Del 2. Den jämförande studien
Den jämförande studien av Öster i Gävle, Nyfors i Eskilstuna och Norrby i
Borås syftar till att granska likheter och olikheter mellan dessa tre områden.
Förhoppningsvis skapas därigenom ett underlag för en bestämning av vilket
slags fall vi har att göra med. Det vill säga att undersökningen – som tidigare
anförts – förväntas leda till en benämning på fallet som svar på avhandlingens fråga: ”vilken typ av fall är detta?”
Genomförandet av studien sker i fyra kapitel: de gamla stadsdelarna, ombildningen av stadsdelarna, de nya stadsdelarna och slutligen ett kapitel om
stadsdelsförnyelser. Kapitel 5 – gamla Norrby, Nyfors och Öster – är de nya
stadsdelarnas förhistoria. Syftet med kapitlet är att beskriva och tolka stadsdelarnas utveckling över tid (med fördjupning i Öster) fram till att planerna
på rivningar och något nytt väcks. Kapitlet tar ett helhetsperspektiv på förhistorien till de nya stadsdelarna. Dispositionen görs i tre avsnitt i enlighet med
grundbegreppen fysiskt, socialt och imaginärt rum: Först jämförs stadsdelarnas fysiska rum med avseende på bebyggelsens utveckling, läge, fastigheter,
byggnader och bostäder. Sedan jämförs stadsdelarnas sociala rum med avseende på befolkningsförändringar, vardagslivet, inflyttningar, yrken, näringsliv och institutioner. Därefter jämförs områdesbilder i begrepp av platsnamn
och exteriörer samt sociala grupperingar i ord av yrken och plats. Avslutningsvis sker en sammanfattande analys av likheterna mellan områdena.
Kapitel 6 – ombildningen av stadsdelarna – disponeras i tre avsnitt. Första
avsnittet – planeringen av de nya stadsdelarna – studerar utvecklingen av
stadsdelarna från saneringsidé fram till igångsättandet av rivningarna. Här
diskuteras lokala sanerings- och bostadsförsörjningsplaner, följder och mottaganden av förnyelseplanerna samt förändringar i befolkningsstrukturen.
Det andra avsnittet – förnyelseplanerna sätts i verket – studerar områdena
under ombyggnationen, från brytpunkten med rivningsarbeten och fram till
färdigställandet av den nya bebyggelsen. Här granskas förändringar i de
fysiska och sociala rummen samt mottaganden av ombyggnationerna. I kapitlets tredje och avslutande avsnitt genomförs en sammanfattande analys av
likheterna mellan stadsdelarna.
Kapitel 7 – nya Norrby, Nyfors och Öster – diskuterar de nya stadsdelarna
i enlighet med de fysiska, sociala och imaginära rummen. Det första avsnittet
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– om det fysiska rummet – ser till platsernas nya mått, bland annat i ord av
skillnader mellan de gamla och de nya områdena vad gäller byggnader, gator
och kvarter. Det andra avsnittet – om det sociala rummet – studerar först
ägandestrukturer och funktionsområden, sedan tåg-, bil- och gångtrafik i och
runtomkring områdena. Vidare behandlas arkitekt- och arkitekturproblem,
inomhusmiljön, folk i rörelse samt organisationer och samlingslokaler.
Det tredje avsnittet – områdesbilder – studerar negativa och positiva
stadsdelsbilder samt aktuella beskrivningar, bland annat i resultat från allmänna val och undersökningar om levnadsförhållanden. Till sist genomförs
en sammanfattande analys av de nya områdena.
Avslutningsvis, kapitel 8 – Och vad hände sedan? – riktar in sig på stadsdelsförnyelser av de ombyggda områdena. Kapitlet disponeras i två avsnitt
och tecknar nuläget i områdena. I det första avsnittet – stadsdelsförnyelser –
granskas Norrby och Färglådan, Nyfors, tornhusen och parkeringsgaraget
samt Öster och Gävle Strand. Det senare är en fördjupande analys av förnyelsen av Öster med återkoppling till inledningskapitlet. I det andra avsnittet –
som också avslutar kapitlet – görs en sammanfattande jämförelse av områdena.
Sammanfattningsvis, i den jämförande studien granskas tre faser – före,
under och efter saneringarna – i tre stadsdelars utveckling utifrån ett helhetsperspektiv på det fysiska rummet (bebyggelsen), det sociala rummet (befolkningen) och det imaginära rummet (bilder och berättelser).
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5. Gamla Norrby, Nyfors och Öster

