt inne i staden. 28 Det var en snabbt växande stad
utan vare sig avlopp eller riktig vattenförsörjning. Där saknades
stenläggning och trottoarer, rännstenen i den mån sådan fanns
översvämmades av orenheter. 2 '' Ett tydligt mått på ohälsan var den
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höga dödligheten, som till och med överskred de redan alarmerande
nivåer som rådde i flera av Europas riktiga storstäder. Och att livet
på landet utgjorde ett betydligt mindre hot mot hälsan visas av att
dödligheten i Stockholm länge var närmast dubbelt så hög som på
landsbygden. Befolkningsökningen i huvudstaden vilade sålunda
helt på inflyttning. 50 Till eländesbeskrivningen kan också tillfogas
att Sverige under perioden 1834-73 drabbades av inte mindre än
nio koleraepidemier.'' Den osunda situationen i huvudstaden var
för övrigt inte något nytt fenomen under 1800-talet. Redan under
det föregående seklet var frågan ett återkommande ämne vid Ve
tenskapsakademiens sammankomster.' 2
Så även om viljan till reformer efter engelskt mönster kunde tyckas
vara väl tidigt påkommen i Sverige - som Paulsson påstår, möjligen
med hänvisning till situationen i mindre städer" - fanns med tanke
på det nyss sagda fullt fog för genomgripande åtgärder av sanitär art
i de större städerna och framför allt i Stockholm. Metoderna att på
stadsplanenivå komma till rätta med problemen handlade alltså om
att anlägga breda trädplanterade gator och offentliga parker där den
hälsobringande luften skulle fa friare spelrum. Vidare skulle staden
förses med avloppssystem och ordentlig friskvattenförsörjning.
Värt att notera är Lindhagenkommitténs formuleringar om sta
den som något i sig av ondo. Gösta Selling citerar i sin skildring av
stadsplaneringen i Stockholm under det sena 1800-talet kommittén
som i ett utlåtande skriver att
De stora städerna blir lätt härdar för fysiskt och sedligt
fördärv, från vilka det onda sprides i den övriga samhälls
kroppen.' 4
Att sätta stopp för urbaniseringen kom dock inte på fråga. I stället fick
man göra det bästa av situationen. Mot »mörker, trängsel, oren luft,
onatur« och annat som »undergräver kroppens hälsa samt orenar och
förslöar själen« ställde kommittén de breda gatorna och den rikliga
grönskan." Parkerna skulle bereda stadsbon »hans egentliga livsluft«
och göra honom »delaktig av en lantlig naturs välgörande inverkan«.' 6
Om inte människorna kommer till naturen så far man ta naturen till

35

människorna. Och, som litteraturhistorikern Per Stounbjerg skriver i
en uppsats, »kampen mot smutsen är en kamp för ordning«. 37
De sanitära aspekterna kan sägas handla om att ordna livsbe
tingelserna i alldeles biologisk mening. Men den engelska reformrö
relsen såg också hälsoproblemen i en vidare perspektiv. Ty berövar
man dem som sliter i produktionen möjligheten att på sin fria dag
njuta den friska luften »in decent comfort with their families« är det
troligt att målet för flykten från den osunda hemträngseln i stället
blir dryckenskapens lokaler. Förvisso glömmer arbetaren där i ruset
för en kort stund sitt slitsamma liv, men förslösar samtidigt sin och
familjens knappa ekonomi samt bryter ner sin hälsa. Inte heller skulle
man glömma att notera de positiva effekter beträffande renlighet och
stil som den prydligt ordnade och för medel- och underklass öppna
promenaden hade på dem som frekventerade den.
A man walking out with his family among his neighbours
of different ranks, will naturally be desirous to be properly
clothed, and that his Wife and Children should be also... this
desire duly directed and controlled, is found by experience
to be of the most powerful effect in promoting Civilisation,
and exciting Industry...' 8
Kanske något inspirerad av de engelska rapporterna, men framför allt
som en följd av den inhemska situationen formulerar sig borgmästare
Malmberg i Malmö vid ett möte i magistraten i860.
Sålunda hafva, äfven inom Sverige, de fleste, eller åtminstone
ganska många Städer åt sig beredt, bland annat, allmänna
parkanläggningar till promenader och förlustelseställen under
sommarmånaderna. Den, både i sundhets och i sedlighets
hänseende, fördelaktiga inflytelse sådan anläggning utöfvar på
en Stads befolkning är nu mera allmänt insedd och erkänd.
För icke så många år tillbaka utgjorde vistandet å krogarne
nära nog den enda förströelse, hvaråt flertalet bland den
manliga delen af denna Stads Arbetsklass öfverlemnades sig
å Söndags eftermiddagarna, derunder genom spel och dobbel, förspillande hela förflutne veckans arbetsförtjenst. Alt
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eftersom Stadens allmänna planteringar upvuxit och blifvet
till promenader uplåtne, samt Stadens omgifning förskönats,
har dock böjelsen för kroglifvet minskats, och man ser nu
mångfaldige arbetare familier under sommaren tillbringa
nämnde eftermiddagar med samvaro under de grönskande
träden i alleerne omkring Staden..."
Samtidigt med förbättrande av de sanitära omständigheterna arbetar
man alltså med en mer socialt präglad fostran. Å ena sidan kan detta,
liksom insatserna på hygienens område, betraktas som uttryck för
en filantropi. Men å den andra finns förmodligen också ytterligare
bevekelsegrunder. Liksom en frisk och mätt arbetare gör bättre ifrån
sig i fabriken, så avhåller sig möjligen den »skötsamme« och i någon
mening »förborgerligade« från att ställa till med upplopp och revo
lutioner. Den sistnämnda aspekten ägde med tanke på de oroligheter
som förekommit på flera platser i Europa vid mitten av seklet sin
alldeles uppenbara aktualitet. Borgmästare Malmberg var för övrigt i
stort sällskap beträffande oron för det minst sagt omfattande supandet
i Sverige under 1800-talet. I Catharina Nolins bok återkommer ett
flertal gånger frågan om de lägre klassernas alkoholvanor och hur man
från det ledande borgerskapet genom insatser på park- och grönom
rådet kan bidra till förbättringar av situationen. Över huvud taget
framgår att den patriarkala omsorgen om de mindre bemedlade var ett
viktigt incitament vid anläggandet av offentliga parker. Nolin citerar
kammarförvanten Wieselgren vid stadskamrerarkontoret i Göteborg
som i en handling från 1874 säger att
en befolkning, som bättre trifves, heldre söker sina nöjen, sin
vederqvickelse ute i den fria naturen, än emellan fyra väggar,
vanligen också i både fysiskt och sedligt afseende står högre
än den, som drifves av motsatt håg. 40
Dessutom skulle man kunna lägga ett tredje motiv bredvid det fi
lantropiska och det njuggt kapitalistiska för ordnandet av staden och
anläggandet av parker. »Sociala ingenjörer« som Albert Lindhagen
drevs förmodligen av själva lusten att lösa problem, att åstadkomma
reglerande system som fungerade in i minsta detalj. Omsorgen om
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människorna förstås i detta perspektiv inte som omsorgen om indivi
den utan om delen som måste fungera väl för att helheten skall fungera
väl. Att förstå hur stadsorganismen fungerar, identifiera problemen
och finna lösningarna på dessa var antagligen en väl så stor tillfreds
ställelse i sig. Ett inte helt orimligt antagande är att mycket av de
samhälleliga projekt som satts i gång haft sådana bevekelsegrunder.
Att de sedan emellanåt kommit den enskilda människan till godo
är så att säga mera en konsekvens än ett syfte. Möjligen är denna
lust att komma till insikt samt att bringa ordning och kontroll, i
sin visualitet mera tydligt avläsbar just inom stadsbyggnadskonsten
än inom andra samhällsplanerande fält. Arkitekten och författaren
Leonardo Benevolo framlägger i förordet till boken Den moderna
stadsplaneringens uppkomst ett möjligen självklart men inte alltid
observerat faktum. Han beskriver stadsplaneringens defensiva och
kompensatoriska karaktär. Den fungerar som ett botemedel som
kommer till användning först när sjukdomen brutit ut. 41 Frågan är
om den egentligen kan vara något annat. Även den stad eller stadsdel
som nybyggs i obruten terräng utgör ju sedd i ett större sammanhang
en följd av rådande omständigheter.
Naturligtvis var parkerna inte enbart till för medborgare i de
lägre klasserna. Dessa, åtminstone de med arbete, hade ju för övrigt
begränsade möjligheter att vistas där annat än under den lediga sön
dagen. Nolin framkastar tanken att det möjligen var lättare att erhålla
ekonomiska medel för anläggande av parker om man kunde anföra
ett förbättrande av situationen för de sämst ställda.'1- Uppenbart är att
1800-talsparken i minst lika stor, antagligen större utsträckning som
den skulle höja arbetarens moral och befrämja hans hälsa, också fun
gerade som en umgängesarena för ett borgerskap på frammarsch.
Det till synes avsiktslösa spatserandet blev högsta mode. Att ägna
sig åt denna variant av förlustelse med plikterna på behörigt avstånd
kom förstås bäst till sin rätt i en miljö som gav intryck av att finnas
till ej för nyttan men blott för njutningen. Under alléernas djupa
grönska skulle man visa upp sitt materiella välstånd och sin moraliska
utveckling samtidigt som man noterade andras. Här skulle man också
kunna inta förfriskningar,

lyssna till musik och beskåda bemärkta
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personer i form av statyer. Bildning och kultur hörde intimt sam
man med borgerskapets självbild, i parkerna placerades ofta teatrar,
museer och bibliotek. 4 ' Och på skyltar kunde man lära sig namnen
på fåglar och växter. Idyllen tycks fulländad i en litografi från 1860talet som avbildar Strömparterren, Stockholms första park bekostad
med offentliga medel. Ett lätt sorl uppblandat med det svaga klirret
av glas och porslin bildar fond bakom artigt spanande gentlemen och
välekiperade damer. Av eländet, smutsen stanken och fattigdomen
märks intet. Miljön framstår som lika avskild från omvärlden som
någonsin de tidigare privata och inhägnade trädgårdarna.
På denna borgerskapets arena fick arbetaren för att vinna till
träde vackert finna sig i och följa de reglementen som uppställts.
När Humlegården och Kungsträdgården gjordes allmänt tillgängliga
på 1760-talet beviljades inte lakejer, drängar, pigor och större barn
tillträde.4"4 Riktigt så detaljerad i segregeringen var man inte under
det följande seklet. Snarare än att rikta exkluderandet mot särskilda
kategorier pekade man ut beteenden som inte var önskvärda. I reg
lementena talades om att illa klädda, onyktra och tiggare inte ägde
tillträde. I Nolins studie framgår dessutom att många av 1800-talets
offentliga parker var inhägnade, i viss utsträckning bevakade och om
natten låsta. 1 somliga parker uttogs entréavgift, vilket naturligtvis
utestängde många av de mindre bemedlade. Länge var det också
vanligt med restriktioner mot att beträda parkens gräsmattor. 45 Det
gällde alltså att känna till både hur man uppförde sig och hur man
rörde sig inom ramarna för den fastställda ordningen.
*

De estetiska aspekterna på grönska och parker i 1800-talets stadsreg
leringar kan förvisso ägnas ett ingående studium. Man kan uppehålla
sig vid stilfrågor, diskutera formernas proveniens och arkitekternas
konstnärliga avsikter. I det sammanhang vi här rör oss förefaller
det emellertid rimligare att se förskönandet av staden som en del i
iståndsättandet av en borgerskapets offentliga arena; med syftet att
åstadkomma något värdigt, prydligt och representativt. Det är alltså
knappäst fråga om någon art pour l'art, om nu någonsin stadsbyg
gande skulle kunna vara det.
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Det fanns en vilja att med gestaltningen av staden efter framför
allt parisiskt mönster uppnå en högre grad av stadsmässighet och an
vara up to date, eller kanske snarare a la mode. Häri spelade parker
och trädkantade gator viktiga roller. Formspråket handlade på ett
övergripande plan om ordning. Det skulle utgöra ett visuellt mönster
i vilket invånarna skulle lockas att inordna sig. Alldeles särskilt tydligt
är detta kanske i parkerna. Tillsammans med de skrivna reglementena
utgjorde den minutiöst anlagda parken, vare sig den var formellt
fransk, slingrande engelsk eller en blandning av båda, en uppmaning
att infoga sig i mönstret, borsta dammet från kavajärmen, kamma
luggen, sträcka på ryggen och röra sig med värdighet - kort sagt
disciplinera sig. Så kultiverar människan naturen på det att naturen
må kultivera människan. Somliga talade rentav om parken som en
plats för "estetisk uppfostran". 46
*

En aspekt på förgröningen av städerna som också skall beröras är
brandsäkerheten. Nolin konstaterar att denna fråga fanns med i de
flesta av de stadsplaner som tillkom efter 1800-talets mitt. 47 Ett tidigt
exempel utgör Vänersborg som efter en förödande brand fick en ny
stadsplan 1834. Här delas staden av ett 100 meter brett grönstråk just
i avsikt att begränsa framtida eldars härjningar. 48 Edelsvärds ovan
refererade planförslag framhåller med hänvisning till Vänersborgs
planen betydelsen av ett sådant genom staden utsträckt parkbälte. I
1800-talets stadsgestaltande placerades ofta offentliga institutioner i
dessa stråk. Här skulle skolor, rådhus och kyrkor stå stadiga i grönskan
som monumentala monoliter i sten och bära vittnesmål om samhäl
lelig framåtsträvan. Så utvecklas ett från början på brandsäkerhetsmässiga grunder gestaltat inslag till ett kompositionselement med
såväl estetiska som moraliskt-fostrande och borgerligt representativa
implikationer. Det är också möjligt att se dessa stråk som inslag i en
ordning av övergripande kontroll som strävar mot en stadens zonering,
föregripande den funktionsseparering som blir ett kännemärke för
stadsbyggandet under det följande seklet.
I Umeå är fortfarande i dag en stadsplan med rötter i brandskydd
sambitionen tydligt avläsbar. Planerandet tog här ordentlig fart på
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i86o-talet under inspiration från såväl Edelsvärd som från Finland där
flera städer upplevt svära bränder under seklets första hälft. 49 1 Umeå
stannade ambitionerna emellertid tills vidare på planeringsbordet.
Gammal bebyggelse låg i vägen för de nya idéerna. Dock utlades i
gränszonerna mot nyare stadsdelar i öster och väster två breda esplanader. 50 Den 25 juni 1888 visade sig den östra av dessa hålla måttet
som brandhejdare. Denna varma sommardag blev hela det gamla
Umeå mellan Renmarksbäcken i väster och nämnda esplanad i öster
lågornas rov vid en närmast explosiv och av starka vindar understödd
stadsbrand. 51 Den stad som reste sig ur askan behövde inte längre
bekymra sig om gammal bebyggelse och äldre gatudragningar utan
kunde låta nya planidéer mera obehindrat ta form.
Mellan de två befintliga esplanaderna i öster och väster lades
två ytterligare grönstråk i nordsydlig riktning. Det centrala stråket
sträcker ut från älven mot norr i form av park, rådhus, salutorg och
esplanad med trädplanterad promenad i mitten. Ett stycke in på 1890talet uppfördes den nya järnvägsstationen som esplanadens prydliga
avslutning i norr. Något längre österut ligger ett bredare parkbälte
i en L-form med länsresidens, kyrka, läroverk och gymnastikhus. 1
detta stråk ingår också den park efter engelsk modell, uppkallad efter
general von Döbeln, som tillkommit före branden.
Redan i planerna från 1860-talet hade föreskrivits trädplantering
längs gatorna. Genomförandet hade gått trögt och inleddes i större
skala först under stadens återuppbyggnad. Syffet var tvåfaldigt, att
göra staden vackrare och att öka brandsäkerheten. 52 1 detta skede
beslutades också att björken för dessa syften var ett lämpligt trädslag.51
Så blev Umeå »björkarnas stad«, ett epitet med starkt genomslag än i
dag. Vid en trädräkning som redovisades 1923 visade det sig att Umeå
låg högt på listan. Räknar man träd per capita torde staden hamna
allra överst. Men även i faktiska tal var det fa som bräckte björkarnas
stad. 54 Stadens identitet vilar alltså delvis på associationer till natur
och grönska, vilket kan jämföras med den benämning som ibland
används om den samtidigt efter stadsbrand uppbyggda »stenstaden«
Sundsvall.
*
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1 den offentliga grönskans inledningsfas var gestaltningen som
framgått ovan av tämligen kontrollerad karaktär. Det planterade
betraktades som konst. Ingen skulle behöva sväva i tvivelsmål om
var gränsen mellan park och naturlandskap gick. Under senare delen
av 1800-talet började denna uppfattning sättas i fråga. Tankar på att
låta parken formas efter den befindiga naturen dyker upp i diskus
sionerna. Som en följd härav skulle floran få inhemsk prägel, vilket
inte tidigare alltid hade varit fallet då man gärna dekorerade parkerna
med allehanda importerade arter."
Slottsskogsparken i Göteborg som påbörjades under 1870-talet
är ett exempel på en anläggning som utformades under inflytande
från de nya idéerna. Marken övertogs från kronan med förbehållet
att den skulle användas för parkändamål och att befintlig skog skulle
bevaras. Till skogsområdet fogades också ängs- och åkermark vilket
åstadkom en variation som gav parken en »naturlig« karaktär. Dess
utom framhölls av de planerande att parken i sin helhet skulle vara
tillgänglig för allmänheten. Här skulle alltså inte råda något förbud
mot att kliva utanför vägsystemet. Det var emellertid knappast fråga
om att bara låta skogen stå. Stora insatser gjordes beträffande inköp
och plantering. Två större dammar anlades och i den rikt kuperade
terrängen ordnades utsiktsplatser. En rad byggnader för nöjen, mat
och dryck uppfördes.116 Man kan i gestaltningar av Slottsskogsparkens
sort finna beröringspunkter med den engelska naturparken. I båda
finns en strävan att åstadkomma »vild« natur. Men där den engel
ska 1700-talsgestaltningen sökte sina ideal någonstans i ett arkadiskt
förflutet så sökte det sena 1800-talets svenska park sin inspiration i
någon mening på närmare håll.
*

