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Stadsrummet reflekterar tiden

V id varje given tidpunkt har rådande ideal och värderingar fått 
sätta sin prägel på stadens rum och dess byggnader. Just stadens 
utformning och bebyggelse utgör ett tema som förenar flera av 

artiklarna i detta nummer. Därtill uppmärksammas processer över tid 
och växelverkan mellan olika nationella och internationella stadsrum. 
Processerna omfattar både kontinuitet och förändring av stadsrum-
mets bebyggelse: de bakomliggande idémässiga influenserna, kopplade 
till tekniska innovationer och enskilda trendsättare, samt de konkreta 
praktikerna. Vidare berörs utveckling och användning av skiftande ma-
terial i stadsbebyggelsen, men även hur utformning och materialbruk 
omgärdats av föreställningar kring staden som en betydelsefull lokal 
plats att leva och verka i. Och i förlängningen — hur staden blir en 
symbol för den framväxande nationalstaten.

I den första artikeln, av Ingrid Sjöström, är det förmedlingen från ett 
kulturellt och urbant centrum till en relativ periferi som behandlas. Sjö-
ström utgår ifrån ett brev, daterat 1784, i vilket ornamenthuggaren Jean 
Baptiste Masreliez rapporterar hem till Stockholm och brodern Louis 
från dåtidens trendhuvudstad, Paris. Med brevets hjälp ger Sjöström en 
inblick i det sena 1700-talets konstnärsliv, dess inspirationskällor och 
samvaro med viktiga beställare. Inte minst visar hon hur viktigt det var, 
då som nu, att hålla sig à jour med de tekniska nymodigheterna inom 
sitt område — att tillägna sig nya kunskaper och att förvalta dem väl. 
Från Paris tog Masreliez den nya dekortekniken pastellage, som han 
senare framgångsrikt etablerade i Sverige.

Förändrat bruks- och symbolvärde över tid diskuterar Mattias Leg-
nér i sin artikel om Burmeisterska huset i Visby. Denna fyrahundra-
åriga byggnad har kommit att tillmätas status som en historiskt be-
tydelsefull minnesplats i staden och omväxlande fungerat som bland 
annat privatbostad, museum, restaurang, turistbyrå samt på senare tid 
ett center för Visby världsarv. Samtidigt har minnesplatsproduktionen 
av huset resulterat i en utplåning av olika bruks- och symbolvärden till 
förmån för en mera enhetlig och onyanserad gestaltning, som ska till-
godose lokal, nationell respektive global minnesplatsproduktion och 
därtill kommersiella intressen. Effekterna har visat sig vara att vissa 
tidsperioder och funktioner i husets historia valts ut och gestaltats på 
bekostnad av andra.

Marie Ferrings artikel handlar om Stockholms slakthusområde, 
som uppfördes i Enskede vid 1900-talets början och var i drift fram till 
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1900-talets slut. Artikeln tar fasta på hur slakthusanläggningens bruks- 
och symbolvärde förändrats processuellt under denna period. Från att 
till exempel inledningsvis ha framstått som en manifestation av det 
moderna samhället, som erbjudit stockholmarna god hygien och ef-
fektivitet i fråga om slakt och köttproduktion, kom området under den 
sista tiden att utgöra en marginaliserad plats i stadens utkant. Läsaren 
får bekanta sig med såväl nationella som internationella händelser och 
nyckelaktörer som på olika sätt har inverkat på slakthusets narrativitet, 
från uppförande till drift och nedläggning.

Erik Sturkell, Ulrich Lange, Thomas Eliasson och Md. Tariqul Is-
lam har i sin artikel en tvärvetenskaplig ansats som ännu är ovanlig i 
bebyggelsehistorisk forskning. Artikeln bygger på undersökningar av 
samtliga hus i centrala Göteborg med natursten i sockeln från 1800 
till 1944. I artikeln identifieras fem dominerande typer av bergarter. 
Två av dem är från närområdet medan de tre andra har transporterats 
till staden. Utvecklingen från lokala stenbrott till sten hämtad från 
andra platser går, som författarna visar, hand i hand med 1800-talets 
infrastrukturella utbyggnad och etablering av industriella stenbrott. 
Samtidigt är bilden allt annat än entydig: lokalt bruten sten fortsatte 
att spela en viktig roll långt in på 1900-talet. Artikeln visar nya möjliga 
forskningsfält i gränssnittet mellan de traditionella: Hur kan kombina-
tioner av naturvetenskaplig och kulturhistorisk kunskap stärka bebyg-
gelseforskningen?

Debattsektionen tar upp två aktuella frågor med stark koppling till 
samhällsplanering — den ena knuten till staden, den andra till lands-
bygden. Kristina Berglund riktar skarp kritik mot planerna på ett nytt 
Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm. Detta omdiskuterade pro-
jekt är enligt Berglund ett uttryck för fartblindhet och okänslighet i 
stadsförnyelsen och står i direkt konflikt med riksintresset. Hon fram-
håller raden av kritiska yttranden från centrala instanser i detaljplane-
processen och manar till eftertanke i hanteringen av en av huvudsta-
dens viktiga platser.

Martin Giertz uppmärksammar sockenkyrko- och prästgårdsmiljöer 
och deras kulturhistoriska betydelse. Han föreslår satsningar på inven-
tering men också inrättandet av kulturreservat kring dessa miljöer i 
hela landet för att bevara och uppmärksamma det nationella kulturar-
vet kring kyrka, skola och prästgård på landsbygden.

I spänningsfältet mellan kontinuitet och förändring ger stadens rum 
uttryck för de rådande idealen. 1700-talets modernitet kunde definie-
ras med utgångspunkt från stilideal hämtade från Paris; vid sekelskiftet 
1900 kunde en hygienisk slakterihantering framstå som sinnebilden för 
framtidens stad medan ett gotländskt borgarhus fick illustrera dröm-
men om det förflutna. Är det symbolbyggnader som det projekterade 
Nobelcenter som ska förkroppsliga vår tids ideal?

Paul Agnidakis & Anders Houltz
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