Gamla Norrby, Nyfors och Öster är de nya stadsdelarnas förhistoria. Syftet
med kapitlet är att förstå, beskriva och tolka stadsdelarnas utveckling över
tid (med fördjupning i huvudfallet Öster) fram tills dess att planerna på rivningar och något nytt väcks. Metoden är som redan anförts en jämförande
studie av likheter och olikheter mellan stadsdelarna med understöd av de
teoretiska utgångspunkterna som utmejslades i föregående kapitel. Främst
gäller det de tankemässiga grundbegreppen bebyggelse, befolkning och bilder eller med andra begrepp fysiskt, socialt och imaginärt rum. Detta för att
kunna ge besked om avhandlingens problem, närmare bestämt ”vilken typ av
fall är detta?” Källorna som använts i kapitlet för att besvara avhandlingens
problem är främst kommunala förteckningar som mantalslängder samt intervjuer och litteraturer om stadsdelarna.
I enlighet med grundbegreppen bebyggelse, befolkning och bilder disponeras kapitlet i tre avsnitt. I det första avsnittet jämförs stadsdelarnas fysiska
rum. Där studeras bebyggelsens utveckling och dess läge samt fastigheter,
byggnader och bostäder. I det andra avsnittet jämförs stadsdelarnas sociala
rum med avseende på befolkningsförändringar, vardagsliv i områdena, inflyttning och yrken, näringsliv samt institutioner. I det tredje och avslutande
avsnittet jämförs områdesbilder av Norrby, Nyfors och Öster utifrån bebyggelsens utveckling och lägen samt sociala grupperingar beträffande yrken
och plats. Avslutningsvis genomförs en sammanfattande analys av likheterna
mellan områdena. Sammanlagt tar kapitlet ett helhetsperspektiv på förhistorien till de nya stadsdelarna.

Det fysiska rummet (bebyggelsen)
Avsnittet om de fysiska rummen på Öster, i Nyfors och Norrby disponeras i
två avdelningar. Den första avdelningen diskuterar bebyggelsens utveckling
och lägen, alltmedan den andra avdelningen ser till fastigheterna, byggnaderna och bostäderna i de gamla stadsdelarna. Huvudperspektivet är på det
fysiska rummet. Likafullt framträder i vissa fall avvikande meningar från
den teoretiska formationen eftersom vissa detaljer i texten också kan härledas till de sociala och imaginära rummen, exempelvis bostäder som tillhör
samtliga rum vad gäller standard, trångboddhet och utseende. När allt kom-

105

mer omkring sätts ändå det fysiska rummet i händelsernas centrum i följande
avsnitt.

Bebyggelsens utveckling och lägen
I avsnittet om bebyggelsens utveckling och lägen diskuteras Öster, Nyfors
och Norrby beträffande natur- och landområden, stadsplanering och kommunikationer.
Öster i Gävle
Öster var sannolikt en grynna i havet när Gävle fick sina stadsprivilegier år
1446.1 Privilegierna utfärdades därför att staden spelade en aktiv roll för
handel och samfärdsel med läget utmed Gavleåns utlopp i Gävlebukten och
Bottenhavet. Långsamt reste sig Gävle och Öster ur havet och församhälleligades intill Gävlebuktens strandlinjer.
Östra Lillån (I) och fiskebebyggelsen
Gävles topografi var jämn i strukturen och de östra delarna formerades utmed de tre (dåvarande) åarna: huvudfåran Storån, Islandslillån på Brynäs
och Österån som kom att benämnas för Östra Lillån. Sedan gammalt kallades området norr om Östra Lillån för Öster eller Öster-i-staden.2 Under
1590-talet förekom även benämningen ”Öster i byn” tillsammans med kvarteren Väster i byn, Sunnan ån och Islandet. Senare – under 1600-talet – talades det också om den Östra och den Västra halvan av staden.3
Öster bebyggdes av en fiskebefolkning. Under 1600-talets Gävle flockades sjöbodar och magasin tätt intill varandra utmed stränderna.4 I de östra
delarna hade fiskebefolkningen sina fiskargårdar och skötbodar. Hur många
hus det fanns på Öster är outrett, men i Oskar Fyhrvalls beskrivning fanns
743 hus i Gävle ”vid medlet af” 1700-talet.5 Då sträckte sig en lång rad sjöbodar längs Storåns stränder och långt ut i den inre fjärden. Där låg också de
större fiskefartygen och i Lillåarna förvarades skötbåtarna. Östers bebyggelse bestod alltså av fiskargårdar och sjöbodar vid mitten av 1700-talet (bild
12).