Under slutet av 1800-talet, och alltså sammanfallande med den ut
veckling på vilken Slottsskogsparken är ett exempel, sker förändringar
i synen på naturen, såväl i sig som i relation till staden. Med dessa
förändringar får också stadens grönområden utökade funktioner. Vis
serligen talades det redan tidigare om parkerna som tillflyktsorter;
som ett slags gröna öar i strömmen, men fortfarande med staden
alldeles inpå. Nu blir inte parken enbart en inomurban fristad utan
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den kommer också i större utsträckning att framstå som en erinran
om den »riktiga« naturen, bortom staden.
Raskt och lite tillyxat skulle urbaniseringsförloppet kunna be
skrivas som att landsbygdens människor i och med industrialismen
lämnade sin boskap, sina skogar, åkrar och ängar för att bege sig till
staden. Där inordnades de i nya strukturer. Kontakten med det gamla
produktionslandskapet bröts men kom så småningom att ersättas av
länkar och längtan tillbaka, men nu till ett landskap mer ägnat åt
konsumtion. I egenskap av turister och naturälskare började stadsbor
garna bege sig ut i naturen. Här fann de skönheten och upplevde det
äkta på avstånd från stadens tillgjordhet och förljugenhet. Det är nu,
med en formulering från etnologen Orvar Löfgren, »som naturen blir
naturlig«. Och det är inte i första hand den ordnade jordbruksbygden
som lockar, utan den ännu naturligare vildmarken.' 7
Den mystik som utgjort en del i det förindustriella bondelivets
folktro hade med moderna skogs- och jordbruksmetoder alltmer
gått förlorad. I stället växer en ny naturmystik fram hos den friluftstörstande borgerligheten. Naturen romantiseras och estetiseras, den
betraktas utifrån, gärna från en hög punkt där den framstår i hela sin
vidsträckta märkvärdighet. 58 En väsentlig roll i lanserandet av denna
uppfattning av naturen har den massproducerade bilden, inte minst
vykortet som blev en veritabel fluga vid början av 1900-talet. Löfgren
berättar att 1904 skickade fem miljoner svenskar 48 miljoner vykort.
Vidare talar han om ett institutionaliserande av visuella klichéer.
...somliga scenerier har undan för undan förvandlats till
svenska nyckelsymboler, som förmedlar mycket starka
känslomässiga bilder av det svenska.™
Epoken i vilken denna nya natursyn äger rum brukar benämnas den
nationalromantiska. Natur och nation ingår förening. Men nu rör det
sig mer om en ideologi byggd på »enkelhet, äkthet och naturlighet«
och inte om göticismens fornnordiskt anstrukna storsvenskhet från det
tidiga iSoo-talet. 60 Dock noterar vi benämningarna »Valhallaberget«,
»Brageiiöjden« och »Balders hage« på en karta över Slottsskogsparken
från 1892.6' Staffan Björck talar i sin biografi över Heidenstam om hur
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en modern patriotism - till skillnad från punschdoftande rojalistisk yra
och hyllande av historiska bragder — träder fram under det slutande
1800-talet. Denna kännetecknas av en »fysiologisk mystik med dess
upplevelse av den organiska affiniteten mellan människa och land«. 6:
Björck framhåller konstnärernas och poeternas betydelse för iscen
sättandet av detta nya förhållande till landsbygden. Dessa bedriver
en slags folkfostran med förmedling av en »friskare naturupplevelse
[som] väsentligt bidragit till det svenska folkets hemkänsla« 6 '. Det
»folk« som åsyftas är fortfarande vid förra sekelskiftet en relativt liten
borgarklass, som dock med tiden skulle växa till sig.
Från att svärmeriet inledningsvis riktats mot den storslagna fjäll
världen, en alpromantik med influenser söderifrån, tar det sedermera
sitt uttryck i en lovsång över björkdungar, susande granskog och
vitsippsbackar. Vemod, svårmod och ensamhet är tre substantiv
som någon gång vid den här tiden blir intimt förknippade med
den i skogen förankrade svenska folksjälen.64 Riktigt vad det är som
gör den nordiska skogen till sinnebilden för svårmod och ensamhet
utreds inte närmare av Löfgren. Det fotografi som ackompanjerar
hans framställning visar ett sällskap på picknick invid en fors med
granskogen som fond. 6 ' Så särskilt vare sig vemodigt eller ensamt
verkar det faktiskt inte vara. Icke desto mindre; föreställningen om
svensken som en inåtvänd ensamvandrare i barrträdens skugga får
ordentligt fäste och har envist upprepats under det senaste seklet av
såväl vetenskapen som populärkulturen. Men något uttryck för en
genom många sekler nedärvd relation till skogen är det alltså knap
past fråga om, snarare en borgerlig konstruktion från det näst senaste
sekelskiftet. I sammanhanget kan också inskjutas att det inledningsvis
mestadels inaktiva njutandet av naturen så småningom kompletteras
med önskningar om en återgång till det en gång lämnade produk
tionslandskapet.
Genom att vara ute i naturen är vi inte längre passiva kon
sumenter av fritid, vi är aktiva, vi producerar, odlar och
samlar. 66
I både stadsparken och den »riktiga« naturen utvecklas ett liv mer
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karaktäriserat av fysisk aktivitet. Idrott, lek och spel i parken; bäroch svampplockning i skogen. 1 landskapsarkitekten Eivor Buchts
avhandling om svenska parker framhålls på ett flertal ställen denna
utveckling inom parkgestaltandet som ett centralt inslag genom
1900-talet. Även om det inte framstår som alldeles klart tycks hon
mena att det är först i och med denna förändring som stadsparken
far en tydlig social och fostrande ambition. 67 Kanske är det riktigare
att säga att denna på aktiviteter grundade park lägger nya aspekter
på det sociala och fostrande, till dem som redan fanns i den tidigare
generationen parker
Så förvandlas, med viss framåttänjning på tidsaxeln, den flane
rande borgaren i elegant spatserdräkt till den lekande människan i
overall, eller till den strövande skogsmullen med rejäla gummistövlar
som inte räds lite jord under naglarna eller några granbarr innanför
halslinningen. Osökt leder oss denna figur in på frågan om barnens
under det sena 1800-talet förändrade position i stadens grönska. Fram
till dess var det mot en vuxen publik som parken hade riktat sig. Av
de ordningsregler som uppställdes framgår att barnen skulle hållas
i strama tyglar så att de inte gjorde åverkan på parkens planterade
prydligheter. 68 Men redan 1859 menar pomologen och skriftställaren
Olof Eneroth att det framför allt var just barnen som var i behov av
parker för lek och gamman. 69 Liksom omsorgen om arbetarna kan
ses i ett mera samhälleligt än altruistiskt perspektiv, kan också denna
omtanke om det uppväxande släktet göra det. Här fanns framtiden.
Det gällde att de som en gång skulle ta över hölls i god form.
Motiven till att göra parkerna attraktiva för barn och ungdomar
kunde faktiskt låta snarlika dem som anfördes angående ambitio
nen att locka arbetarna från fördärvet. Parkdirektören i Stockholm
Mauritz Hammarberg talar i ett anförande inför Föreningen Sveriges
stadsträdgårdsmästare 1927 om hur välorganiserade lekparker håller
ungdomen borta från gator och bakgårdar, och i stället erbjuder dem
natur och sol. 1 parkerna menade han att de unga skulle utveckla ett
gott uppförande icke minst av den anledningen att de där agerade i en
vuxen'offentlighet. 70 1 en artikel i Byggmästaren 1934 skriver arkitekten
Gösta Rollin om hur forna tiders syn på parkerna som prydnads
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anläggningar får stå tillbaka. Vidare skriver han, vilket kan tyckas
lite märkligt, att föreställningen om stadens grönområden som »ett
slags luftreningsanläggningar« visat sig rent vetenskapligt inte hålla.
Möjligen bygger han detta antagande på den österrikiske arkitekten
Camillo Sitte, som med hänvisning till en rad forskningsrapporter
påstod samma sak i sin mycket spridda bok om stadsbyggnadskon
sten. 71 Rollin framhåller i stället befolkningens aktiva rekreation som
det främsta motivet för parkerna och betonar särskilt barnens behov
av lek- idrotts- och badplatser. 72
Naturligtvis har den inom borgerligheten framväxande kärnfamil
jen, med sin tydligt betonade plats för barndomen, betydelse för hur
de yngre tillåts ta plats i det offendiga rummet. Under förförra seklets
sista decennier blir lekplatser, barnens alldeles egna men av vuxenvärl
den kontrollerade arenor, vanliga inslag i parkerna. Och exempelvis
Slottsskogsparken var som framgått ovan tillgänglig i sin helhet för såväl
stora som små. Natur och barndom, två fenomen med ibland snarlika
positiva laddningar; god, äkta och något att längta till när staden eller
vuxenlivet blir alltför tryckande. Men samtidigt finns hos bägge något
som när vi brister i omsorgen kan föda skuldkänslor. Beträffande na
turen så utgör själva vår livsstil ett allvarligt hot. Även om vi kämpar
på med sopsortering, avgasrening och försöker handla miljömärkt
verkar det ibland som om vi är på god väg mot ett undanröjande av
förutsättningarna för fortsatt mänskligt liv på planeten.
Också när det gäller barnen gör vi vad vi kan och tror är rik
tigt. I Svensk stad noterar man den låga medelåldern och den stora
mängden barn i den strax före 1900 uppförda villastaden Djursholm
strax norr om Stockholm. Av dessa fakta sluter man sig i texten till
att omtanken om barnen spelade stor roll för föräldrarnas val av
bostadsort. 73 Fortfarande i dag, drygt ett sekel senare, framhålls just
barnens välgång som ett viktigt skäl för att flytta från innerstad till
villaförort. I den lokala radiostationen upprepas i en enveten reklam
kampanj under hösten 2003 att i Ersmark, en pendlingsby i skogen
någon halvmil utanför Umeå, där »bor de som för sina barns skull
tänkt ett steg längre«.
*
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Djursholm, »på betryggande avstånd från Stockholm«, tillkom bland
annat med erfarenheterna från den mera centralt belägna villastad som
började uppföras norr om Humlegården under 1870-talet. I denna
hade man sökt skapa »en oas i stenöknen« med friliggande villor »om
givna av grönska«. Starka krafter med högre anspråk på tomtmarkens
exploatering gjorde emellertid att många av villorna revs redan under
påföljande decennium. 7 '' Svensk stad talar om de nya villastäderna - ett
annat exempel av samma art som Djursholm är Saltsjöbaden — som
kompensationssamhällen. Det som skulle kompenseras för var den
växande stenstaden. 75 Parallellerna till den nymornade friluftsturismen
är uppenbara och liksom i fallet med den handlar villastadsprojekten
i stor utsträckning om att komma närmare naturen. På väl tilltagna
tomter ligger de praktfulla villorna inbäddade i prunkande växtlig
het. Allmänna parker fanns dock inte i Djursholm, grönskan var
privat. Men eftersom trädgårdarna gränsade mot de mjukt svängande
gatorna kom grönskan åtminstone i visuell mening att utgöra ett
betydelsefullt inslag i det offendiga rummet. Någon stadsmässighet
uttryckt i verksamheter och service existerade emellertid knappast.
Med en term av modernare snitt skulle dessa det övre borgerskapets
nyfunna tillflyktsorter kunna benämnas sovstäder.
Vid ett hastigt betraktande kan de grönskande och från den
haussmannskt regulariserade stenstaden väl avskiljda villasamhäl
lena tyckas höra hemma inom den kring sekelskiftet planterade
trädgårdsstadsrörelsen. Så anses dock icke riktigt vara fallet. Just
karaktären av monofunktionellt bostadsområde för överklassen
diskvalificerar dem från denna tillhörighet. Stadsbyggnadsforskaren
Johan Rådberg menar att den »riktiga« trädgårdsstaden utgjorde en
helhetsgestaltning med blandad bebyggelse bestående av egnahem,
radhus och mindre flerfamiljsfastigheter om allra högst tre våningar.
Den skulle ha en utbyggd service och, vilket var inte minst viktigt,
den vände sig mot den stora massan av arbetare och tjänstemän. 76
Vad inbyggarnas sociala tillhörighet anbelangar lyckades man väl.
Däremot var mångfunktionalitet och bebyggelsevariation svårare
mål att uppnå. Småhusen, de egna hemmen, kom att utgöra det
helt dominerande inslaget i de svenska trädgårdsstäderna. 77 Rådberg
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förlägger starten för den svenska trädgårdsstaden till Enskede ett
stycke söder om Stockholms Södermalm. 78 Området ligger närmare
stan än vad Djursholm och Saltsjöbaden gör, men förutsätter som
dessa utbyggda kommunikationer.
Liksom naturen under 1800-talet i form av prydliga stadsparker
skulle erbjuda ett i flera bemärkelser hälsosamt alternativ, så skulle nu
en bit in på följande sekel trädgårdsstäderna göra det samma. Men
nu, med erfarenheterna från ett drygt halvsekel av intensiv urbanise
ring såg man ingen annan råd än att på nyanlagda järnbanor lämna
staden. De åtgärder som tidigare vidtagits hade inte på långa vägar
räckt till för att åstadkomma en sund miljö. Trångboddheten bland
samhällets mindre bemedlade var fortfarande svår och sjukdomar
härjade. Med det nyväckta intresset för »riktig« natur framstod den
täta staden som alltmer obsolet.
Ett centralt karakteristikum i trädgårdsstaden är den låga bebyg
gelsetätheten. Här finns plats mellan husen. Dessa utrymmen fylldes
med grönska, såväl på tomter och gårdar som på de allmänna ytorna. I
de med tiden uppvuxna områdena ger byggnaderna närmast intrycket
av att underordna sig växtligheten. Ordningen är den omvända jäm
fört med stenstaden där parkerna bildade enstaka oaser eller lungor.
1 beskrivningar av utvecklingen inpå 1900-talet används fortfarande
begreppet »park«, men nu till sin innebörd vidgat från ursprungets
»inhägnat, tuktat naturområde för prydnad och rekreation« till att
betyda grönområde generellt. Benämningen »landskapsarkitekt« kom
mer förvisso inte i bruk förrän på 1960-talet 79 , men själva företeelsen
börjar ta form ett drygt halvsekel tidigare. Stadsanläggande har alltid
inneburit ett omformande av geografin. Från det tidiga 1900-talet
kommer naturen/landskapet att utgöra ett minst lika betydelsefullt
byggnadselement som tegel, trä, stål och sten.
Trädgårdsstadsmodellen som i mycket bildar grund för 1900talets fortsatta svenska stadsplanering med relativt glest bebyggda
enklaver utplacerade i landskapet, kan härledas till 1800-talets ide
alstadsprojekt och får sitt stora genomslag alldeles efter sekelskiftet
1900. Portalfiguren är engelsmannen Ebenezer Howard som med sin
skr ift Tomorrow. A peaceful path to real reform, senare under titeln
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Garden cities of tomorrow, från 1898 inspirerar till en glesare, grönare
och lägre byggd stad utanför den gamla. I sammanhanget bör också
framhållas den förändrade syn på formerandet av stadens rumsligheter
som vid samma tid lanseras av Camillo Sitte. Mot rutnät, barockartad
monumentalitet och Haussmanns långa perspektiv ställer Sitte en preindustrialistiskt inspirerad stadsgestaltning som i större utsträckning
är anpassad till rådande topografiska omständigheter. Gatorna varierar
i bredd, böjer sig och de visuella upplevelserna kommer tätare. Detta
ideal kom att påverka utformningen av de nya trädgårdsstäderna.
I Sverige framträdde arkitekten och stadsplaneraren Per Hall
man som en entusiastisk talesman för Sittes idéer. I en intressant
formulering från 1895, som kan vara värd att bära med sig i studiet
av 1900-talets stadsbyggande säger Hallman med udden riktad mot
haussmannsk regleringskonst att staden varken ska ha som högsta
ambition att vara lätt för turisten att hitta i, eller vara skapad för att
upplevas i fågelperspektiv.*0 Hallman var också en stark förespråkare
för ett i möjligaste mån bevarande av befintlig natur i stadsgestaltandet. Orörd grönska var att föredra framför planterad park. 8 '
Av fotografierna i konsthistorikern Thomas Paulssons bok om
det tidiga 1900-talets stadsbyggande framgår att även den anlagda
grönskan utgör ett viktigt inslag i Hallmans gestaltningar. På såväl
innergårdar och i planteringar mellan gata och hus som i småparker
prunkar det. Till de mest bekanta insatserna hör Lärkstaden, Röda
Bergen och Blecktornsområdet i Stockholm. Och med tanke på
den minst sagt omfångsrika verksamhet Hallman hade också utan
för huvudstaden kan vi med fog konstatera att hans idéer haft stort
inflytande över svensk stadsplanering som den tog sig ut under det
förra seklets första decennier. 8 *
Hygien och hälsa var alltså viktiga skäl bakom utflyttningen till
trädgårdsstäderna. Till de hälsomässiga aspekterna på staden kan i
detta skede också läggas den ökande insikten om bostädernas inre
kvaliteter. 11800-talets stadsregleringsprojekt handlade det framför
allt om att ordna de offentliga rummen; gator, torg och parker.
Bostadsmarknaden var hårt utsatt för en spekulation utanför det
allmännas kontroll. Begreppet »kasern« användes, och används
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fortfarande, ofta och gärna i beskrivningen av de höga, överbefol
kade och illa utrustade bostadshusen som stod den fattigare delen
av befolkningen till buds — i den mån det över huvud taget fanns
några hus att tillgå. Trädgårdsstadsprojektets hygieniska aspekter
innebar inte bara att flytta folket till hälsosammare omgivningar
utan att också tillhandahålla ändamålsenliga bostäder.
Som vi sett fungerade 1800-talets stadspark bland annat i en
fostrande riktning. Genom att tillgodogöra sig regelverket, under
inflytande från ett borgerskap som visste att sköta sig, skulle arbetare
och andra vad livsföringen beträffar mindre skolade ledas rätt i tillva
ron. Förhållandet mellan samhällsklasserna hade med det nya seklet
förändrats. Arbetarklassen hade börjat positionera sig. Borgerlighe
tens ansträngningar att föra ner sina värderingar genom klasskikten
- att göra arbetaren till med-borgare - hade dock inte varit förgäves.
Skötsamhet, prydlighet och nykterhet var egenskaper som kom att
ställas högt i kurs. Kärnfamiljen och hemmet hyllades. Tillsammans
med den kombinerade vurmen för naturen och nationen som tog fart
mot slutet av 1800-talet har dessa egenskaper och företeelser starkt
präglat 1900-talets svenska folkhem.
De trädgårdsstäder som uppfördes under seklets första tre decen
nier var till både form och funktion en närmast kongenial arena
för detta förborgerligande av den svenske arbetaren. Här fick han
med förmånliga lån möjlighet att bygga sitt eget hem, kanske in
spirerad av Carl Larssons Sundborn. Ordningen var stadsplanerad.
Den relativt naturliga naturen där svenskarna numera visste att de
hörde hemma fanns inpå knutarna. I ett större perspektiv kan dess
utom den nya stadsgestaltning som låg till grund för dessa externt
placerade agglomerationer ses som uttryck för en ökad samhällelig
uppsikt över befolkningen. Stadsplanerandets alltid närvarande
kontrollfunktion framträder i sin prydno. Som avskilda öar med
väl tilltagna grönstråk emellan ligger områden som till sin absoluta
lejonpart är avsedda lör bostadsändamål. På andra håll i staden finns
arbetsplatserna. Det är en konstruktion som stimulerar till fritidsliv
på hemmaplan. Och har man också en egen täppa att gräva i så
är man förmodligen än mindre benägen att stryka längs gatorna i
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den mångfasetterade innerstaden där funktionerna bildar ett mera
oöverblickbart myller.
Så kan vi se trädgårdsstaden som ett projekt med tydliga social
hygieniska implikationer. Kanske kan man också jämföra den om
strukturering av samhället som etablerandet av dessa enklaver skulle
komma att innebära, med de svenska skiftesreformerna från decen
nierna runt 1800. Då flyttades gårdarna isär vilket innebar byarnas
död. Med 1900-talets utspridda stadsstruktur kan en ny och till sin
karaktär helt annorlunda slags bystruktur sägas ha iståndsatts. Somliga
vill också mena att denna nya bystruktur blivit stadens död.
Landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson konstaterar i sin
bok om Stockholms 1900-talsparker att man i trädgårdsstäderna
vanligen lade större vikt vid gaturum och parker än vid de enskilda
byggnadernas utformning. 8 ' Husen var ofta självbyggen, och med
tanke på inflyttarnas ekonomiska status förefaller det rimligt att
det inte var fråga om några paradvillor ämnade för arkitekturhisto
rien. Andersson visar också med ett fotografi från Triangelparken i
Enskede att de tidiga trädgårdsstädernas offentliga parker hade »de
äldre borgerskapsparkernas formella karaktär och form«. 84 1 detta
avseende, liksom beträffande husens form och typ börjar vissa för
ändringar inträffa framemot slutet av 20-talet. I arkitekturhistorien
utpekas ibland funktionalismens inträde på den svenska banan strax
före 1930 som ett mera principiellt brott än det kanske faktiskt var.
Johan Rådberg vill exempelvis se förekomsten av höghus inom den
funktionalistiska doktrinen som det som väsensskiljer den från dess
föregångare trädgårdsstaden. 8 '
Bortser man från höghusen, vilket man ju i stor utsträckning fakdskt
också gjorde i den förverkligade formen av svensk tretdotalsfunkrionalism,
så framstår mera av en grad- än en artskillnad mellan epokerna. Icke minst
är den för stadsgestaltningen så betydelsefulla funktionssepareringen redan
koncipierad i trädgårdsstaden, även om den som Rådberg påpekar inte
var avsedd.86 Olikheter fanns dock Den funktionalistiska stilen med sitt
mera abstrakta formspråk och sin förkärlek för det vita var något annat
än den- mer på traditionen vilande nationalromantik som härskade i de
tidiga trädgårdsstäderna. En ökande inslag av flerfamiljshus kännetecknar
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också bostadsområdena efter 1930.1 sättet att behandla och förhålla sig
till natur och grönska skedde dessutom förändringar'.
Den strävan mot den naturliga och svenska naturen som fram
träder redan i det sena 1800-talet, nådde ett par decennier inpå
följande sekel något av en fullbordan. Eftersom stadsplanering ofta
bedrivs till icke obetydlig del i ett fågelperspektiv är flygfotografiet
ett utmärkt sätt att få syn på intentionerna. Om man i trädgårds
staden hade möblerat med naturen, så tycks det av bilden att döma
från det just uppförda bostadsområdet Hammarbyhöjden i södra
Stockholm som om man här i stället möblerat i naturen. De vita
smalhusen ligger glest grupperade i mjuka böjar med de fullvuxna
träden som en tät matta emellan. Dagsljus och frisk luft var centrala
begrepp, vilka vi känner igen från tidigare stadsplaneinsatser — men
nu med andra resultat.
Eva Rudberg skriver i antologin Att bygga ett land att här fick
begreppet »hus i park« sin svenska tolkning. 87 »Hus i skog« vore
möjligen med verkligheten närmare överensstämmande. Men sam
tidigt understryker formuleringen den förändrade betydelse som
ordet »park« kommit att få. Skillnaden mellan denna relativt orörda
skog och den minutiöst planerade grönskan i 1800-talsparken är
onekligen betydande. Holger Blom som var stadsträdgårdsmästare
i Stockholm under mer än trettio år med början 1938 formulerade i
slutet av fyrtiotalet en artikel under den talande rubriken »Kampen
mot stenstaden«. Där skriver han att med begreppet park avsågs
stadens grönska i stort, och att denna
bör hänga samman i stråk, som bildar ett nät genom staden.
1 nätets maskor ligger de skilda bebyggelsepartierna, omgivna
av grönska. [...] Genom parkstråken når man ut till landet
till fots, på cykel eller på skidor. 88
Thorbjörn Andersson ser i förändringen en slags parkens klassresa;
befriade från den tunga formalismen i innerstadens borgerskapsparker gav naturen i Hammarbyhöjden uttryck för en »folkligare och
kanske också mera demokratisk hållning.« 89 Park i stad blev stad
i park, och grönskan fortsätter att fungera ideologiskt. Ett annat
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bostadsområde som Andersson stannar vid är den funkisformade
villaförorten Södra Ängby. På flygfotografiet