1

Attius, Håkan; Helgesson, Väinö & Höjer, Jonas (1995), ”Inledning”, i Attius, Håkan; Helgesson, Väinö & Höjer, Jonas (red.), Den samtida historien: studier till Gävles 550-årsjubileum 1996, Gävle och Stockholm: Kultur Gävle och Carlssons Förlag, s. 9.
2
Karlström, Ture (1974), Gävle stadsbild: bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till
1900-talets början, Gävle: Flanör bokhandel, s. 48.
3
Ibid., s. 77.
4
Ibid., s. 63.
5
Fyhrvall, Oskar (1901), Bidrag till Gefle stads historia och beskrifning, Gävle: GeflePostens tryckeri, s. 163.
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12. Karta över Gävle stad upprättad åren 1741 och 1747, med Öster i det övre högra
bildhörnet. (Svensson 1984)

Hamnen och järnvägen (I)
Under 1700- och 1800-talet gick Gävle från sjöfartsstad till hamnstad.6
Köpmännen och handelshusen i Gävle – som byggde upp och finansierade
bergshanteringen i Gästrikland och Dalarna – var verksamma över hela import- och exportfältet. Efter det att Bottniska handelstvånget i huvudsak upphävdes av 1765 års riksdag (vilket förbjöd Norrlands och Finlands städer att
sända sina fartyg till hamnar söder om Stockholm och Åbo med innebörden
att Gävle hade monopol på handeln med Norrland) fick Gävle ett ekonomiskt uppsving vad gäller sjöhandel och produktion av kapital- och konsumtionsvaror.7 Handelshusen i Gävle engagerade sig i sjöfartsnäringen och
skeppsbyggeriet med verksamheter i inre hamnen, där Öster låg med sina
fiskegårdar.
Gävles historiska livslinje gick i öst-västlig riktning mellan Bergslagen –
Gästriklands eget kraftbälte av järn – och exporthamnen i Gävle.8 1859 fullbordades öst-väst-passagen då Gefle-Dala järnväg invigdes.9 Bokstavligen
6
Björklund, Anders & Papp, David (1973), Sjöfartsyrken i hamnstaden Gävle, Stockholm:
Sjöhistoriska museet, s. 7-8.
7
Nationalencyklopedin (1990), Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB.
8
Mollgard, Reidar; Hökby, Nils-Göran; Elbo, Otto & Koskinen, Vappu-Eerika (1964), Gjövik, Gävle, Næstved och Raumo: en bok om fyra vänorter. Gävle: Eget förlag, s. 30.
9
Karlström (1974), s. 94.
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gjorde Gefle-Dala järnväg rätt för namnet järnväg och bidrog starkt till storindustrialiseringen av Gävle.
Öster bebyggdes alltså för industrialiseringen (till skillnad från Nyfors
och Norrby). Järnvägen drogs delvis utanför stadsplanerad mark ned till
hamnen.10 Sträckningen gick i en båge norr om Gävle och ned till den nybyggda järnvägsstationen i inre hamnen. Järnvägen kom också att definiera
Östers läge i staden eftersom spåret drogs bortom Öster och därmed inbegrep
stadsdelen i Gävle (bild 13).

13. Utsnitt från karta över Gävle stad år 1853 med Öster i det övre högra bildhörnet.
(Svensson 1984)

Stadsbränder och stadsplanering
Järnvägen drogs delvis utanför och delvis på stadsplanerad mark. Kvarteren
norr om Östra Lillån där Öster låg fick troligen sin rutnätsplan efter stadsbranden 1569.11 Avgjort mer stadsplanerad blev Östers bebyggelse trehundra
år senare – år 1869 – då Gävle drabbades av ännu en stadsbrand. Konsekvenserna för bebyggelsen och befolkningen blev ödesdigra när branden
utplånade nästan all bebyggelse norr om ån, inklusive Öster. 530 gårdar
brann ned och cirka 8000 invånare blev bostadslösa.12

10

Jämför Améen, Lennart (1964), Stadsbebyggelse och domänstruktur: svensk stadsutveckling i relation till ägoförhållanden och administrativa gränser, Geografiska institutionen,
Lunds universitet, Lund: CWK Gleerup.
11
Karlström (1974), s. 48.
12
Carlestam, Gösta (1996), … och staden reser sig ur havet: kartornas Gävle: en berättelse
om Gävles 550-åriga historia genom dess kartor, Stockholm: Carlssons Förlag, s. 69.
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Ur askan efter den gamla fiskebebyggelsen återuppbyggdes Öster. Stadsbranden 1869 utplånade nästan all bebyggelse norr om ån, medräknat Öster.
Dock hade ett tiotal stenbyggnader på Öster stått emot branden, men de revs
ändå.13
Branden satte traditionen ur spel och det var fritt fram för nyheter. Förstörda Gävle gav rum åt en ny bebyggelse och nya bilder, eftersom stadsbränder som de i Gävle, Karlstad och framförallt i Sundsvall tillät en ny expertis (främst arkitekter) att snabbt förverkliga stadsplaneidealen. Gävles
stadsbebyggelse kom att disponeras i rätvinkliga kvarter, trädplanterade
brandgator och esplanader.14 I Gävle trädplanterades Nygatan och Staketgatan som gick genom staden i öst-västlig riktning, inräknat de rätvinkliga
kvarteren på Öster.
Järnvägen (II) och Östra Lillån/Holmkanalen (II)
Till följd av stadsbranden 1869 skedde en fullständig förändring av bebyggelsen i norra Gävle och på Öster. Två särmärken som fick betydelse för
Östers läge var anläggandet av Gävles andra järnväg och omläggningen av
Östra Lillån (bild 14).

13
Karta ”Förslag till reglering af Gefle Stads af brända norra del av överste Nils Ericson, år
1869” i Carlestam (1996), s. 72-73.
14
Svensson, Birgitta (1984), Gävle stadscentrum genom 400 år: en översiktlig bebyggelsehistorik, Gävle: Stadsarkitektkontoret, s. 19-20.
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14. Bebyggelsestrukturen i Gävles centrala delar efter stadsbranden år 1869, med
Öster i hamnens norra delar. (Svensson 1984)

I enlighet med 1874 års bygglagreformer anlades parker och esplanader
för brandsäkerhetens skull.15 Efter branden anlades två esplanader i Gävle av
estetiska och brandtekniska skäl: Rådhusesplanaden och Östra Esplanaden.
Den senare fick betydelse för Öster. I Östra Esplanaden tog stadens andra
järnvägsbygge plats på 1870-talet. Samtidigt byggdes en ny centralstation
(invigd 1877).16 Järnvägsbygget år 1874 gick i nord-sydlig riktning till skill15
16

Ibid.
Karlström (1974), s. 223.
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nad från den första som gick öst-västlig riktning.17 Järnvägsbyggandet som
var en ekonomisk hävstång för Gävle kom att starkt påverka bebyggelsestrukturen i Gävle.18 Bland annat skapade järnvägen – som den största av alla
kollektiva installationer och gemensamhetsinrättningar – stora barriäreffekter genom sin storskaliga struktur.19
Den nya järnvägen genom Gävle fick en större inverkan på stadsrummet
än den första järnvägen som gick i en båge norr om Gävle och ned till den
gamla järnvägstationen i hamnen. Till karaktären kom den nya kollektiva
installationen att dela Gävle i två hälfter, eller snarare fyra kvadranter med
ån inräknad. Följden blev att Öster – i det fjärde kvarteret – avskiljdes med
blott järnvägsövergångar som förbindelsegångar. Samtidigt inramades Öster
av de två spårområdena och av Östra Lillån – benämnd Holmkanalen efter
branden – till en tydlig och väl avgränsad plats.
Den nya järnvägen var alltså den ena händelsen som fick betydelse för
Östers läge. Den andra var omdragningen av Östra Lillån. Att vattendrag är
något mer än enbart naturavsnitt framgick av stadsplaneringen efter branden
1869. Före brandens ödeläggelser hade ån ett flöde som kan ses framför det
tvärställda Bank- och börshuset och vidare där centralstationen är belägen
alltsedan 1877.20 Med tillgängliga medel ändrades sträckningen genom att en
kanal – Holmkanalen – grävdes söderut till Gavleån. Med andra ord gick det
att ta sig med båt till och från Öster och under de broar som förband fastlandet med Alderholmen.
Kommunikationer
Öster var det enda av studieobjekten som hade en spårväg i området. Trots
att järnvägen skar rakt igenom Gävle och skilde Öster från stadskärnan blev
inte stadsdelen helt avskuren. Några år efter att hamnen lokaliserats till Fredriksskans skedde en utbyggnad av kommunikationsnätet då Gävles första
elspårväg togs i bruk 13 november 1909 (som den första i Norrland).21 Vid
invigningen gick inte spårvägen över järnvägen, vilket den kom att göra
knappt två månader senare, närmare bestämt 12 januari 1910. Nätet förband
Bomhus, Brynäs och Alderholmen med Centrum, Boulognerskogen och
lasarettet. Den Blå linjen – med benämning efter färgen på skyltarna – gick
efter Nygatan på Öster, över Näringsbron över Holmkanalen till Tullhuset på
Alderholmen som slutstation (bild 15).