från sent trettiotal

syns jämnt spridda vita kuber utställda i barrskogen. Det är, med
Anderssons ord, ett
fritt vuxet landskap, format av inlandsisen snarare än av män
niskor [... vilket] representerar en parkuppfattning som är
ovanlig i världen och specifikt svensk. Det är en syn på parken
som utgår från naturens kvaliteter och de egenskaper som
landskapet redan har. 90
I den nya stadsplaneideologin bildar grönskan mellan områdena sam
manhängande stråk. Arkitekturen inordnar sig på naturens villkor,
vill liksom inte tränga sig på. Andersson framhåller att denna syn har
utövat starkt inflytande över den svenska förortsgrönskan ända inpå
1970-talet." Och egentligen har dess grepp inte släppt än.
Begrepp som på 2000-talet är högaktuella i stadsbyggnadsdis
kussionen: gröna kilar, spridningskorridorer och grönplaner,
formulerades och genomfördes redan på 1940-talet. 92
Motiven för denna uppfattning om stadens grönska finner Thorbjörn
Andersson i en lång svensk tradition som uppfattar den »fria naturen
inte som ett hot mot civilisationen utan tvärtom som en möjlig hem
vist.« 9 ' Det förefaller dock inte särskilt rimligt att landsbygdsbor på
andra platser än desvenska skulle ha dominerats av föreställningen om
naturen som i första hand ett hot. Den långa tradition som Andersson
omtalar torde avse det gamla bondesamhället. En fråga som ställer
sig i sammanhanget är i vilken utsträckning man i bondesamhället
faktiskt hade sin hemvist i »den fria naturen«. Där människan lagt sina
boplatser har hon också i större eller mindre utsträckning kultiverat
landskapet, tagit kontroll över naturen. Hon har upprättat ett slags
civilisation vilken såväl gottgjort sig av naturens gåvor som handskats
med dess emellanåt förödande krafter.
Andersson konstaterar vidare att i den relativt korta svenska park
historien - park i bemärkelsen offentlig stadsplanerad grönska - har
motiven hämtats från trädgårdsodlingen, ibland från kulturlandskapet

53

men aldrig från naturlandskapet. 94 Inte förrän i och med funktionalismen alltså. Genom det sätt på vilket den orörda naturen kom att ingå
i stadsbyggandet från trettiotalet och framåt skulle vi sålunda kunna
säga att de stadsboende svenskarna efter en kort period av kontinental
urbanism åter hamnat i den fria natur där somliga menar att de alltid
har hört hemma. Thorbjörn Andersson fortsätter med ett intressant
resonemang kring paradismyten. Han beskriver den koloniserade,
betvingade och stöpta naturen vilken utgjort ideal inom park- och
trädgårdsgestaltande, som en strävan att återupprätta Edens lustgård.
Utanför denna inhägnade dröm av god ordning och kontroll råder
kaos och vild natur. Där »vistas de fördrivna eller de som aldrig varit
lämpade«. 95 1 förbifarten påminner vi oss den möjligen dubbeltydiga
titeln på Anderssons bok; Utanför staden. En bild av svensken som
hemmahörande på utsidan om lustgårdsmuren tar form.
Men man kan, som Andersson menar att man gjorde i Sverige
under tidigt trettiotal, med omvända perspektiv göra det extramurala
till det goda. Den täta innerstaden var ju knappast sinnebilden för
paradiset, snarare för eländet. Dessutom var den resultat av impulser
och intentioner från andra länder och kulturer. De nya förorterna
kom i stället att representera såväl det äktsvenska som det hälsosamma
livet. Kanske kunde man säga att i det socialpolitiska projekt som
kallats folkhemmet gjordes förorten mellan furorna till det specifikt
svenska paradiset. Det var här som demokratin skulle odlas och krisen
i befolkningsfrågan lösas. Och då hade den allestädes närvarande
naturen sin betydelse som fond bakom välfärdsbygget.
Thorbjörn Andersson är möjligen något glidande när han härle
der den natursyn som utgjorde en av grundstenarna i formerandet
av den nya staden. Å ena sidan talar han om den långa traditionen,
å den andra konstaterar han att den svenska natursynen formuleras
av bland andra konstnärerna kring sekelskiftet 1900. Bruno Liljefors
som bildar exempel »gör naturen begreppslig«, han förtydligar, förtätar
och destillerar naturen i sina skogsmotiv.
En naturkänsla manas fram genom att konstnären förmår
återge inte bara ett motiv utan även dess egenskaper: na
turens naturlighet, vinterns vintrighet, djurets djuriskhet.
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[...] Liljefors var en uttolkare av den laddning naturen har
för svensken. Hans betraktelser är sakliga och knivskarpa i
detaljerna och saknar drömska och romantiska inslag. [...]
Bruno Liljefors formulerade och tolkade i sitt måleri den
svenska naturkänslan. 96
Vi skulle kunna uttrycka det så att Liljefors med sitt måleri deltog i
konstruerandet av den svenska naturkänslan. Det är en naturkänsla
som kommit att bli ett betydande inslag i vår självbild, en självbild
där Sverige framstår som den bästa av världar. Så har naturen inte
bara fungerat hälsobringande, vilket onekligen är ett viktigt motiv
för den centrifugala stadsplaneringen, utan också kommit att utgöra
en betydelsefull komponent i den ibland lite märkligt formulerade
svenska nationalismen. Dessutom kan vi inför Liljefors målningar
erinra oss diskussionen om produktions- respektive konsumtionslandskap. Här är det uppenbarligen fråga om det senare. Naturen
framstår som något man kommer till utifrån, betraktar, avnjuter och
kontemplerar över för att sedan återvända till civilisationen. Det är
brottstycken av ett av människan övergivet landskap. Kultiverandets
spår vittrar bort och naturen återgår till det ideala för-syndafallska
tillstånd som rådde innan homo genom att smaka på kunskapens
frukt blev sapiens.
Naturens sakrala laddning är som framgått i föregående kapitel
något som gärna läggs till den svenska självuppfattningen. I denna
föreställning ingår den stora respekt och vördnad inför naturen som
uppfattas som något specifikt svenskt. Så när en centraleuropeisk
jesuitpräst säger att den kontinentala människan möter Gud hos en
annan människa medan svensken möter Gud i naturen 97 , då nickar
skogsflanören inom oss igenkännande och föreställningen om den
ensamme och inåtvände svensken får ytterligare näring. I den me
ningen att Liljefors skogsimpressioner formulerar en längtan bort från
civilisationen bär de för övrigt tydliga uttryck för en romantik.
*

Den orörda, endast medelst lättare gallring kultiverade naturen,
fortsatte att ha sitt grepp om gestaltandet av svenska bostadsområ
den också under 1940- och 50-talen. Förändringar skedde emellertid
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beträffande såväl det byggda som grönskan däremellan. Det vita,
kubiskt abstrakta arkitekturidealet med ursprung på kontinenten kom
att ersättas av mer fosterländskt förankrade former. Ibland anförs den
genom kriget avsnörda materialtillförseln som ett huvudskäl bakom
vissa av förändringarna. 98 Detta äger säkert sin riktighet. Men det
passar onekligen utmärkt att i formgivandet av de hus man ämnade
ställa ut i den svenska skogen söka impulserna hemmavid. Förutom
att husen upprättade formala förbindelser med de förmodernistiska
idealen — sadeltak, stående fönster, naturanpassad färgskala — över
gav man också den något schematiska placeringen i landskapet som
kännetecknar trettiotalsförorterna. Nu grupperades husen i syfte att
åstadkomma tydligare rumsligheter. Dessutom varieras hustyperna
inom områdena i större utsträckning. Större insatser lades också på
förädlandet av den befintliga naturen; att skapa en övergång från
bostadsnära grönska till den orörda skogen.
Hos många av 1940- och 1950-talens bostadsområden ligger
utomhuskvaliteterna just i de lummiga, generösa gårdarna
med den fint utnyttjade terrängen och tillvaratagandet av
träd, klippor och andra naturinslag. 99
Så tämjs naturen med måttfullhet. Den halvprivata gårdsgrönskan
blir den gyllene medelvägen mellan ansad trädgård och vildvuxen
skog, mellan stad och landsbygd. Det goda folkhemmet landar
med skolor, gemenskapsanläggningar, trafikseparering, lekparker,
plaskdammar, vetenskapligt planerade bostäder mellan de gallrade
tallarna — och med den gamla staden på behörigt men kommunalkommunikativt avstånd. Det vilar ett skimmer över en epok
då alltfler fick del av välfärden, när ett från omvärlden skyddat
Sverige gjorde industriell och ekonomisk succé, och när kurvorna
bara tycktes kunna peka uppåt. Kanske är det här vi i våra föreställ
ningar finner den sista riktiga idyllen. I den lilla men välplanerade
lägenhetens finrum som inte riktigt blivit vardags- stod kanske en
radiogrammofon inhandlad på avbetalning. Där kunde förortens
nybyggare spela stenkakor med »folldighetsfenomenen« 100 den sjung
ande bonden Bertil Boo och flottaren
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med färg Gösta »Snoddas«

Nordgren som satte ord och ton på en längtan som vände sig mot
skogarna och landsbygden.
Populärkulturen under efterkrigstiden innehöll över huvud taget
ett stort mått av landsbygdsnostalgi och allmogeromantik. 10 ' Med
stigande ekonomiskt välstånd, ökat bilinnehav och icke minst fler
semesterdagar kunde nu också arbetarna ge sig i väg på utflykter i
schlagersångernas kvardröjande gamla Sverige. Författaren Ludvig
Rasmusson är född 1936 och tillbringade alltså åtminstone den senare
delen av sin barndom strax efter andra världskriget. Han menar, och
talar uppenbarligen i egen sak, att svenskens naturkärlek har sin grund
i att svenska pojkar och flickor redan som mycket små »vaccinerades
med natur«.102 Eftersom man egentligen vaccinerar mot kan utsagan
tolkas så att naturen användes som ett skyddande medel mot något
illasinnat, något smittsamt; kanske själva staden. Rasmusson framhål
ler vidare, fortfarande refererande till sig själv, att barn och ungdomar
nästan alltid stretar emot »naturindoktrinering«.
Som tonåring tyckte jag att landsorten inte kunde mäta sig
med stan. Det var i städerna man skulle vara, stora städer
som New York, där man kunde gå på Birdland och lyssna
på Sonny Rollins. Eller Sidney Bechet i Paris. Men till slut
tog vaccinationen skruv.103
Boo och Snoddas eller Rollins och Bechet, skånegårdar och hälsinge
skogar eller rökiga jazzhak och våt asfaltnatt. Och, som Rasmusson
berättar lite längre fram med hänvisning till en bekant, naturvacci
neringen kan också resultera i en anafylaktisk chock — en överdos.104
Då blir livets huvudsakliga mål att hålla naturen på distans.
*

Inom branschen var man inte alltid övertygad om fördelarna med den
svenska funktionalismens sätt bygga stad. Arkitekten Nils Ahrbom
menade 1948 i ett föredrag att det varken blir
hus i park eller park mellan hus [...] de remsor som blir
ljvar mellan husen förtvinar och mister sin egenart, och
skogsträden som lämnats kvar ser vilsekomna ut. [—] Det är
bara kulturlandskapet med rik lövträdsgrönska och naturlig
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parkkaraktär, den landskapstyp som människan själv har
gjort, som tål en koncentrerad bebyggelse. [—] De flesta av
våra bostadsområden har blivit oklara mellanformer mellan
stad och land.105
Vidare säger han att man i stället för dessa bastardformer mellan
stad och land, vilka saknar bägges förtjänster men har bägges fel,
borde eftersträva att åstadkomma stadsmässiga husgrupper omgivna
av ren landsbygd.' 06 Den som i dag besöker något av trettio- eller
fyrtiotalens smalhusområden kan dock konstatera att med grönskan
är det tämligen väl beställt, såväl den bevarade som den planterade.
Någon egentlig stadsmässighet, med de innebörder som nuförtiden
läggs i begreppet, är däremot svårare att finna. Ett viktigt skäl till
att den ursprungliga vegetationen, också den som finns alldeles
inpå bebyggelsen, i dessa områden klarat sig så bra som den fak
tiskt gjort är i jämförelse med senare tider betydligt försiktigare
byggmetoder. 107
Tiderna skulle emellertid komma att förändras. Frågan om hu
ruvida fyrtio- och femtiotalsförorterna faktiskt var idyller lämnar vi
därhän, och konstaterar att det som kom efteråt i alla fall inte förärats
någon idyllstatus. Den relativa småskalighet som kännetecknar mel
lan- och efterkrigstidens nya stadsdelar tillsammans med en fortsatt
inflyttning till städerna och det svenska samhällets raska marsch mot
ökat materiellt välstånd gjorde att man aldrig riktigt kom i kapp
efterfrågan på bostäder. Större grepp och rationellare byggmetoder
hette lösningarna som nådde sin megalomana fullbordan med mil
jonprogrammet mellan åren 1965 och -74. Thorbjörn Andersson
ser redan i förverkligandet av Vällingby, efterkrigstidsplaneringens
paradnummer från tidigt femtiotal, en vad grönskan beträffar ny
riktning. Här röjdes i jordbrukslandskapet för det nya, och att döma
av flygfotografiet över stadsdelen har grönskan en mer sidoställd än
central plats. Med Anderssons formulering blev Vällingby »start
punkten för en period när det lyriska lämnades för det sakliga.«108
Och kanske kunde vi inspirerade av titeln på etnologen Per-Markku
Ristilammis avhandling säga att med sextiotalet förvandlades lyriken
fullt ut till svart poesi.109
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Nu fick byggnaderna kroppsformer som varit för handen under
den tidiga funktionalismen. Platta tak och fönsterband blev vanliga.
Stadsplanerna blev åter mer schematiska. Hellre än att anpassa sig
till topografiska variationer byggde man på renrakat slättland. Den
varsamhet med befintlig grönska som under den närmast föregående
epoken resulterat i bebyggda åsar med sparade naturväxta dalgångar
emellan kom till korta inom det rationella elementbyggandet där
kranbanorna ofta framhålls som betydelsefulla faktorer för gestalt
ningen. Skogen bevarades förvisso också i sextio- och sjuttiotalens
stadsbyggande, men snarare mellan bostadsenklaverna än inom dem.
1 viss mening kan man skönja likheter mellan detta förhållningssätt
och de stadsregleringar som genomfördes under 1800-talet; befintlig
växtlighet tas bort, gator dras fram, hus placeras ut - och som prickar
mellan I:na planteras träd och buskar.
Parkbegreppet från femtiotalet, som innebar att destillera
fram kultiverad natur i bostädernas närhet, övergick nu till
att bokstavligen bli parkbyggnad, där man från en packad
sprängstensbotten kantad av schaktslänter försökte bygga upp
nytt biologiskt liv med olika slags tillverkade jordtyper som
lades ut i rekommenderade tjocklekar... 110
Fågelperspektiven över miljonprogrammets bostadsområden — vare
sig det gäller flerfamiljshus, radhus eller villor - visar rader av rät
vinkligt formade husklossar utställda med jämna mellanrum i platt,
eller kanske tillplattad, terräng. Områdena omringas av svepande
trafikleder som samtidigt bildar gräns mot den omgivande skogen.
Mellan husen är grönskan på dessa fotografier, som ofta tagits när
områdena knappt var färdigbyggda eller just hade blivit det, minst
sagt sparsamt förekommande. På mer närgångna bilder syns enstaka
klent utvecklade trädplantor, buskar i betonginramade rabatter och
ganska omfattande ytor avsedda för gräsväxt. Det ser onekligen
torftigt ut. Uppfattningen om grönskans tillkortakommande i de
starkt kritiserade miljonprogramsområdena bygger många gånger
på dessa tidigt tagna bilder. Snarlika brister på utvecklad grönska
har naturligtvis rått initiait också i andra sammanhang där träden
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planterats efter husen. I exempelvis 1800-talets alléer och parker, i
somliga trädgårdsstäder och i de områden från trettio-, fyrtio- och
femtiotalen som uppfördes över åker och äng i stället för i skogen såg
det i nybyggnadsskedet ganska klent ut med växtligheten.
Men medan vår uppfattning om dessa tidigare bebyggelser for
mas med den uppväxta grönskan på plats så finns det när det gäller
miljonprogrammet en obändig lust att låta de allra första fotografiska
intrycken cementera torftighetsföreställningen. Och föreställningen
underhålls också av senare anlända fotografer. I konsthistorikern
Lisbeth Söderqvists avhandling om rekordårens byggande avslutas
framställningen med en serie bilder som uppenbarligen tagits un
der 1990-talet. Fototillfällena har valts då träden står utan grönska.
Bilderna karaktäriseras av en hård och ganska kall ljussättning vilket
understryker det karga draget. 1 " Vill man vara välvillig kan man säga
att arkitekturen framträder tydligare utan täta träd i vägen. Men säger
man så har man också sagt att grönskan inte riktigt utgör en del av ge
staltningen. Och ofta är det nog just så vi gärna vill uppfatta i960- och
70-talens förortsarkitektur. I en rapport från början av åttiotalet, som
egentligen handlar om mellan- och den tidiga efterkrigstiden, skriver
man om att ersättningsvegetationen i miljonprogramsområdena
som planterades in i stället för den ursprungliga, skövlade
vegetationen står varken kvantitativt eller kvalitativt i nå
gon som helst proportion till den ursprungliga. De tusentals
träd som röjts bort har ersatts av ett fåtal små "pinnar".
Förhållandet hus-vegetation är helt ur balans — i många fall
för all framtid." 1
Men, vilket skall visa sig i nästa kapitel, också i dessa områden kunde
grönskan växa sig både hög och tjock.
Kritiken mot denna byggnadskonst blev, när den väl bröt fram,
massiv. Få samhälleliga projekt har mött en så negativ respons som
miljonprogrammet. Det kan tyckas ligga något synnerligen märk
ligt i det faktum att när företaget Sverige går som bäst då byggs
bostadsområden som ibland redan när de var nya beskrevs som rena
slummen." 3 Gick det faktiskt inte att förena behovet av kraftigt ökad
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tillgång på bostäder med det som man upplevde vara goda kvaliteter
i efterkrigstidens byggande? Och hur kom det sig att hos ett folk
med en påstått särskild stark känsla för natur och grönska just dessa
inslag så plötsligt kunde fa stryka på foten? Avsikten kan ju knappast
ha varit att göra livet sämre för medborgarna. En viss nyansering av
kritiken framförs av etnologen Karl-Olov Arnstberg som menar att
de negativa synpunkter som presenterades av forskare och journalister
inte alltid stämde särskilt väl med den bild som de boende hade av
sina bostadsområden." 4
Frågan varför det blev som det blev har ställts av många men
något entydigt svar har knappast givits. Lisbeth Söderqvist redogör
för några av de förekommande förklaringsmodellerna."' En av dessa
går ut på att stora byggnadsföretag körde över arkitekterna och endast
såg till sina egna ekonomiska intressen. Stort och fort var lösenorden
som skulle generera god avkastning. Med ett sådant synsätt kan man
tänka sig att grönskan som varandes av mindre betydelse för den
omedelbara pekuniära förtjänsten kom en bit ner på dagordningen.
En annan förklaring som också vilade tungt i ekonomin menar att
ansvaret för stadsplaneringen i stor utsträckning övertogs av politiker
och administratörer med föga kunskap om annat än hur man vänder
på en skattekrona. Sedan finns det de som menar att det faktiskt var
arkitekterna som alldeles avsiktligt och medvetet skapade rekordårens
bostadsmiljöer. Det var med den stora skalan som visionerna från
framför allt Le Corbusiers stadsbyggnadsprojekt skulle realiseras.
Men där naturälskaren Le Corbusier på skisserna låter sina
bostadstorn resa sig ur en kompakt grönska kom de svenska mot
svarigheterna när de landade i verkligheten att hamna i mera avska
lade omständigheter. Diskrepansen mellan arkitekters och brukares
uppfattningar om vad som konstituerar den goda miljön diskuterar
landskapsarkitekten Ulla Berglund i sin avhandling. Med en rad hän
visningar till på området genomförd forskning befäster hon föreställ
ningen att den av arkitekterna gestaltade staden i många stycken inte
alls lever upp till de boendes önskemål och ideal. Förklaringen finns
enligt--Berglund i det faktum att planerare och arkitekter socialiseras
inom professionen medan medborgarnas värderingar i stället kom
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mer till dem i deras vardag.'"" Dock glömmer vi inte att den vardag
- i vid bemärkelse - i vilken folket tillbringar sina liv till stora delar
är resultat av planerares — i vid bemärkelse — ambitioner. Våra upp
fattningar om hur en stad ska se ut och fungera är något vi tillägnar
oss, vare sig vi är arkitekter eller inte.
Lisbeth Söderqvist redovisar dessutom ett kanske väl märkligt,
men tydligen omhuldat motiv till den eländiga karaktären i för
orterna, nämligen att man byggde för att endast på kort sikt lösa
bostadsbristen. Snart skulle husen nedmonteras, och då förefaller
det ju högst rimligt att man inte lade någon större möda på floran.
Husen står dock i de flesta fall kvar och att åtminstone somliga av
miljonprogrammets arkitekter såg grönskan som ett väsentligt inslag
i gestaltningarna framgår av det planarbete som föregick det bostads
område vi i nästa kapitel ska gå djupare in i.
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Fällstudie
Våren 1977 utspelade sig i stadsdelen Ålidhem i Umeå en strid med ett
stort antal inblandade kombattanter. Kampen handlade om att bevara
eller ta bort ett skogsparti mitt i området. Stadsdelen som började
uppföras vid mitten av sextiotalet i Umeås dåvarande sydöstra utkanter
är en typisk representant för miljonprogrammet. Ursprungligen var
området tänkt för småhusbebyggelse. Stadsplanen ändrades emellertid
när det i början av sextiotalet stod klart att Umeå skulle begåvas med
landets femte universitet. 1 Ambitionerna var höga. Ålidhem plane
rades för 8 000 personer, ett antal motsvarande ungefär en tredjedel
av stadens dåvarande folkmängd. För utformandet av stadsplanen
engagerades det stockholmska arkitektkontoret ELLT. I stället för
småhus blev det genomgående flerfamiljshus på mellan två och fyra
våningar placerade i ett strängt hållet rutnät. Trots en anpassning till
tidens rådande ideal med utifrånmatning, funktionsseparering och
bilfrihet strävade planerarna - med viss inspiration från stadsplanen
i Umeås centrala delar - efter att uppnå stadsmässighet genom att
placera husen i kvarter med trädplanterade gator emellan. Till de
stadsmässiga avsikterna kan också läggas en hos planarkitekterna ut
talad ambition att undvika "impediment och spillda grönremsor". 1
I en ordning med vissa drag av barockens faiblesse för en hierarkisk
symmetri har bostadshusen grupperats kring ett centralt nord-sydligt
stråk i vilket offentliga installationer såsom centrumanläggning och
skolor placerats. Motivet har vissa likheter med äldre stadsplaners, till
exempel centrala Umeås, genomkorsande parkbälten där de offentliga
institutionerna står på parad. Till stora delar var Ålidhem färdigbyggt
vid mitten av sjuttiotalet. Emellertid hade uppförandet av högstadie
skolan i kvarteret Odontologen dröjt, varför områdets mittparti alldeles
söder om centrumanläggningen fortfarande vid denna tid utgjordes
av ett stycke kvarstående skog. Mot att placera skolan här framfördes
invändningar från somliga av bostadsområdets invånare. Bland annat
menade man att det med en sådan position fanns risk att högstadieele
verna skulle lockas till centrum, som man ansåg vara en olämplig miljö
för skolbarn. Men skälet till protesterna var inte enbart omtanke om
avståndet mellan skolan och centrumanläggningens lockelser. Kritiken
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som sedermera ledde till ockupation och konfrontation handlade också
om bevarandet av »det grönområde som bland de boende i området
ses som ett andningshål i ett för övrigt asfaltdominerat område.«' Det
skall dock påpekas att det inte handlade om något enhälligt motstånd,
här fanns också de som stödde ett skolbygge på den plats som angivits
i de ursprungliga planerna.
*

I sociologen Eva Hedmans granskning av Ålidhem som publicerades
1976 framkommer bland många andra invändningar mot bostads
området också en, såväl hos författaren själv som bland de boende,
kritik riktad mot bristen på grönska. Hedman inleder sin studie
med serie svartvita fotografier vilka med eftertryck får området att
framstå i en minst sagt eländig dager. De lådformade byggnaderna
står i ett landskap där grönskan består av tunna trädplantor varav
flera är knäckta; risiga eller tomma rabatter; ytor som med en hel del
god vilja kan beskrivas som gräsmattor samt enstaka bevarade träd i
områdets utkant. På några av bilderna skymtar också det skogsparti i
områdets mitt som det året efter bokens publicerande skulle komma
att stridas om.
Sedan de av kritikerna mot val av byggplats föreslagna alternativa
placeringarna av högstadieskolan utretts och befunnits vara olämpliga
inleddes röjningsarbetet på tomten förmiddagen 23 mars 19 77.* Gan
ska omgående anlände ett antal barn från den närbelägna låg- och
mellanstadieskolan. Barnen uttryckte sitt missnöje genom att kasta
snöbollar på arbetarna. Dessutom hällde de ut dieselolja och bensin.
Arbetarna valde att hellre fly än illa fäkta, och under dagen samlades
fler barn och vuxna. En ockupation av skogsområdet inleddes och
pågick fram till dess att byggnadsföretaget med assistans av ett hund
ratal poliser återställde ordningen drygt två veckor senare. Händelsen
gavs stort utrymme i lokaltidningarna och uppmärksammades också
i såväl rikspress som radio och teve. En intensiv och emellanåt hätsk
ordväxling tog fart på tidningarnas insändarsidor mellan skogsbevararna och de som ville se skolan uppförd på den aktuella tomten.
Tre teman utkristalliserar sig i diskussionen: den planerade sko
lans läge med avseende på närheten till Ålidhems inomhuscentrum;
64

beslutsfattarnas ovilja att ta hänsyn till folkopinionen samt frågan om
naturens plats och roll i den moderna staden. I detta sammanhang
lämnar vi de två förstnämnda därhän och koncentrerar framställ
ningen till hur man förhöll sig till skogsområdet som i första hand
ett stycke natur. De som ville låta skogen vara kvar såg den som ett
»av de mycket fa positiva inslagen i en annars steril bostadsmiljö«,
och vidare som ett »andningshål«, en »sista trädoas på det annars
så trädfattiga, karga och barnovänliga bos tadso m ràde[ t] «.5 Centerns
ungdomsförbund karaktäriserar i ett inlägg Ålidhem som en »förva
ringsplats av asfalt och betong«. 6 Grupp 8 uppfattade ockupationen
som en reaktion mot en »omänsklig boendemiljö«, och signaturen
»Småbarnsföräldrar« menar att om grönområdet förstörs kommer det
att »kännas ännu svårare att andas«. En annan insändare framhåller att
frågan handlar om huruvida man ska »behålla Ålidhems sista större
grönområde eller om man ska smälla upp ännu ett människofientligt
betongkomplex«. 7 Motståndarna mot avverkning poängterar gärna
att det var på initiativ från barnen som räddningsaktionen igångsat
tes. Över huvud taget motiverar man sin hållning med omsorgen
om barnen. Vid en demonstration som trots ymnigt blötsnöfall
samlade drygt 400 deltagare presenterades en appell vilken bland
annat innehöll följande:
Att [...] förstöra den lilla grönska som finns kvar vore att
utsläcka den sista gnistan av liv. Många av oss äldre kan sä
kert tänka tillbaka på vår egen barndoms miljö med mysiga
klätterträd, hemliga ställen och en mystisk och spännande
omgivning som var fylld med liv. De flesta av oss håller
säkert också med om att det närmast är ett brott att låta en
människas barndomsminnen bestå av asfalterade parkerings
platser, träd i betongkrukor och i övrigt tegel och betong så
långt ögat når. 8
Medan de som ville bevara skogen talade om den omstridda tomten
som ett andningshål i asfaltdjungeln, en oas i stenöknen, en idyll i
betongghettot så var byggförespråkarna inte fullt så verbalt märgfulla
i sina utsagor om samma plats. I stället menade man att området bäst
65