17

Uppsala-Gävle Järnvägs AB. Se Karlström (1974), s. 222.
Carlestam (1996), s. 78.
19
Jämför Book, Tommy (1974), Stadsplan och järnväg i Norden, Samhällsvetenskapliga
fakulteten vid Lunds universitet, Lund: Studentlitteratur, s. 5.
20
Karlström (1974), s. 223.
21
Olof Persson, intervju, 2004.
18
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15. Kommunikationer och miljöer på Öster: spårvagn på väg till hamnen samt bild
över Öster och Holmkanalen, i folkmun benämnd Lillån. (Foto: Gävle stadsarkiv
2005)

Spåren – i spårkorsning med järnvägen – visade bokstavligt och bildligt
att det fanns något längre fram på Alderholmen. Spåren förband också betraktaren med framtiden och historien (till skillnad från bilspår som syns
blott i snöväder eller efter panikbromsningar).
Kollektivtrafiken till och från Öster kom att omorganiseras. Den 31 december 1929 lades spårvagnstrafiken ned på Alderholmen. Detta var den
första nedläggningen av spårvägar i Gävle och sträckan som avsågs var den
från centrum till N Sjötullsgatan. Dock pågick trafiken efter den officiella
nedläggningen, eftersom nedläggningen avsåg persontrafiken men inte arbetarturerna som fortgick till skiftbytena vid företagen på Öster och i hamnen.
År 1934 fattades beslut om att bortskaffa räls och luftledningar till Öster.
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Helt och hållet nedlades Blå linjen 1948. Och 1956 var sista året som man
kunde åka med Gävle röda spårvagnar.22
Med nedläggningen av spårvägen på Öster försvann en del av stadens
omedelbara kontakt med stadsdelen i hamnen. Nedläggningen skall ses mot
bakgrund av syftet med spårvägens tillkomst, nämligen att förbättra kommunikationerna för befolkningen som sökt sig till ytterområdena samt att ge
stimulus till fortsatt bostadsbyggande. Dock var Öster redan bebyggt, och i
den inre hamnen pågick en strukturomvandling till följd av att många verksamheter hade flyttat närmare havet till hamnen i Fredriksskans som öppnades år 1905.23
Trots spårvägens upphörande kvarstod ändå fordonstrafiken genom området, bland annat till Strömsbro och omlandet. Äldre Österbor vittnar om att
till omlandet, Norrlandet och ”Limöarkipelagen”, kunde man ta sig med båt
via Holmkanalen (bild 16).

16. Holmkanalen och Nygatan på gamla Öster under 1930-talet: kanalen kopplar
samman platser och utgör själv både en plats och en gräns. (Foto: ur Christina Bylunds privata samlingar, 2005)

Trots att Öster avgränsades av järnvägar i väster och i norr samt av
Holmkanalen i söder, utgjorde kanalen endast en liten öppning ut mot havet.24 Holmkanalen var således både en gräns, en plats och en trafikförbindelse. Innan man fyllde igen Holmkanalen – eller Lillån som en Österbo

22

Svensson (1984), s. 68.
Jämför Svensson (1984), s. 39.
24
Pelle Lindman, intervju, 2004.
23
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sade – kunde man bara gå över slänten och ta båten till stugan på Norrlandet.25
Nyfors i Eskilstuna
Hur har Nyfors bebyggelse och läge utvecklats över tid? Nyfors är av ungefär samma ålder som det Öster som återuppbyggdes efter stadsbranden. På
Gustaf Liungrens karta över Eskilstuna stad 1857 bestod Nyfors av två ägor
eller skiftesgränser. ”Grindstugans egor” låg som en kil mellan staden och
dess västra utmark, alltmedan ”Prestgårdens egor” låg utmed Eskiltunaån
med Fors sockenkyrka i den nordöstra delen (bild 17).26

17. Utsnitt från karta över Eskilstuna stad år 1857 med Grindstugans ägor sedermera
Nyfors municipalsamhälle i kartans mittparti. (Ohlsson 1985)