karaktäriserades med begreppet skräpskog och att det framför allt
fungerade som hundrastplats och tillhåll för öldrickande ungdomar.
Signaturen »Opartisk«, som uppenbarligen hörde hemma på annan
ort, berättade i en insändare att hon — eller om det var en han — vid
ett besök på platsen väntat att fa se en »tät och vacker gran- och fu
ruskog« men i stället mötte ett »glest bestånd av dvärgbjörk, sly och
buskar«.9 Roland Hedberg, socialdemokratisk politiker och boende på
Ålidhem, påpekade att »milsvida skogar« finns i områdets omedelbara
närhet.' 0 Dessutom kan tilläggas att stadsdelens sydöstra hörn, där
ockupanterna hellre ville att skolan skulle placeras bestod av orörd
skog. Detta område omtalas i det ursprungliga planförslaget som »en
skogspark för fria promenader, lek och rekreation«."
Av beskrivningarna kunde det rentav tyckas som om man faktiskt
inte talade om samma skog. Hur kunde det komma sig att det förhöll
sig så? De bilder som publicerades i tidningarna vid tiden för striden
talar onekligen till skogsrivarnas fördel. Här framträder tomten som
ett stycke risig småskog, och knappast som något som spontant skulle
väcka hetare känslor ens hos den mest hängivne naturvurmaren. Det
fanns en pragmatism i argumenteringen hos denna falang i konflik
ten. Skolan var redan fördröjd och alternativa platser hade befunnits
ej hålla måttet. Man framhöll att skolbyggnaden skulle komma att
innehålla lokaler också för andra än eleverna; bibliotek, samlingssalar,
gymnastikhall med mera. Detta menade man motiverar placeringen i
områdets centrum. Mot dessa argument stod skogen, betraktad som
lågväxt sly och tillhåll för öldrickare och hundrastare, sig slätt.
Även hos dem som ville bevara skogen framkom emellanåt syn
punkter på tomtens kanske inte alltför tilltalande karaktär. Men i
stället för att bygga skola skulle man enligt en insändarskribent kunna
anlägga park med minigolf, teaterscen, parkbänkar, utomhusbad,
klätterträd och anordningar för korvgrillning. 11 Vad man skulle ägna
sig åt i parken under de väl tilltagna norrlandsvintrarna nämnde
insändaren inget om. Inte heller framkom om centrum skulle utöva
mindre lockelse på korvgrillande, golfspelande eller trädklättrande
barn än på de elever som tänktes tillbringa sina dagar i skolan. Och
egentligen var det förmodligen inte skogstomtens faktiska kvaliteter
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eller dess möjliga användningsområden som var de egendiga orsakerna
bakom protesterna. Snarare handlade det om att skogstomten blev
symbol för något långt utanför sig själv.
Det är alldeles uppenbart att det saknades grönska på Ålidhem
vid den här tiden. Av rösterna i pressen framgår dessutom att man
inte heller hade någon större tilltro till den anlagda naturens möj
ligheter att fa fäste. Med tanke på diskrepansen mellan planerarnas
intentioner och den verklighet som var för handen på Ålidhem vid
mitten av sjuttiotalet så var denna misstro inte särskilt förvånande.
Eva Hedman samlar flera poänger i sin bok om området där hon gör
jämförelser mellan planarkitekternas lummiga perspektiv och väl valda
utsnitt ur den karga verkligheten. Hon konstaterar, uppenbarligen
mera stödd på vad hon såg än på några djupare insikter i de vegetativa
vetenskaperna, att växtbetingelserna inom området inte tycks vara de
bästa.' 3 Kanske kommer man också något på spåren i en insändare
som menar att det väl är »mycket trevligare med naturligt uppväxta
träd än sådana som är planterade i rad för dyra pengar.«14
Att grönskan var dåligt utvecklad på Ålidhem var inget som de
styrande förnekade. För att råda bot på bristen hade man i samband
med diskussionerna om skolans placering avsatt 500 000 kronor.' 5
Detta imponerade emellertid inte på alla, journalisten Jan Thomasson såg satsningen som en »vansinnighet«. Visst skulle det.bli lite
grönare men
stenhusen står fortfarande lika tätt. Hela Ålidhem kommer
även efteråt att vara något av en stenöken." 1
Just husens närhet till varandra var ett skäl för skogsbevarande som
emellanåt framfördes i debatten.
... redan nu saknas luft och grönt mellan husen. I vår lägenhet
ser man hur grannarna i huset mitt emot ligger och kramas
på sängen. Går man till andra änden av lägenheten kan man
få se hur grannarna uträttar sina toalettbehov. De som bor
på;, bottenvåningen får lägga sig på golvet under fönstret för
att se himlen.' 7
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Beskrivningen erinrar i viss mån om hur städer kunde se ut förr i
tiden, kanske om Gamla Stan i Stockholm. Ett historiens vingslag
når oss när vi i en text tillkommen mer än hundra år före striden på
Ålidhem ser att Olof Eneroth, skriftställaren och pomologen som vi
mötte i förra kapitlet, frågar sig hur barnen i den mörka och instängda
Gamla Stan skall kunna utvecklas till »friska själar i friska kroppar«. 18
Det skall dock med eftertryck framhållas att i jämförelse med Gamla
Stan framstår Ålidhem som rena glesbygden.
Det faktum att den kvarvarande skogstomten mitt på Ålidhem
inte var formad av människohand är troligen av betydelse i sam
manhanget. Städer och stadsmiljöer är alltid mer eller mindre tydliga
uttryck för samhällets styrande krafter. 1 det raskt uppförda och i ett
enda grepp koncipierade miljonprogramsområdet Ålidhem är detta
kanske mer tydligt än i stadsmiljöer som utvecklats under längre tid
och med fler inblandade aktörer. Det barocka helhetsgreppet som
togs i planen för Ålidhem lämnade inget vare sig åt slumpen eller
åt framtiden att tillägga. Visserligen hade inte den grönska som för
anstaltats om av planerarna ännu vid mitten av sjuttiotalet i någon
mer omfattande bemärkelse kommit till skott. Men marken var så
att säga redan intecknad.
Under sådana omständigheter kunde den ännu orörda skogstomten
framstå som en sista rest av en ordning bortom det fysiska uttrycket för
en makt vars avsikt tycktes vara att genom fullständig kontroll kuva såväl
människan som naturen. I skogen, denna rest av ursprunglighet, finns
inget regelverk för rörelser och beteenden. Där skriver — i en möjligen
något idealiserad föreställning — medborgarna med sitt fria agerande
texten utan att alls behöva bry sig om andra versmått, radavstånd och
typsnitt än de som åstadkommits av naturen själv.
Förmodligen finns också i reaktionerna mot skogsrivningen en
viss animositet gentemot fenomenet stad i allmänhet. Ett skäl till
protesterna mot skolans placering invid områdets centrumanläggning
var ju just denna föga lantliga företeelses fördärvliga inverkan på
värnlösa ungdomar. Eva Hedman uppfattade hoten som så allvarliga
att hon menade att »man måste göra centrum så lite tillgängligt som
det över huvud taget är möjligt«.' 9
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Arkitekturhistorikern Bosse Bergman uppmärksammar i en
uppsats det motstånd mot stadsbyggande som kom till uttryck från
sent sextiotal och en bit in på sjuttiotalet.- 0 Han uppfattar denna
kritik som ingående i samma kontext som proteströrelserna »mot
kommersialismen, konkurrenssamhället, miljöförstöringen och de
imperialistiska krigen«.11 Miljonprogrammets megalomant mekaniska
lösning på bostadsbristen spädde naturligtvis på uppfattningen att
makthavarna, trots stora ord om motsatsen, inte i första hand avsåg
att skapa en god värld för medborgarna att leva i. Bergman identifierar
en schablonbild som uppstår vid den här tiden och som också långt
senare gärna åberopas:
... en schablon vars eviga ingredienser [är] hålögda höghus,
betong, bilar och poliser, utslagna och påtända, tomma an
sikten och fyllda domuskassar."
Bilden stämmer väl med de beskrivningar av stadsdelen Ålidhem som
fyllde insändarsidorna i Umeås lokaltidningar under våren 1977, och
som kommer fram i Eva Hedmans bok om området från året innan.
Det förefaller alltså rimligt att se reaktionen mot »skogsskövlingen«
på Ålidhem som en protest med rötter i föreställningen om den
moderna stadens uselhet.
Två uppmärksammade aktioner med avsikt att hejda ingrepp i
staden ägde rum strax före ålidhemsockupationen; på Kungstorget i
Göteborg och i Kungsträdgården i Stockholm. 1 Göteborg handlade
det om att i november 1976 stoppa ett underjordiskt garage på platsen
för stadens gamla salutorg »där bönderna i generationer dagligen sålt
sina varor till stadsborna.« 23 Några år tidigare, i maj 1971, utkämpades
bataljen om almarna i Kungsträdgården. Också här handlade det om
ett underjordiskt projekt, närmare bestämt en tunnelbaneuppgång för
vilken de sekelgamla träden stod i vägen. 1 båda dessa fall lyckades
protesterna förhindra de planerade ingreppen.
*

Omgående drogs i massmedierapporteringen paralleller mellan hän
delserna på Ålidhem och aktionerna i Göteborg och Stockholm. En
skillnad noteras av den utsände lokaltidningsreportern; i Umeå var
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det barnen som tog initiativet medan det i de två andra fallen var de
vuxna. 14 Huruvida barnen faktiskt agerade på eget hand ifrågasattes
emellertid av dem som stödde skolbygget. En förmodligen väsent
ligare skillnad mellan aktionerna är att i Stockholm och Göteborg
handlade det om att rädda äldre, planterad, planerad och väl rotad
stadsmiljö medan frågan i Umeå rörde bevarandet av en naturlig
skogsrest från tiden innan bebyggelsen och människorna kom på
plats. 1 alla tre fallen finns skäl att fundera över fenomenet nostalgi.
I de två storstadsaktionerna är nostalgin tidslig; längtan står till den
gamla goda förmodernistiska staden. På Ålidhem blir nostalgin inte
bara ett tidsfenomen utan också ett rumsligt; här riktar sig längtandet
bort från staden till en förment människovänligare landsbygd.
I sin ursprungliga användning, från sent 1600-tal betyder nos
talgi »smärtsam hemlängtan«. Från början hade detta hem som den
bortavarande så enträget önskade återvända till en alldeles konkret
innebörd. 1 ' I det slutande 1900-talet tycks nostalgins mål i större
utsträckning vara av tänkt och föreställd karaktär än faktiskt existe
rande. 16 Att naturen har en stark position inom nostalgin framgår
med all tydlighet i Karin Johannissons framställning över ämnet. 1
beskrivningen av den moderna nostalgin framstår staden som något
vilket påtvingats människorna, som något förvisso nödvändigt men
icke desto mindre ont." Hos utopisterna under tidigt 1800-tal, den
runt sekelskiftet 1900 begynnande friluftsturismen och 1970-talets
gröna-vågare finns samma idé om att lämna staden och vända åter
till den goda naturen.
En tänkare som åberopas i diskussionerna om den moderna
stadens inverkan på dem den drabbar är den tyske sociologen
Ferdinand Tönnies. Hans redan 1887 lanserade begreppspar
Gemeinschaft/Gesellschaft används för att beskriva en den mo
derna tillvarons dikotomi.
Gemeinschaft står för de känslonära, organiskt framvuxna
sociala sammanhangen och är den dominerande socialiteten
inom familjen, grannskapet, vänkretsen, dvs. i alla samman
hang där socialiteten är sitt eget mål. Gesellschaft står för
en kalkylerande, instrumenteilt och rationellt värderande
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socialitec och är den dominerande inom marknad, admi
nistration och arbetsliv. Socialiteten inom Gesellschaft är
snarare medel för att nå andra mål, som pengar, politiska
beslut etc. 18
Karin Johannisson konstaterar i sin text att det finns en stark koppling
mellan begreppet gemeinschaft och »landsbygdens lämnade livsfor
mer«.29 Sociologen Johan Asplund som ägnat begreppsparet en kritisk
granskning skriver i ett referat av inledningen till Tönnies bok att
Varhelst en stadskultur blomstrar och bär frukt uppträder
Gesellschaft som dess oumbärliga organ. På landet, däremot,
känner man föga till Gesellschaft. Alla som har prisat livet
på landet har framhållit att Gemeinschaft där är starkare och
livaktigare: Gemeinschaft är den bestående och äkta formen
för samlevnad, Gesellschaft däremot en övergående och
skenbar form. Således bör Gemeinschaft uppfattas som en
levande organism, Gesellschaft som ett mekaniskt aggregat
och en artefakt.' 0
Utifrån vad som framkommit om fallet Ålidhem skulle vi kunna
definiera den omstridda skogen - mera i teoretisk och symbolisk än
faktisk bemärkelse - som arenan för gemeinschaft, en plats som är
»äkta och bestående« där »socialiteten är sitt eget mål«. Den är inte
som sin planerade omgivning ett redskap eller instrument för andra
avsikter såsom »marknad, administration och arbetsliv«. Riktigare än
att peka ut den konkreta skogstomten som platsen för gemeinschaft
är förmodligen att betrakta den som en länk till denna samhällsord
ning. 1 den fientliga inställning gentemot den moderna staden som
kom till särskilt starkt uttryck under det svenska sjuttiotalet hade
föreställningen om ett för människan gott gemeinschaft en framträ
dande position. Över huvud taget har gemeinschaft haft en positiv
klang. Asplund framhåller emellertid med emfas att det
är en lika vanlig som underlig missuppfattning att snart
sägt varje skribent som kontrasterar Gemeinschaft och
Gesellschaft måste betrakta Gemeinschaft som ett ideal.
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Det är som om man menade att begreppsparet från början
var preparerat till fördel för Gemeinschaft och till nackdel
för Gesellschaft. 3 '
Så även om begreppsparet är centralt inom den sociologiska forsk
ningen, har det kanske en mer ideologisk än vetenskaplig laddning.
Dessutom är det rimligen så att människan i sin kultiverade form
upprätthåller relationer inom båda sammanhangen. Begreppen för
utsätter varandra, och att se dem i rena framträdelseformer låter sig
möjligen göra i teorin men knappast i verkligheten. Ar exempelvis
någonsin, utom möjligen i ytterst korta och förbifladdrande ögon
blick, socialiteten sitt eget mål? Och att man, som det står i Asplunds
referat av Tönnies, föga skulle känna till gesellschaft på landsbygden
är knappast särskilt troligt. I de flesta mellanmänskliga relationer
finns drag av »kalkylerande, instrumentelit och rationellt värderande
socialitet«, till och med i de mest intima kärleks- eller familjeförhål
landen, vare sig dessa utspelar sig i staden eller på landet.
Emellertid kommer begreppsparet till användning i den diskurs
som talar om den moderna staden som något ont, om stadsborna som
»tvångsurbaniserade lantisar« och om människans egentliga hemvist
i naturen och på landsbygden. Något som kan anföras till gemeinschafts fördel är föreställningen om att där är den »lilla« människan
delaktig i förändringar och utveckling i betydligt högre grad än inom
gesellschaft. Finn Werne som skriver om händelserna på Kungstorget
i Göteborg identifierar en maktstruktur.
Motståndet mot förändringar som dikterats av överheten
har alltid varit mycket stort, inte i första hand för att män
niskan är ett »vanedjur« eller för att hon är konservativ, som
överheten brukat påstå när de patriarkaliska eller diktatoriska
reformförslagen motarbetats, utan för att människan har ett
fundamentalt behov av att själv kontrollera eller vara delaktig
i forändringsprocessen. Detta har politiker svårt att förstå
eftersom de genom sitt aktiva engagemang ofta upplever
förändringarna helt annorlunda än de som passivt utsätts
för samma förändringar. u
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Symboliska värden eller frågor om makt, eller bäggedera. Beträffande
såväl Kungsträdgården som Kungstorget fanns sedan länge etablerade
värden av tydlig platsspecifik karaktär att försvara. I dessa fall handlade
det om miljöer som en gång skapats av människor för människor,
och som också användes av människor. På Ålidhem blir frågorna om
makt och symbolik mer renodlade. Här försvarades något som inte
blivit till i något bestämt syfte, något som existerade så att säga av sig
själv. Skogen på Ålidhem laddades på kort tid med betydelser som
fanns färdiga att hämta i en större föreställningsvärld. Dessutom bör
man i anslutning till idéer om skogsbevarandets symboliska aspekter
också fundera över den symbolik som kan ligga bakom agerandet hos
dem som ville se skolan uppföras på den aktuella tomten. Att bygga
skolan i enlighet med planer som uppfattades vara fattade i demo
kratisk ordning kan ses som uttryck för en vilja att upprätthålla ett
slags gesellschaft där saker och ting följer tydligt definierade regelverk.
Metaforiskt skulle vi också kunna jämföra skogsresten med den ohyra
av olika slag som man ville utrota i 1800-talets stadsregleringar och i
1900-talets socialhygienistiska projekt. Den oreglerade skogsstumpen
på Ålidhem var en smutsfläck i den modernistiska lacken som skulle
väck. Förmodligen har de flesta av oss en något kluven hållning inför
detta. Å ena sidan kan vi skämtsamt påstå att lite skit i ett hörn är
bättre än ett rent helvete, men samtidigt har vi behov av ett ganska
stort mått av ordning och reda.
En aspekt på naturen i staden som tangerar detta handlar om
den urbana grönskan som tillflykt undan regler och normativitet.
I flera av de insändare som förespråkade en röjning av skogen på
Ålidhem framhölls som nämnts att den mest tjänade som tillhåll för
öldrickande ungdomar, och därför knappast hade något existensberät
tigande. Det skall naturligtvis kommas ihåg att också skogsbevararna
åberopade ungdomens fördärv i sin argumentering. Eva Hedman,
synnerligen ideologisk sociolog, framhöll centrumanläggningens
närmast magnetiska inflytande över tonåringar på drift. Också hon
anför öjdrickandet och det därpå följande och för livet stämplande
omhändertagandet som skäl till varför skolan borde uppföras på så
behörigt avstånd som möjligt."
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Förmodligen är det så att ungdomar dricker öl såväl i skogar
och parker som på inomhustorgen. En skillnad är att de som gör
det inom gesellschafts ramar löper betydligt större risk att uppmärk
sammas och utsättas för åtgärder av samhället - på gott och ont.
Skogen däremot fungerar i högre utsträckning som ett gömställe,
utom räckhåll för samhällets insatser - på gott och ont. Till dessa
frågor får vi anledning att återkomma i ett senare kapitel, där den
urbana grönskans betydelse som tillflykt också för andra än öldrick
ande ungdomar berörs.
*

På Ålidhem förlorade skogsbevararna. Skolan byggdes. Stridstem
peraturen svalnade och så här ett drygt kvartssekel senare är skolans
placering invid centrum inget som förmår uppröra känslorna i nå
gon utsträckning. Bortsett från den årliga brännbollshelgen i slutet
av maj, då stökigheten står högt i kurs, ger Ålidhem ett ganska
fridfullt intryck. Centrumanläggningen överlever trots nytillkomna
stormarknader tack vare de många bilfria studenterna. Priserna på
bostadsrätter antyder att området erhållit ökad attraktivitet. Nya hus
byggs på de överdimensionerade parkeringsplatserna och befintliga
byggnader utökas på höjden och förses med sadeltak. I dag uppfattas
uppenbarligen inte närheten mellan husen som särskilt påträngande.
Och, på Ålidhem är grönskan nuförtiden minst sagt prunkande.
Om vi gjorde om samma komparativa operation som den Eva
Hedman utförde vid mitten av sjuttiotalet skulle vi se att verkligheten
numera inte alls stämmer så illa med planerarnas ursprungliga inten
tioner. Av skogen som det streds om finns några krumma småträd
kvar över en stenhäll mellan skolgård och sportfält. 1 stadsdelens
södra periferi där de protesterande ville att skolan skulle byggas växer
barrskogen hög, bred och tät. I somliga av de väl tilltagna stråken
mellan bebyggelsen och de runt området utlagda trafiklederna finns
kvarlämnad ursprungsvegetation. Inne mellan husen har enstaka furor
sparats och tronar som kraftfulla solitära monument från tiden före
bebyggelsen. För övrigt är grönskan planterad. Den halvmiljoninsats
som beslutades om ungefär vid tiden för kampen om skogen har
uppenbarligen haft effekt.
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Och de som när det handlade om Ålidhem menade att det var
utsiktslöst att få fart på den anlagda vegetationen här uppe i od
lingszon 5 har fått inse att de nog misstog sig. Gatustråken mellan
husblocken kantas av välväxta björkar som når upp och i många fall
över takfoten till och med på fyravåningshusen. De »små pinnarna«
har mot bättre vetande tagit sig. Liknande iakttagelser gör Per-Markku
Ristilammi i sin studie över den i jämförelse med Ålidhem betydligt
mer demoniserade miljonprogramsförorten Rosengård i Malmö. Han
konstaterar vid ett sentida återbesök i stadsdelen där han växte upp
under sextio- och sjuttiotalen att grönskan är ymnig och att somliga
träd vuxit nästan upp i nivå med höghusen. 34
Inne på antydda och mera genomförda gårdar på Ålidhem växer
den husnära buskagegrönskan upp över bottenvåningarna. Gräsmat
torna är i allmänhet gröna och under den varma årstiden frekvent
uppsökta tillhåll för de boende, som bränner sig på solen eller finner
skugga under tjocka bladkronor. Visade man fotografier på denna
miljö och skrev »typiskt miljonprogramsområde« i bildtexten, så skulle
det inte riktigt stämma med etablerade föreställningar om stenöken
och asfaltdjungel.
I planerarnas ursprungliga planförslag talades det om att undvika
»impediment och spillda grönremsor«. Vad detta anbelangar uppfyl
ler emellertid inte resultatet ambitionerna. Husen ligger gärna ett
stycke ifrån gatorna med just grönremsor i mellanrummen i stället
för exempelvis trottoarer. Och till skillnad från Umeås centrala rutnät
som anfördes som inspiration till planen finns det på Ålidhem gott
om upptrampade stigar som genar över impedimenten.
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Grenverk
Att miljonprogrammet var ett misstag är arkitekturhistorien ganska
övertygad om. Så rubricerar exempelvis Thorbjörn Andersson epo
ken som »De svära åren« och Claes Caldenby talar om ett »haveri«.1
Arkitekten Sune Lindström, som var med när det hände skriver 1977
om hur det under de föregående trettio åren på stadsplaneringens
område inträffat »en hel serie monumentala olyckor«. 2 Lika överens
med eländesbeskrivningarna kanske inte alla de är som fick större
bostad med välutrustat kök, varmvatten, rvättstuga, centralvärme et
cetera; i synnerhet om de bodde i något av de många mindre, och inte
fullt så stigmatiserade låg-, rad- eller småhusområden som utgjorde en
stor del av miljonprogrammet. Vi minns också Karl-Olov Arnstbergs
synpunkter i frågan som omnämndes i ett tidigare kapitel. 3
Nåväl, tiden som följde kom för arkitekturen att med erfaren
het av det inträffade innebära ett sökande längs andra vägar. Vad
det urbana beträffar handlade det fortsättningsvis ofta om att med
ett slags förmodern grammatik åter bygga stad. Ibland har det rört
sig om att bebygga områden inne i städerna där annan verksamhet
försvunnit. Exempel på detta är Södra station i Stockholm och Norra
Älvstranden i Göteborg. Med blandade resultat har man här försökt
åstadkomma stadsmässighet, efter de idéer om variation av innehåll
och form som anses vara goda karaktäristika för fenomenet stad.
Grönskan i dessa områden bär liksom de rum den verkar i drag av
1800-talets stenstad med alléer, prydliga planteringar och frånvaro
av »vild« natur. Och på Norra Älvstranden är relationen till vattnet
ordnad efter äldre principer med tydligt definierade gaturum och
stenskodda kajer i mötet med Göta älv. Vid sidan om dessa och andra
omtalade innerstadsförnyelser fortsatte man också efter sjuttiotalet att
bygga i periferin, med — beträffande stadsplaneringen i stort — ideal
som i förvånansvärd utsträckning liknar funktionalismens.
*

Från miljonprogrammets Ålidhem beger vi oss österut mot den under
1990-talet påbörjade stadsdelen Tomtebo. Promenaden som sträcker
ut över en dryg halvkilometer ger tillfälle till funderingar över nutida
stadsgrönska. Ålidhem är omgärdat av dikeskantade trafikleder. 1
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grönremsorna som ligger likt skyddszoner längs vägarna finns kvarlämnad skog, buskvegetation och emellanåt ett bullerplank. De fysiska
förbindelserna med världen utanför bostadsområdet för cyklande och
gående sker via broar, tunnlar och enstaka trafikljusövervakade pas
sager i markplanet.
Via en av de nedsänkta passagerna och en ljusreglerad korsning
kommer vi till en kombinerad cykel- och gångväg som för vidare mot
Tomtebo. Visste vi inte bättre kunde vi tro oss vara på väg rakt ut i
vildmarken. Cykelvägen löper ett flertal hundra meter med en halvlåg,
tät, snårig och på djupet visuellt ändlös barrskog på ena sidan, och
glesare trädvegetation i diket mot landsvägen på den andra. Kanske
finns möjlighet att hitta bär och möta smådjur i skogen men särskilt
promenadvänlig ter den sig inte. Och även en vacker försommardag
lyser såväl motionärer som dagisbarn med sin frånvaro mellan träden.
Man håller sig på den asfalterade cykelvägen som i dagsljus mest känns
som en ganska trist transportsträcka. På natten när trafiken är sparsam
och den vandrande ensam, kan den i stället upplevas som riktigt hotfull.
Här finns inga möjligheter att välja andra alternativ än att fortsätta vägen
fram, vända helt om eller ge sig av rakt ut i vegetationen. De figurer
som fantasin kan framkalla i skogsdunklet är kanske inte varulvar och
troll, men minst lika skräckinjagande. Och skulle hotet ta verklig kropp
så ska man ha tur i fall någon hör ropen på hjälp. Om vi tänker oss
en måttstock där ena änden utgörs av Jane Jacobs mångfunktionella
och självövervakande stadsblandning av främlingar och bekanta 4 , så
hamnar denna ödsliga asfaltremsa i skogsbrynet definitivt på stockens
andra ände. Visserligen är hemmet för kvinnan och krogkön för man
nen statistiskt sett betydligt farligare platser än skogen i staden. Men
betydelsen hos själva känslan av utsatthet skall inte underskattas som
en ingrediens i formandet av vår stadsupplevelse.
Så småningom når vägen fram till bebyggda trakter. Åtminstone i
den del av Tomtebo som möter först har avsikterna vad formspråket
anbelangar varit att upprätta stadsmässighet enligt förfunktionalistiska
ideal. Trädkantade gator bildar ett rutnät med bebyggelsen i tydligt
definierade kvarter. Stenhusen varierar till såväl form som volym.
Längre in i området dominerar villa- och radhusbebyggelse. Här
78

finns tillsammans med planterad grönska på väg upp också sparade
solitärer från den skog som tidigare i orubbat majestät klädde mar
ken. Vad innehållet och den övergripande funktionen som renodlat
bostadsområde beträffar, skiljer sig inte Tomtebo nämnvärt från sina
miljonprogrammerade föregångare.
Eftersom vi gick från en stadsdel till en annan så torde också
sträckan dem emellan kunna anses ingå som en del i staden. Även om
här inte finns spår av vare sig urbs eller civitas så utgör den likväl ett
av de element med vilka staden är byggd. Som framgått kan en rad
motiv för grönskan urskiljas i 1800-talets stenstad och det följande
seklets mera utglesade urbana gestalter; estetiska, hygieniska, sociala,
pedagogiska, moraliska, nostalgiska, nationalistiska och brandskyd
dande. Somliga av dessa motiv dröjer kvar medan andra har ersatts
med nya. Vi minns Holger Blom som på fyrtiotalet framhöll att
grönytorna i staden skulle bilda sammanhängande stråk; ett nät i vars
maskor bebyggelsen ligger omgiven av vegetation. Via stråken skulle
medborgarna stå i direkt förbindelse med den utomurbana naturen. s
Idéerna lever vidare; i den översiktsplan för Umeå som utarbetades un
der slutet av 1990-talet talas om bevarande av stora sammanhängande
skogsområden. Vidare skriver man att grönstrukturen ska erbjuda
möjlighet att skidledes via obrutna spår ta sig mellan rekreations
skogarna, och från dessa ända in till stadens centrala delar.6"
Betraktar vi världen från ovan framträder Tomtebo som en stadens
yttersta utpost mot ett landskap bestående av tät skog, en fritidshuskantad insjö, fläckar av jordbruk och en eller annan agglomeration
i form av by eller villaområde. Det är som om ett stycke stad släppt
taget om moderkroppen och svävat i väg för att lägga sig till rätta
på behörigt avstånd. Tage Wiklund vrider i sin avhandling något på
begreppet förort. I stället för att som i sydligare länder vara ett steg
på vägen in mot staden, menar han att den svenska förorten vänder
ryggen åt staden »det tillgjorda landskapet« och upprättar sina för
bindelser med »det naturliga landskapet«. 7
Holger Blom såg å ena sidan grönstråken som stadsbornas vägar
ut ur staden, å den andra som platser för deras rekreation. I hans
vision är naturen, visserligen måttligt men ändock tuktad för att
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passa människornas behov. Tomteboskogen däremot, den inbjuder
näppeligen till någon bekvämare form av genomfarande. De cykeloch gångvägar som finns löper i brynet medan själva skogen främst
tycks vara till för andra än stadsbor.
Den uppfattning vilken betraktar naturen i staden som i första
hand till för människorna har varit dominerande fram emot det
slutande 1900-talet. Under de senaste decennierna har emellertid
till denna antropocentriska hållning fogats nya idéer. Något som
skulle kunna kallas en biologisk stadsbyggnadsideologi har tagit
plats på arenan. Den biologiska aspekt på staden, då benämnd
hygienism, som under tidigare epoker framför allt siktade till att ge
invånarna frisk luft att andas och rent vatten att dricka har vidgats
till att handla om naturen som något med eget existensberättigande.
Det skall emellertid understrykas att grönskans positiva hälsomässiga effekter för människan också fortsätter att framhållas inom den
biologiska stadsbyggnadsideologin. Men nu tänker man sig snarare
att en natur som mår väl i sig är själva förutsättningen för att män
niskorna också ska göra det. En av dem som med kraft engagerat
sig i frågor om naturens betydelse för vårt såväl mentala som fysiska
välbefinnande är landskapsarkitekten och biologen Patrik Grahn som
i en rad sammanhang påvisat naturens och parkernas betydelse för
människors hälsa.s
Omslaget till en publikation med titeln Grönare städer: Biomångfald och grönstruktur visar en igelkott i gräset framför en mörk,
lätt suddad i kanterna och, om man så vill hotfull stadssilhuett. 9
Stadens farlighet för människan med frestelser, sjukdomar, asocialitet och stress har påpekats under de senaste seklerna. Bilden med
igelkotten tycks vilja berätta att urbaniteten inte utgör ett hot endast
mot människan, utan också mot naturen. Ett genomgående tema i
skriften är att det råder brist på natur i staden. Grönstrukturen är
fragmenterad. 10 Den biologiska mångfalden utsätts för åverkan. En
fundering som låter sig göras utifrån denna beskrivning är om det
inte alltid när människan hårdgör, för att använda ett ofta brukat
begrepp inom den biologiska stadsbyggnadsdiskursen, sin omgiv
ning innebär en reduktion av befintlig natur. Det förefaller därmed
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som om naturbristen är en ofrånkomlig konsekvens av staden, eller
om man så vill av den kultiverande människans framfart. Ur dessa
omständigheter kan födas en känsla av skuld, att vi genom vår blotta
existens är till skada. Med tanke på svenskarnas påstått starka känslo
mässiga förhållande till naturen så torde denna känsla hos oss kunna
göra sig särskilt påmind.
Vad biologerna vill är att staden i möjligaste mån skall iord
ningställas så att brister i och skador på den »ursprungliga« naturen
minimeras. Det innebär onekligen nya perspektiv på stadsbyggandet.
Draget till sin spets - dock med människan War på banan - kan det
bli som hos ekologen Folke Günther vilken i en uppsats förespråkar
vad som kan kallas återruralisering. I hans vision brukas jorden i ett
slutet kretslopp. Detta sker genom att den koncentrerade stadsstruk
turen diffuseras och uppgår i det jordbrukslandskap som försörjer
den." Günther tecknar en plan för hur detta neorurala samhälle rent
faktiskt kan se ut. Den nuvarande »kulturstäppen« ersätts av ett glest
befolkat jordbrukslandskap där enheter om 200 personer utplacerade
med ett par hundra meters mellanrum bildar ett nätverk.' 2 Staden så
som vi känner den försvinner, och i strikt biologisk bemärkelse blir
förmodligen resultatet gott. Biologisk mångfald förvisso, men hur
går det med de kulturella och sociala mångfalderna?
Så långt som till stadens fullständiga upplösning sträcker sig van
ligtvis inte förespråkarna för en biologisk mångfald. I boken med
igelkotten på framsidan poängterar författarna att en förutsättning
för denna mångfald är att staden upprätthåller och förstärker kon
takten med det omgivande landskapet.' 3 Detta görs med hjälp av en
grönstråksstruktur liknande den som förespråkades av Holger Blom.
Men nu är det alltså inte bara omtanke om människornas möjlig
heter att på exempelvis skidor ta sig fram genom staden som ligger
till grund. Man skiljer mellan »gröna korridorer« och »ekologiska
korridorer«, där de förra är av den blomska typen medan de senares
uppgift är att låta naturen röra sig obehindrat mellan vildmark och
civilisation. Ibland sammanfaller dessa korridorer, men inte alltid.' 4
Med sammanhängande stråk som sträcker sig som fingrar in i staden
befrämjas florans och faunans fria rörlighet. Och för att underlätta
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framfarten genom de kulturbarriärer i form av hus och vägar som
trots allt finns, anordnas på väl valda platser ekodukter, faunapassager
och landskapsbroar.' 5
Men det framgår också att det inte är fråga om att låta den vilda
naturen alldeles ohämmat tränga sig på. I gestaltningen av de stadsnära
stråken bör eftersträvas
ett jord- och skogsbruk där natur- och kulturvärden priori
teras framför den normala produktionen [...] att få tillbaka
ett varierande jordbrukslandskap, helst med ordentliga be
tesmarker och betesdjur. Hagmarker är av många människor
de mest uppskattade av alla naturtyper. 16
Den svenska hagmarkens popularitet sträcker sig bakåt genom 1900talet. Rentav kunde vi beskriva den som ett inhemskt Arkadien, el
ler som vår egen nordiska variant av savannen. I ett föredrag från
1955 framhåller landskapsarkitekten Sven Hermelin denna öppna
landskapstyps förnämlighet. Han menade att man borde återställa
kulturlandskapet till den gestalt det hade 100—150 år tidigare. »Då
få vi få tillbaka den rika variation, som kan motsvara allas ideal.«17
Vänner av biofilihypotesen nickar bifall. I detta landskap kan de
tama lantbruksdjuren beredas plats i så kallade stadsbondgårdar. Här
kan man dessutom bedriva den miljöpedagogik som förespråkas av
företrädare för den biologiprioriterande riktningen.' 8
Skogen mellan Tomtebo och Ålidhem framstår i sin föga hagmarksliknande gestalt mera som ett rent uttryck för upprätthållandet
av den biologiska mångfalden. 1 stället för att vara till människans lust
och lyst i form av öppet landskap fyller den sin funktion som ekologisk
korridor, och kanske som den trollskog i vilken Christian NorbergSchulz menade att nordbon känner sig som mest hemmastadd.
Med sin blotta existens har staden åstadkommit sår i naturen.
Den biologiska stadsbyggnadsideologin framhåller nödvändigheten
av att läka dessa sår. En konsekvens av läkningsprocessen kan bli
ett upprätthållande och förstärkande av den utglesade stad som av
somliga har kommit att ifrågasättas efter funktionalismens bredfrontade framfart. Kritikerna mot det som kallas urban sprawl, det
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vill säga stadsutglesning, använder en vokabulär märkvärdigt lik
den som brukas av den biologiska mångfaldens språkrör. Man talar
också om fragmentering och barriärer. Men i denna beskrivning
är det bebyggelsen, inte naturen, som fallit i bitar och spridits ut
i den mer eller mindre bearbetade natur som bildar barriärer och
buffertar mellan stadsdelar och människor. Vi kan, lite långsökt
månne, erinra oss hur 1800-talets urbana grönska med brandskyd
det som motiv delade staden i zoner. I den moderna staden är det
annat än gnistor i bokstavlig bemärkelse som hejdas i sin framfart
mellan husen. Landskapsarkitekten Sven-Ingvar Andersson beskriver
i en artikel — skriven 1969 mitt under pågående miljonprogram och
vid den ohämmade stadsutglesningens kulmen - sin yrkeskårs roll
i samtiden som
en produkt av den uppluckrade staden. Vi har vuxit fram i de
blåsiga gapen mellan de spridda hyreskasernerna. Där behövs
vi fortfarande som förstaförbandspersonal... 19
*