25

Bengt Knapp, intervju, 2004.
”Gustaf Liungrens karta över Eskilstuna stad år 1857”, i Ohlsson, Bror-Erik (1985), Nyfors
förr och nu, Eskilstuna: Stadsarkivet, s. 8.
26
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Bebyggelseutvecklingen i Nyfors var avhängig utvecklingen i Eskilstuna
och förändringarna av stadens administrativa gränser. Eskilstuna har – i likhet med Gävle (och Borås) – utvecklats utmed ett vattendrag. Staden är belägen vid ett av Eskilstunaåns nedersta fall, upp till vilka ån var segelbar från
Mälaren fram till 1000-talet.27 Staden blev tidigt en betydande handelsplats,
dels för omlastning av varor till och från bygden kring Hjälmaren, dels som
centralort i Rekarnebygden. År 1659 blev Eskilstuna en självständig stad i
förhållande till Torshälla som är av äldre ursprung med stadsprivilegier från
1317. Vad gäller förvärvandet av stadsrättigheter kan Eskilstunas särskiljande från Torshälla jämföras med Gävles omvärldsorientering (och Borås
beskärmande från gårdfarihandeln).
1760-talets allmänna kris drabbade Eskilstunabruken svårt. Manufakturverket inlöstes av Kronan men återinkorporerades med Eskilstuna och blev
1771 omskapat till en fristad där både in- och utländska arbetare fick slå sig
ned och för egen räkning bedriva verksamhet befriad från såväl kronoskatter
som stadstull. År 1833 förenades Karl Gustavs stad med Eskilstuna till en
enhet, Eskilstuna fristad.
Industrialiseringen av Eskilstuna och tätortsbildningen i Fors socken
Gränser och gränsers upplösande samt industrialiseringen har präglat utvecklingen av Eskilstuna och Nyfors, till skillnad från Öster. Utvecklingen av
Nyforsbebyggelsen bestämdes av Eskilstunas förvandling under 1800-talet.
Från mitten av 1870-talet och framåt skedde en påtaglig ökning av invånarantalet i Eskilstuna till följd av den snabbt växande industrialiseringen inom
stadens gränser.28 Under åren 1873-84 utvecklades staden till landets sjunde
industristad.29 Vid tiden för verkstadsindustrins framväxt i Eskilstuna var
Gävle i jämförelse med Eskilstuna en hamn- och sjöfartsstad.
Till Eskilstuna sökte sig den energikrävande metall- och verkstadsindustrin som växte fram i stadens centrala delar. Tillväxten var snabb mellan
1870 och 1900 och under åren 1880-1885 steg fastighetsbeståndet från 98 till
705.30 Små verkstäder ersattes av stora fabriksbyggnader i flera våningar,
mitt i det område som en gång hade avstyckats för fristadsinrättningen.31
Fabriker anlades och arbetare strömmade till. Till arean var Eskilstuna en av
landets minsta städer år 1870-1900 med sina 1,5 km2.32 Men Eskilstunas
mark räckte inte till. Då Eskilstuna industrialiserades under tiden 1870-1900
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undanträngdes många bostadshus av de stora fabriksbyggnaderna.33 Befolkningen hänvisades till tätortsbildningar runt staden. Arbetarna som inte kunde inrymmas i den gamla timmerstaden tog istället sin tillflykt till de angränsande socknarna Kloster och Fors, i synnerhet till Nyfors (i Fors socken) och
dess hyresbostäder.34 I och med nybyggnationerna i Nyfors kom det typiska
bostadshuset att ligga utanför den administrativa staden Eskilstuna.
Nyfors municipalsamhälle
I samband med den snabbt växande arbetarbostadsbebyggelsen i Nyfors kom
ett införlivande och en samordning av bestämmelser att diskuteras. Underordnandet av denna del av Fors kommun under det regelverk som styrde
städerna accentuerade frågan om en införlivning. År 1889 blev Nyfors ett
självständigt municipalsamhälle inom Fors socken (bild 18).35

18. Utsnitt av stadsplan över Nyfors municipalsamhälle upprättad 1895 med studieobjektet överst i bild. (Ohlsson et al. 2002)