Är det så att det är naturen i sin obefläckade och biologiskt mångfal
digade bemärkelse som ska ligga till grund för stadsbyggandet? Då är
de sammanhängande grönstråken givna. Människans uppgift blir att
störa denna ordning så lite som möjligt. Men om staden pro primo
är till för människan då kanske det inte är naturen som där ska bilda
sammanhängande stråk utan det av människan kultiverade landskapet
med gator, torg, byggnader och parker. Grönskan skulle inte nödvän
digtvis ta mindre plats, men finnas på människans och stadens villkor.
Artrikedomen begränsades förvisso i staden, men skulle kunna hållas
hög på stora sammanhängande ytor utanför staden.
Emellertid föreligger en, som det kan tyckas, märklig omständig
het. Det verkar nämligen vara så att staden kommit att fa stå för den
biologiska mångfald som i många stycken blivit till enfald i ett alltför
homogent jord- och skogsbruk. 20 Att utrymme föreligger utanför
staden, för ett upprätthållande av artrikedomen framgår av det fak
tum att Sveriges tätorter inte upptar mer än en dryg procent av den
samlade landarealen. Då ska man också veta att en »tätort« är en plats
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som bebos av fler än 200 invånare, och att avståndet mellan husen
därstädes understiger 200 meter. Dessutom förhåller det sig enligt dem
som räknat så att den tätortsnära skogen eller grönstrukturen täcker
en yta motsvarande en procent av landets produktiva skogsmark.- 1
Den fåvitske frågar varför det är just här på dessa ytterst begränsade
fläckar som den samlade biologiska mångfalden ska upprätthållas,
och får möjligen svaret att det just beror på landsbygdens biologiska
utarmning. Då kanske problemet ligger där och inte i staden.
En intressant aspekt på mångfalden är dessutom de nya bio
toper som staden genom sin blotta närvaro givit upphov till. På
soptippar, industriområden, längs banvallar och trafikleder frodas
arter som annars skulle ha det svårt." Lite långsökt kan man finna
beröringspunkter med 1800-talets parker där man ökade mångfalden
med importerade växter, som sedan i vissa fall blivit en del av den
svenska floran.21 Varje kulturlandskap har sina arter, och väl rotade
är de naturligtvis enligt det biologiska sättet att se på staden värda
skydd och bevarandeinsatser.
*

Om grönskan över huvud taget ska få plats i staden förutsätts ett visst
mått av bebyggelsegleshet. I den riktigt täta staden får den inte rum,
vi nämnde tidigare Gamla Stan i Stockholm där så är fallet. Att det
faktiskt kan grönska också på den trånga Stadsholmen framgår av ett
saneringsprojekt från 1930-talet då kvarteret Cepheus vid Stortorget
rensades från gårdsbebyggelse för att förses med träd och buskar. 24
Någon mera utbredd grönstruktur låter sig dock knappast tänkas i
Gamla Stan.
Glesheten kan ta sig olika uttryck. Minst två varianter på temat
utkristalliserar sig. En där de enskilda byggnaderna lagts på avstånd
från varandra, men så nära att de tillsammans bildar en tydligt begri
pen sammanhängande bebyggelsestruktur. En annan är den där varje
stadsdel, som inom sig kan bestå av tät bebyggelse, är utplacerad i
landskapet med ordentligt tilltaget avstånd till grannområdena. I båda
fallen fyller grönskan, i bokstavlig bemärkelse sina uppgifter i mel
lanrummen. Ett uttryck för den första ordningen finner vi i vissa delar
av centrala Umeå. Här är gatorna breda och de mestadels lågt hållna
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husen ligger separerade från varandra med gårds- och parkgrönskan
framträngande mot gaturummet. Det omfattande björkbeståndet
längs gatorna gör också, åtminstone rent visuellt att husen inte till
låts komma alltför nära varandra. Kompositionen håller ihop i ett
kultiverat stadslandskap. Tomtebo är ett bra exempel på den andra
ordningen. Området, som inom sig uppvisar en hel del av de drag
som brukar förknippas med innerstad, ligger som en satellit omgiven
av mestadels okultiverad natur. Medan grönskan i det första exemplet
kan sägas fungera som ett sammanlänkande element, far den i det
senare i stället en separerande funktion. I innerstaden är grönskan
planerad och planterad med i avsikt att ingå som en integrerad del i
staden. Runt satelliten ligger skogen bara kvar.
Påståendet i förra styckets sista mening — att skogen bara ligger
kvar - låter påskina att de okultiverade stråken mellan bostadsom
rådena i en modern stad skulle kunna definieras som impediment.
Ordet »impediment« härstammar från latinets »impedimentum«
som betyder hinder. Enligt uppslagsboken är det fråga om en »ofta
bergig eller starkt stenbunden mark som inte på ett ekonomiskt sätt
går att använda för jordbruks-, trädgårds- eller skogsproduktion.<r 5
1 dag utgör begreppet, med vissa betydelseförskjutningar ett minst
lika viktigt inslag också i stadsbyggnadsdiskursen. Framför allt har
det fått betydelse i beskrivandet av den stad som tar form från och
med funktionalismen. Men också Stockholms »svårtillgängliga berg
och sandåsar« 26 på vilka 1800-talets sprängteknik inte riktigt råddeskulle förmodligen kunna benämnas impediment. Genom att, som
Holger Blom formulerade saken göra en dygd av nödvändigheten
ordnades dessa områden till parker i tidens stil.27
Numera är det inte brister i tekniken som ligger till grund för
den rikliga förekomsten av impediment. Som framgått utgör själva
den urbana ideologi som förordar gleshet en orsak. En annan, som
hänger ihop med glesheten, är den nya trafiksituationen. I den
förfunktionalistiska stadsstrukturen bildar gata, trottoar och hus
en sammanhängande enhet utan odefinierade mellanrum. De ickehårdgjorda ytorna, för planteringar och träd, är utskurna i denna
struktur. I den moderna staden är det i någon mening tvärtom.
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Här har byggnaderna och kommunikationsstråken separerats från
varandra varigenom stora ytor, utan till synes annan funktion än
just att hålla isär, breder ut sig. Eftersom dessa ytor i allmänhet inte
är hårdgjorda ingår de per definition i stadens grönstruktur. 28 En
icke oväsentlig del av stadens omfattande offentliga gräsytor står att
finna i dessa mellanrum.
Impedimenten kan också beldädas av kvarlämnade eller planterade
träd och buskar. Somliga av impedimenten är möjliga för medbor
garna att nå. Över dessa kan man göra sig genvägar, lägga nya rutter
till dem som fastslagits i stadsplanen. Ett exempel på detta hämtar
vi i Umeå. En cykelbana i bostadsområdet Tunnelbacken befanns ha
alltför riskabel utförslutning. Den lades då i stor krok för att något
dämpa de cyklandes hastighet. Men eftersom inga egentliga hinder
förelåg så fortsatte cyklisterna rakt fram över gräsmattorna. Ett bus
kage planterades för att hindra den raka framfarten. Inte heller detta
fick önskad effekt. Till slut tog man till de stora gesterna och packade
upp en hög jordvall med stenbumlingar i det som sedermera skulle
bli gräs och grönt. Först då svängde cyklisterna.
Insatsen på Tunnelbacken kan jämföras med Jacques-Ange Ga
briels design av Place de la Concorde i Paris. Där lät han på 1760- och
-70-talen anlägga ett antal gräsytor för att hålla fordon och fotgängare
isär. Enligt den amerikanske sociologen Richard Sennett som under
sökt saken fungerade arrangemanget eftersom gräs inte var något man
satte sina fötter på i Frankrike vid den tiden. 29 Så hamnar vi nära den
definition som Sara Lidman ger ordet impediment: »mark som en
människa inte kan gå på«.'° Även om det krävdes mera handgripliga
insatser i Umeå så var avsikterna i de båda städerna desamma; att
med vegetation åstadkomma hinder, vilket alltså är den ursprungliga
betydelsen av begreppet impediment. Hinder kan dock uppfattas från
olika perspektiv. I den agrara användningen av ordet handlar det om
att impedimentet utgör en befintlig oöverstiglighet inför vilken man
tvingas göra halt eller välja annan väg. En naturlig omständighet
sålunda. I den moderna staden kan i stället impedimentet avsiktligt
och noggrant ha planerats som ett styrande element i den urbana
koreografin.
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Andra impediment, särskilt de som finns i anslutning till den
apparat som består av höghastighetsleder, planskilda trafikkarusel
ler och rondeller är på grund av sin relation till omgivningen mer
otillgängliga. Här behövs knappast några fysiska barriärer för att
hindra medborgarnas lust att gena. De offentliga mellanrum som
uppstår i dessa motorbrusande sammanhang låter sig ofta endast
besökas med blicken. Rentav kan vi fundera över om denna gröna
och

händelselösa" inramning runt bilåkandet är den kongeniala

fonden för förflyttning i hög fart. Ingenting lägger beslag på upp
märksamheten eller lockar till stopp. Grönskans uppgift som del i
den visuella kompositionen av kommunikationsrummet ger den en
estetisk dimension. Men till skillnad från 1800-talets stadspark där de
estetiska aspekterna kunde utgöra ett huvudmotiv, handlar det i den
moderna trafikapparaten om att sätta puts på något som motiverats
av helt andra skäl; hastighet, framkomlighet, säkerhet.
Eftersom det från kvartersbebyggelsen avskilda vägkommunikationssystemet även i städer av måttfull storlek upptar ansenliga ytor,
så utgör impedimentvegetationen en betydande del av den moderna
stadsgrönskan. 1 den offentliga utredningen Miljö och fysisk planering
innefattas i begreppet grönområde all mark som inte är hårdgjord;
från skogar över parker, trädgårdar och alléer till impediment. 5 ' Be
traktar vi staden som en enhet begränsad av sin yttersta bebyggelse
innebär det att den moderna tätorten med alla sina impediment,
vad proportionerna beträffar, är en betydligt grönare plats än den
gamla där färre ytor lämnats att vara mellanrum med möjligheter för
djur och växter att leva och frodas. 1 någon mening är detta förstås
ett illusionsnummer. Men icke desto mindre: i Stockholm ökade
parkarealen under tre decennier fram till 1969 från 5 miljoner till 37
miljoner kvadratmeter.' 2 I en uppsats från Lantbruksuniversitetet i
Umeå noteras att andelen rekreationsskog i Umeå blivit större mel
lan åren 1954 och -98. Andelen per invånare har dock minskat. För
att inte trängseln mellan träden ytterligare skall öka påpekar upp
satsförfattaren att skogen måste få växa mer än invånarantalet. Som
lösning på problemet föreslår han nybyggnad utanför tätorten, men
konstaterar raskt att det inte verkar vara där folk vill bo." Dessutom
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blir det med en sådan lösning alltså inte i egentlig mening mer skog,
men den skog som redan finns flyttar så att säga in i staden.
När Patrik Grahn i inledningen till sin avhandling skriver att1980talets stadsförtätningsprojekt tagit parkmark i anspråk kan det, om
man inte är bekant med begreppen, låta som om någon faktiskt ställde
hus mitt i stadsparken. 34 Men kanske handlar det i stället om att fylla
de kvarlämnade mellanrummen med stad. Kanske, eftersom Grahn
i den drygt 400-sidiga skriften inte lämnar några konkreta exempel
på hur förtätningsambitionerna lägger beslag på grönskan. Dessutom
förefaller det, med den nyss nämnda utredningens definition av vad
ett grönområde är, svårt att över huvud taget bygga något utan ta
sådana i anspråk. 1 en intervju i Dagens Nyheter preciserar sig Grahn
något. Där säger han att man i Sverige under 1980-talet bebyggde 6
910 hektar grönområden innanför tätortsgränserna. En dryg tredjedel
av dessa ytor bestod av »parkmark eller naturmark med träd« medan
780 hektar utgjordes av trädgårdar och brukad jord.35 Frågan är vad
resten av grönområdena bestod av om inte park, natur, trädgård eller
jordbruk. I intervjun berättar Patrik Grahn utan att nämna några
speciella fall att skolgårdar och sjukhusparker bebyggts. Ett alldeles
konkret exempel ger han dock; folkparken i Lund som vid mitten av
nittiotalet skulle bli bostadsområde. 36 Förmodligen går det att hitta
många fler exempel, men om vi ska förstå ingreppens allvar så måste
man nog precisera vilken sorts grönområden det handlar om.
*

Även om vi kan uppfatta en rad motiv för förekomsten av grönska i de
uppkomna mellanrummen; estetiska, separerande, koreograferande,
så torde de biologiska vara bland dem som väger tyngst i dagens
stadsbyggnadsdiskussioner. Längre ner i den tidigare refererade upp
slagsverkstexten om impediment berättas att sådana ytor med »buskar
och lågvuxen vegetation är [...] synnerligen värdefulla för bevarande
av den ursprungliga floran och som boplatser och skydd för det vilda,
t.ex. fåglar, mindre däggdjur och insekter.« Nu gäller förvisso denna
upplysning landsbygden, men att impedimentens betydelse i dessa
avseenden är stor också i tätorten framhålls av dem som betonar de
biologiska aspekterna på staden. Eftersom alla icke hårdgjorda ytor
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i varierande omfattning hyser flora och fauna, blir impedimenten
viktiga för upprätthållandet och förstärkandet av den biologiska
mångfalden. Sålunda kan vi komma fram till att en biprodukt av
den stadsplanering som innehåller ett stort mått av impediment,
möjligen tillkomna i andra syften än de rent biologiska, är god för
biologin. Dock påpekas från biologiskt håll att just »gräsmattestäp
perna« vilka som nämnts utgör en icke föraktlig del av stadens samlade
impedimentmängd har ett ganska lågt utbud av biologisk mångfald.
Man poängterar att något också bör växa på nivåerna ett stycke över
marken för att det ska vara riktigt bra. 57
Och huruvida Tomteboskogen verkligen är att betrakta som ett
impediment beror förmodligen på om den är en följd av den glesa
stadsplaneringen, eller om den glesa stadsplaneringen är en konse
kvens av att skogen skulle bevaras. I sociokultureli bemärkelse är den
onekligen ett hinder, i biologisk snarare motsatsen; naturens gräddfil
mellan stad och vildmark.
*

Som framgått ägnar den biologiska stadsbyggnadsideologin ingalunda
omtanke enbart åt mångfalden. Man betonar grönskans luft- och
vattenrenande funktion samt dess förmåga att minska buller. Dessa
egenskaper är gynnsamma såväl för människan som för den biologiska
mångfalden. Och visserligen påstår somliga att människan är ett djur
bland andra. Men kanske skulle man i alla fall vinna på att hålla isär
dessa funktioner; vad är gott för naturen i sig, och vad är till män
niskans fromma? Karl-Olov Arnstberg som ivrigt talar emot stadens
utglesning spetsar till det i en artikel, där han betonar att staden bör
vara till för de därstädes boende människorna.
Det ekologiska synsättet blir ibland absurt när det får styra.
En viss skalbagges eller sångkråkas existens blir viktigare än
medborgarnas. ,s
Omtanken om miljön är annars ett minst lika tungt argument hos
dem som förespråkar en stadsförtätning som hos dem vilka med
biologin som motiv vill hålla staden gles. En tät stad skulle generera
mindre trafik, därmed mindre energiåtgång och mindre ohälsosam
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påverkan på luften menar förtätarna. 39 De biologiska miljöaspekterna
är dock inte de mest framträdande för dem som vill se en tätare stad,
snarare är skälen av kulturell och social natur. Men att man också
argumenterar på den biologiska banan visar om inte annat att dessa
perspektiv har stor betydelse i dagens stadsbyggnadsdiskussioner.
Förmodligen handlar inte frågan om gles eller tät stad så mycket
om huruvida det ska vara grönska eller inte. Däremot handlar det
om vilken form och roll grönskan ska ha. Estetiska och hygieniska
aspekter är viktiga hos förtätarna, medan den biologiska mångfalden
inte kommer i första hand, om ens i någon hand. Dessutom motsägs
förtätningsivrarnas biologiskt miljömässiga bevekelsegrunder av som
liga forskare som kommit fram till att bilåkande och energiåtgång inte
per automatik minskar med ett tätare stadsbyggande. En represen
tant för denna åsikt är Johan Rådberg, den svenska trädgårdsstadens
ivrige försvarsadvokat, som sammanfattar argumenten i en artikel i
tidskriften Arkitektur.4°
*