Nyfors municipalsamhälle eller kommun fick egna rättigheter och kom att
lyda under de stadgar som gällde för landets städer, närmare bestämt byggnads-, brand-, ordnings- och hälsovårdsstadgan.36 Därtill hade Nyfors en
egen polis- och brandkår. Byggnationerna måste alltså ske efter en fastställd
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plan och godkännas av Nyfors byggnadsnämnd.37 Att byggnader inte fick
uppföras hur som helst i Nyfors luckrar upp föreställningarna om en vild och
planlös bebyggelse i Nyfors.38 Vild och planlös var förmodligen den bebyggelse som tillkom före 1874 års byggnadsstadga. Fram till dess var byggandet oreglerat i Nyfors (och Norrby) till skillnad från Öster som återuppbyggdes på stadsplanerad mark efter stadsbranden.
Inkorporeringen med Stor-Eskilstuna
De nya bosättningarna i Nyfors municipalsamhälle gjorde platsen än mer
trång.39 Vid sekelskiftet var Nyfors troligen ett av landets mest tättbefolkade
samhällen. Genom ytterligare utredningar och förhandlingar om införlivning
beslöt Kungl. Maj:t att hela Fors och Klosters socknar jämte Nyfors municipalsamhälle från och med 1 januari 1907 skulle införlivas med Eskilstuna
stad. Förgäves hade de styrande i Eskilstuna försökt införliva enbart Nyfors.
Istället kom både Fors och Kloster socknar att inkorporeras med staden som
därmed ändrades till sin storlek och uppbyggnad. Landets första stora inkorporering medförde att Eskilstuna byggdes ut och fick arealen förstorad från
167 hektar till 8573 hektar. Därtill fördubblades folkmängden från 13000 till
27444 personer.
Att inkorporeringen år 1907 var landets första är en sanning med modifikation. Året innan – det vill säga 1906 – inkorporerades Lundby socken med
Göteborg.40 Dock finns det en skillnad mellan de två inkorporeringarna.
Skillnaden är att Nyfors municipalsamhälle redan var en del av staden Eskilstuna rent praktiskt, alltmedan ägorna på Lundby låg på avstånd ute på
Hisingen.
Även om Nyfors inkorporerades med Eskilstuna, hade man på detta vis
samverkat med varandra en längre tid. Eftersom invånarna i socknarna var
mycket beroende av staden för sin utkomst är det rimligt att betrakta Eskilstuna, Fors och Kloster som en helhet: som ett Stor-Eskilstuna.41 Även i fråga
om infrastrukturen hade Nyfors inflikats med Eskilstuna. Före inkorporeringen hade det nämligen slutits avtal om att koppla samman vattenledningarna med stadens rörnät.42
Kommunikationerna
Med industriutvecklingen öppnades den första järnvägen – Oxelösundsbanan
– åren 1876-1877.43 Dragningen av järnvägen skedde utanför stadsplanerad
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mark, på ägogränsen mellan Nyfors municipalsamhälle och Eskilstuna stad.
Därmed förändrades Nyfors läge i förhållande till staden Eskilstuna eftersom
järnvägen blev en skiljelinje i terrängen (bild 19). Dock var den inte lika
tydlig som på Öster som kom att ligga innanför två järnvägar och ett vattendrag. I Eskilstuna medförde järnvägen en delning av Fors socken varför Fors
kyrka kom att hamna nordost om järnvägen. På samma sida om järnvägen –
fast i de västra delarna – tillhörde även fabriksområdet Nyfors (likt en enklav).44