Impedimenten är alltså av stor betydelse för den biologiska mångfal
den. Men frågar man invånarna i staden om vilka platser de uppskattar
mest då får sannolikt impedimenten, om man benämnde dem just så,
inte särskilt höga poäng. Landskapsarkitekten Ulla Berglund redovisar
i sin avhandling några sådana intervjuundersökningar där man sökt
efter invånarnas »favoritplatser«. Vi noterar att man efterfrågar »en
plats med särskild betydelse för just dig«. Det handlar alltså inte om
att ta reda på faktiskt beteende utan om verbaliserade preferenser.
Enkäter genomförda i Enköping och Västerås visar att medborgarna
högst rankar »Parker« följt av »Friluftsområden«. Ganska långt ef
ter kommer »Sport- och idrottsområden«, medan torg-, gat- och
bebyggelsemiljöer far närmast försumbara siffror. 4 ' Berglund, som
konstaterar att exempelvis torgmiljöerna är »trivsamma« stadsrum som
folk gärna besöker, finner det märkligt att dessa inte värderats högre i
undersökningen. Varefter hon, med illa dold förtjusning, frågar:
Var finns den urbana livshållning, som talas om bland ar
kitekter och kulturintresserade från Jane Jacobs till Bosse
Bergman, som genomsyrar medias kulturprogram..? 42
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I ett annat sammanhang, men hänvisande till samma undersökningar,
konstaterar Berglund tillsammans med sociologen Ulla Jergeby att
naturen i staden är något man »gärna talar om [...] och relaterar till
som ett viktigt stadselement«.45 Möjligen finns i detta påstående något
av svaret på frågan varför parker och friluftsområden värderas högre än
gator, torg och bebyggelse. Det är som med fritidssysselsättningarna;
efterfrågas våra favoritaktiviteter då kanske vi svarar att vi helst går
i skogen, på operan eller läser lyrik - medan vi i själva verket ser på
teve, umgås eller bara ligger och funderar på schäslongen. Ideal och
praktik ligger ibland en bit ifrån varandra.
Ulla Berglund framför på flera ställen i sin avhandling föreställ
ningen om en rådande diskrepans mellan planerare/arkitekter och
»invånare i gemen« beträffande synen på naturen i staden."" Men när
hon låter planerarna svara på samma enkät om favoritplatser visar det
sig att också dessa satte parkerna i första rummet. Dock värderade de
torg- och gaturum högre än friluftsområden. Också hos yrkesfolket
fick det som benämndes bebyggelsemiljöer låga siffror.45 Med tanke på
hur gröna de svenska städerna faktiskt är kan det tyckas motsägelsefullt
att anklaga de planeringsansvariga för bristande intresse angående
naturen i staden. Av bilder som beledsagar Berglunds redovisningar
framgår att den stadsnatur som uppskattas är av tämligen ordnad art.
Och att arkitekterna skulle ha något emot dennas roll i formandet
av staden verkar faktiskt inte stämma.
Men i stället för att fördjupa oss i de eventuella motsättningarna
mellan den planerande överheten och folket ska vi titta något på vad
som i de av Berglund refererade undersökningarna kommer fram
om motiv för valet av favoritplats. Den motivkategori som hamnar
högst benämns »upplevelser-platsen i sig« varefter följer »aktiviteter«,
»möjligheter till möten« och »möjligheter till avskildhet«. Längst ner
kommer »trygghet«. Förmodligen hade tryggheten värderats högre
om det i något av undersökningsorternas grönområden nyligen
inträffat ett våldsdåd som dessutom givits stor uppmärksamhet i de
lokala, medierna. Inom kategorin »upplevelser-platsen i sig« finns
mer detaljerade motiv av vilka »utsikt över stad, vatten...« ham
nar överst. Därefter i rankingen kommer motiveringen att det är
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»vackert«. Andra skäl för valet av favoritplats inom denna kategori
handlar bland annat om orörd natur, grönska, oas, lummighet och
djurliv. 46 Om biologisk mångfald som en motivkategori sägs inget,
möjligen skulle den kunna införas i samband med att man talar
om orörd natur och djurliv. Dock tycks behovet av dessa inslag
mera vara sprunget ur omtanke om det egna välbefinnandet än
om naturens.
Vackert är viktigt. Ulla Berglund skriver att upplevelsen av skön
het i staden är nära förknippad med natur och grönska. Vidare för
hon med hänvisning till Kant fram en idé om en naturens skönhet i
sig.47 Möjligen skulle vi här kunna associera till biofilihypotesen, som
Berglund låter sig inspireras av, och tala om en genetiskt betingad
uppfattning om skönhet. Medan upplevelserna av kulturens artefakter
bygger på inlärning och livsomständigheter skulle naturen så att säga
kommunicera direkt, utan att passera fostrans och kulturens filter.
Förmodligen faller detta resonemang redan med det faktum att den
natur som vi försjunker i beundran inför, ofta just är en kulturpro
dukt. Dessutom är det ju faktiskt så att olika människor trots ett
gemensamt genetiskt ursprung uppskattar olika sorters natur, och
därtill uppskattar i väldigt skiftande grad.
Det ideal som framträder i undersökningarna är det förra se
kelskiftets kuperade stadspark med »naturlig« vegetation, slingrande
promenadvägar, stora gräsytor, dammar, avskilda bersåer, serveringar
och lekplatser för både små och stora. Finns det dessutom ett till
synes mera orört skogsområde i närheten med iordninggjorda mo
tionsslingor så torde stadsbon sitta nöjd. Vi känner igen flera av
de motiv som kunde urskiljas i den äldre parktraditionen; estetiska
och sociala. Håller parkförvaltningen också djur i inhägnader och
planterade växter med informerande skyltar identifierar vi också ett
pedagogiskt motiv. Benämningen »oas« antyder hälsomässiga eller
hygieniska bevekelsegrunder för att söka sig till grönområdet i fråga.
Av den moraliska fostran enligt borgerskapets normer som kunde
iakttagas i 1800-talets park märks dock mindre hos dagens parkbesö
kare. Snarare är parken en plats där man kan lossa på slipsen, sparka
av sig skorna och relativt ohämmat exponera sin bleka lekamen för
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solstrålarna, vilket man inte lika obekymrat gör på andra platser i
det offendiga urbana rummet.
Detta för oss vidare mot grupper av parkbrukare som stads
planeringen för det mesta visat ett tämligen svalt intresse. Stadens
grönområden används ju inte endast för promenad, picknick, lek och
vila i solens sken. Här försiggår också andra och emellanåt mer ljusskygga verksamheter. Proggmusikanterna i Nationalteatern idkade
rena rama konsumentupplysningen när man under tidigt sjuttiotal
informerade den cannabissugne Göteborgsbesökaren om att det var
i Vasaparken och vid Näckrosdammen de eftersökta varorna fanns
att tillgå.48
Vasaparken utgör ett kuperat kvarter inne i de haussmannskt
inspirerade sydvästra delarna av centrala Göteborg. Här ligger
universitetets första byggnad, invigd 1907 med monumental fasad
mot den boulevardartade Vasagatan. Parken, inramad av putsade
nystilsfasader i typiskt stenstadsarrangemang, är av sen 1800-talstyp
med kraftfulla lövträdssolitärer och grusade gångar över väl tilltagna
gräsytor. En stadens gröna lunga för borgerskap och akademi att fla
nera i på behagligt avstånd från gatorna där droskor och spårvagnar
skramlade fram. Men som - förmodligen även Nationalteatern föru
tan — åtminstone under ett par decennier hyste delar av Göteborgs
narkotikakommers. Dessutom har en av de mot parken gränsande
gatorna tidvis fungerat som ett väl frekventerat prostitutionsstråk.
Näckrosdammen är belägen i ett område något längre söderut, på
platsen där Göteborg 1923 iscensatte sin stora jubileumsutställning.
Den lilla och tätväxta parken ligger som en lummig oas i utkanten av
ett område med storstilade villor och radhus från början av 1900-talet
i mörkt tegel, slingrande gator, topografisk anpassning och rikligt
med vegetation. I parken hänger grönskan tjock runtom och över
en liten damm. Mer än Vasaparken har Näckrosdammen karaktär
av gömställe. Båda parkerna har alltså kommit att användas på sätt
som knappast avsågs i de ursprungliga planerna. Över huvud taget
talas i den litteratur som behandlar frågor om hur stadens grönska
används sällan om mera finstilta brukarkategorier än »barn«, »ung
domar« och »äldre«.
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En passant kan noteras att också i Renströmsparken, av vilken
Näckrosdammen utgör en del, har universitetet tagit plats. Kanske
finns även hos denna verksamhet ett behov av att dra sig undan sta
dens liv och rörelse. Ett ideal inom den akademiska arkitekturen har
ju varit campus; det vill säga universitetet som en från staden avskild
enklav omgiven av riklig och i allmänhet välputsad vegetation.
Lite längre fram i Nationalteaterns sång berättas om hur man
en septembereftermiddag lägger sig i Allén, tänder sig en braja och
gottar sig i solens sken. Allén är det centrala grönbälte som tillkom
i Göteborg vid mitten av 1800-talet när befästningsvallarna runt den
gamla staden togs bort. Arrangemanget var avsett för spatserande
stadsbors förlustande, men knappast för den form av förlustelse som
omtalas i sången. Och även om det inte på långa vägar är fråga om
någon fullständig acceptans av de oönskade elementens närvaro i
staden så tycks det ändå vara så att just i parker och grönområden
kan mer av det från ordningen avvikande tillåtas. Så får exempelvis
i viss utsträckning det offentliga missbrukandet av alkohol försiggå
i parkens avskildhet, medan sådant mindre går för sig på gator
och torg. Dock bör påpekas att det snarare rör sig om grad- än
artskillnad i synen på vad som tillåts äga rum på olika platser i
staden. När solen står högt i kurs och värmen lockar de skötsamma
medborgarna ut i stadsgrönskan - eller när den hundrastande all
mänheten känner sig antastad - då är förmodligen polismaktens
benägenhet större att med stöd av den lokala ordningsstadgan jaga
bort »a-lagarna« från parken. I den gråkalla novemberskymningen
stör de däremot mindre.
Bestämmer sig samhällssystemet inte för nolltolerans och slut
giltiga lösningar så kommer också dessa avfällingar någonstans att
finnas i det offentliga rummet, emellertid helst där de inte märks
mer än nödvändigt. Så har stadens grönområden fatt ytterligare en
funktion. Det låter sig förvisso konstateras att också alkohol- och nar
kotikabrukarna söker sig till parkerna för de »möjligheter till möten«
och »möjligheter till avskildhet« som där erbjuds, egenskaper som
värderades högt i de av Ulla Berglund redovisade undersökningarna.
Så i formell bemärkelse är detta parkanvändande inom ordningen.
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Men beteenden som under vissa omständigheter uppskattas och
uppmuntras, kan under andra förkastas och emellanåt förhindras.
Parken tar här i sin egenskap av arena för de utstötta rollen som
något fortfarande ingående i, men samtidigt sig befinnandes strax utan
för stadens strängare disciplin. Något tillspetsat skulle man kunna föra
in begreppet social mångfald, och i analogi med den biologiska ställa
frågan om var staden förlägger gränserna för sina mångfalder. Blir den
sociala mångfalden alltför påträngande då ropas på åtgärder, vilket för
övrigt också gäller den biologiska; hackspetten med sitt enerverande
knackande, eller råttor, jättelokor, kackerlackor och måsar.
Vi återvänder för ett ögonblick till skogsområdet på Ålidhem i
Umeå. Ett av argumenten för att ta bort skogen var att den bland
annat var ett tillhåll för öldrickande ungdomar. Kanske mer i symbo
lisk än faktisk bemärkelse fungerade skogspartiet som en fristad, ett
tillhåll utanför samhällsramarna. Ronny Ambjörnsson skriver - inte
om ålidhemsskogen specifikt, men om skogen som fenomen - att den
»som går in i skogen upphäver de lagar som den civiliserade världen
sätter. Skogen är de laglösas hemvist.« Med referenser till historien
skriver han vidare att i
skogen höll de till som stod utanför det normala: galningar,
spetälska, rövare, eremiter, kungar utan land. 49
Det förefaller uppenbart att det mitt i den genomkontrollerade samhällsapparat som stadsdelen Ålidhems gestaltning ger uttryck för inte
kunde fa finnas en sådan rest av oordning som skogen representerade.
En konflikt mellan överblickbar struktur och vildvuxen natur framträ
der, som rimligen sysselsätter stadsplanerare med ambitioner att vara
på både den biologiska mångfaldens och den trygga promenadstadens
sida. Somliga menar att detta »andra« brukande av stadens grönska
skulle vara en relativt modern företeelse.
När parken hade upphört att vara det demokratiska var
dagsrummet, de sista bollspelarna makats in i idrottshallarna
öch barnen flyttat till de instängslade daghemmens domäner,
blev parken i stället husrum åt och träffpunkt för samhällets
utslagna. »Att sitta i parken« förknippades under 1980-talet
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med i första hand missbrukare och möjligen någon enstaka
pensionär. 50
Det kan tyckas som en paradox att parkerna som skapades un
der 1800-talet, med bland andra argumentet att avhålla folk från
dryckenskapens olyckligheter numera är platser där man ägnar sig
åt just detta kroppens och själens fördärv. Parkens dragningskraft
på aktiviteter utanför reglementet existerade emellertid också på den
gamla goda tiden. Catharina Nolin skriver i sin avhandling om hur
man i vissa fall låste de inhägnade parkerna om kvällen för att för
hindra bråk och skadegörelse, och för att begränsa den prostitution
som försiggick därstädes." Det liv som pågår i stadens parker under
dygnets mörkare timmar är inte något som diskuteras i någon vidare
utsträckning i den litteratur som behandlar den urbana grönskan.
Möjligen påpekar man vikten av god belysning för att göra passe
randet genom parken tryggare. Det som på dagen är stadens gröna
lunga blir om natten dess mörka hjärta.
En grupp med position i den normativa samhällsordningens
marginal är de homosexuella. Hos dessa, dock i stort sett endast hos
männen, finns en tradition av att använda stadens grönområden som
arena för möten, gärna i den elektriska punktbelysning som gäller när
solen gått ner. Lennart Andersson som forskat kring homosexuellas
mötesplatser skriver 1983 att »bögparker« förmodligen finns i de flesta
större svenska städer, och att dessa har existerat åtminstone under
hela 1900-talet. 52
Sociologen Arne Nilsson skildrar i två studier manliga homo
sexuellas liv i Göteborg under åren kring andra världskriget. 5 ' I hans
texter framträder som ett genomgående tema parkernas betydelse
som mötesplatser. Länge var de homosexuellas möten av både tvång
och omvärldstryck något som försiggick i största hemlighet. Först
1944 avkriminaliserades homosexualitet i Sverige. Den samhälleliga
utstötningen eller ordningsmaktens förföljande upphörde emeller
tid inte med detta. Polisen kunde fortsätta trakasserierna stödd på
sedlighetslagar och på förbudet mot homosexuella relationer med
unga. 54 Att homosexualitet fram till 1979 också definierades som
en sjukdom gjorde knappast dess position i det offentliga rummet
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mindre problematisk. Liksom i Nationalteaterns visa om var haschrökarna håller till, har det centrala grönstråket Allén - eller »Parken«
som den benämns av Nilssons informanter efter det officiella namnet
Kungsparken - en framträdande position i Nilssons skildring. De
intervjuade berättar hur man där sökte sig till de förbuskade partierna
av parken för att sköta sina ärenden utom synhåll för andra än de
invigda." Naturen erbjöd gömställen mitt inne i staden.
1 Parken byggdes en gemenskap upp, som gav grupptillhörig
het och identitet. I det offentliga rummet skapade man ett
rum som hade karaktär av halvoffentlighet. 56
Men eftersom detta var aktiviteter som myndigheterna inte såg på
med helt blida ögon gallrades i grönskan och belysningen förstärk
tes.57 Det är möjligt att de homosexuella av allmänheten faktiskt
uppfattades som farliga; sättet att på parkadministrativ nivå angripa
de förmenta problemen påminner onekligen om de åtgärder som
nuförtiden ibland föreslås när stadens grönområden skall göras säkrare
att vistas i. Med sämre möjligheter för Göteborgs homosexuella att
verka i det centrala parkstråket flyttade mötesplatsen till ett annat
av stadens grönområden, nämligen den större och betydligt mera
vildvuxna Slottsskogen.
Den nyss nämnda uppsatsen av Lennart Andersson handlar om
bögparken som fenomen, och exemplifieras med den som finns el
ler fanns i ett hörn av Slottsskogen. Han gör en karaktäristik av
hur en sådan park kan, eller till och med bör, vara beskaffad. Även
om det knappast är avsikten kunde man rentav läsa hans text som
en instruktion till stadsplanerare och landskapsarkitekter. När den
skrevs var det ju inte längre vare sig sjukt eller brottsligt att vara
homosexuell. Bögparken, skriver Anderson, ligger centralt i staden
men något vid sidan om de mest frekventerade stråken. Den ska vara
både lättillgänglig och »lättfrångänglig«. Här finns en variation mel
lan upplysta och mörklagda partier; upplysta för den initiala visuella
kommunikationen, mörkare för de aktiviteter som därpå följer.58 Så
visar sig stadsgrönskan utöver upprätthållandet av biologisk och social
mångfald också bistå den sexuella.
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Grönskan i staden förmår uppenbarligen väcka både lustar och
engagemang. Lustarna låter vi vara och funderar i stället något över
engagemanget. Många är de som upplever att grönstrukturen är hotad,
icke minst av de förtätningsambitioner som uttrycks i diskussioner
och praktik. Ulla Berglund ser en motsättning mellan å ena sidan
landskapsarkitekter, biologer och folk i gemen, och å den andra ar
kitekter och planerare. Hon, som representant för den förstnämnda
gruppen, menar att det är en självklarhet att den gröna och glesa
staden är den eftersträvansvärda." Vidare skriver hon i sin avhand
ling att »det troligen är en minoritet av stadsborna som intresserar
sig för ett mer utvecklat stadsliv i urban mening.« 60 Kanske får hon
något vatten på sin kvarn i en artikel av arkitekten Ola Andersson.
Han konstaterar, liksom många gjort före honom, att den svenska
kulturen inte är urban. Liksom Berglund menar han att det är en
minoritet som föredrar stadslivet, men påpekar att det knappast rör
sig om någon liten minoritet. Till storstaden Stockholm, skriver han,
flyttar människor just för att det är en stor stad, inte för tillgången
på »grönområden, djurliv eller naturupplevelser«.
Vårt land är fyllt av granar, tallar och älgar. Man kan åka
hela dagar genom Sverige och knappast se en människa. [—
-] Stadsfientligheten sitter djupt i svensken. Det finns ingen
barrskog som är så vanskött och slybemängd att den inte är
värd att bevara, inget impediment som är för bortglömt för att
ändå vara att föredra framför nya hus och nya människor. 6 '
Både Ola Andersson och Ulla Berglund upplever sina stadsideal vara
hotade. Även om de kan tyckas inta motsatta positioner så riktar de
sin kritik mot samma mål; stadsplaneringen. Båda är arkitekter och
alltså i någon mening ingående i det etablissemang som i praktiken
formar staden, och i teorin talar om hur den borde vara beskaffad.
Och trots att ingen av dem, och förmodligen inte så många andra
heller — det må vara arkitekter, stadsplanerare eller »vanligt folk« — vill
se staden förvandlad till vare sig steril stenöken eller ogenomtränglig
barrskog, så kommer det att finnas underlag för fortsatt diskussion.
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