19. Nyfors läge i Eskilstuna. (Foto: Eskilstuna stadsarkiv 2006)

En snabb titt på Eskilstunakartorna från årtalen 1876 och 1890 visar ett
samhälle som inte tycks ha genomgått större förändringar. Ytan var nästan
densamma – blott 167,2 hektar – och endast några ”smärre” justeringar hade
gjorts, nämligen den att centralstationen har flyttats från Fors landskommun
till staden.45 Eskilstunas första järnvägsstation låg alltså i Nyfors i likhet med
Gävles första järnvägstation i hamnen i grannskapet av Öster. Stationerna
kom att flyttas. I Nyfors flyttades stationen från Nyfors till Eskilstuna, och
på Öster förändrades funktionen hos den gamla stationen då en ny station
byggdes väster om den nya järnvägen i Gävles centrala delar.
Kommunikationerna och trafikförbindelserna i Nyfors har både likheter
och skillnader i jämförelse med Öster. Likheten finns i gångtunnlarna. Nyfors har varit förbundet med stadskärnan via två gångtunnlar över tid. Den
första tunneln – som avstängdes 1932 – gick under järnvägen till Västermarksgatan och Fil-Öbergs kontor i det fabriksområde som tidigare kallades för Nyfors enklav i staden.46 Den andra tunneln byggdes mellan järnvägsstationen och Nyfors. Beträffande Öster öppnades år 1926 en gångtun44
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nel under järnvägen som kom att förbinda Centralplan med Hamntorget.47
Olikheterna mellan Nyfors, Norrby och Öster vad gäller trafikförbindelserna,
var att Nyfors hade varken en spårväg eller ett vattendrag i området.
Norrby i Borås
Hur kan bebyggelsens tillkomst och läge förstås i fråga om Norrby i Borås?
Norrby har i likhet med Öster vuxit fram utefter vattendrag och i likhet med
Nyfors vuxit fram med den industriella utvecklingen. Från denna senare
likhet avviker det Öster som återuppbyggdes efter stadsbranden.
Borås läge – i dess mest fixerade form – bestämdes av vandringstråket
utmed Rydaåsen tillsammans med äldre samfärdslinjer som Viskandalgången, dess sammanstrålning med mindre dalgångar, och av ortens centrala läge
i Sjuhäradsbygden.48 Knallarnas långväga gårdfarihandel gjorde Borås välmående. Dock var gårdfarihandeln okontrollerad. Därför utfärdades Borås
stadsprivilegier år 1622 för att reglera den okontrollerade gårdfarihandeln
och koncentrera handeln, hantverket och hemslöjden till en bestämd plats.
Vad gäller förvärvandet av stadsrättigheterna kan Borås reglering av gårdfarihandeln jämföras med Eskilstunas särskiljande från Torshälla och Gävles
utåtvändhet mot omvärlden som skäl för stadsprivilegierna.
Förstaden utanför stadsplanen
Norrby har fått sitt namn efter ett terrängavsnitt – Nolby gärde – till skillnad
från Öster som benämndes efter sitt relativa läge i staden och Nyfors efter en
socken. Nolby gärde – sedermera Norrbygärde inbegripande Norrby och
Landala – har anor från 1600-talet. År 1639 upplät Kungl. Maj:t ett halvt
kronohemman Nolby åt Borås, det vill säga sjutton år efter det att Borås
hade fått sina stadsprivilegier.49 Bebyggelseutvecklingen i Norrby var ännu
av ringa omfattning, men den kom att ta fart i och med industrialiseringen
(bild 20).
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20. Utsnitt ur kartor över Borås stad med studieobjektet på Norrbygärde, åren 1887
och 1910. (Borås stadsarkiv 2001)
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Viskan och vattenkraften spelade en stor roll för textilindustrins utveckling i Borås och för bebyggelseutvecklingen i Norrby. Den snabbt växande
industrialiseringen medförde en snabb befolkningstillväxt av Borås i likhet
med industrialiseringen av Eskilstuna (bilaga 2).50 Behovet av bostäder ökade och det stadsplanelagda området räckte inte till för den ökande folkmängden. Mellan åren 1895 och 1900 ökade folkmängden med 5399 invånare till
15837 personer.51 Förstäder sköt upp – mestadels utanför stadsplanen – som
Norrbygärde (Norrby och Landala), Haga, Lugnet, Daltorp och Elinsdal likt
tätortsbildningen i Nyfors. Skillnaden mellan Nyfors och Norrby var att i
Norrby var bebyggelsen gles kring sekelskiftet 1899/1900.
Norrby utvecklades där textil- och konfektionsindustrin expanderade som
mest; där textilarbetarna bosatte sig och där inflyttarna fick bygga fritt utan
några som helst föreskrifter.52 Det fria byggandet var dock oroande och ledde
sedan till en utvidgad stadsplan för Borås stad.
Den utvidgade stadsplanen för Borås stad
Norrby har i likhet med Nyfors uppstått utanför stadsplanerad mark, med ett
oreglerat byggande i närheten av arbetsplatserna.53 Under 1800-talets senare
del såg myndigheterna med växande förfäran på det fria byggandet på Norrbygärde i närheten av arbetsplatserna.54 Tillväxten ställde krav på planering
och utrymme för bostäder. En ny mätning och kartläggning av Borås utfördes åren 1875-1876 och den nya stadsplanen var utarbetad år 1891.55 Dock
omfattade planen endast omkring 60 hektar. Därför fastställdes år 1906 en
ny utvidgad stadsplan (från 60 till 400 hektar). Den kuperade terrängen runt
Borås stadskärna gjorde det svårt att utsträcka rutnätsplanen och 1906 års
utvidgade stadsplan följde bättre järnvägarnas kurvlinjer.56 Emellertid upptog
1906 års plan bara fabriks- och bostadsområden men inga bestämmelser.57
Därför kompletterades den med utomplansbestämmelserna år 1912.58 En
ytterligare utvidgning av stadsplanen skedde 1918 och sedan antogs 1930 års
generalplan för hela Borås.59
Vilka är då likheterna och skillnaderna mellan Norrby, Nyfors och Öster
vad gäller bebyggelseutvecklingen på planerad mark? Svaren är att Norrby
och Nyfors utvecklades utanför stadsplanerad mark, med ett oreglerat byg50
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gande i närhet till arbetsplatserna. Till skillnad från Norrby och Nyfors som
utvecklades under industrins expansion, fick Öster en ny bebyggelse efter
stadsbranden. Under tiden som Öster stadsplanerades och bebyggdes en
andra gång, pågick det så kallade planlösa nybygget i Norrby och Nyfors.
Hur planlös var planlösheten? Den var inte planlös i bemärkelsen olaglig,
eftersom tomtmark måste köpas och utstakas av lantmätaren. Däremot var
den planlös i egenskap av icke detaljplanerad mark. Emellertid finns det
gradskillnader i planlöshet mellan Nyfors och Norrby. I Norrby var bebyggelsen mer oreglerad (intill 1906 och 1912) än i Nyfors, eftersom Nyfors
municipalsamhälle (grundat 1888-1889) löd under 1874 års byggnadsstadga.
Sammantaget var områdena olika starkt reglerade vad gäller markanvändningen, närmare bestämt i ordningsföljden Öster, Nyfors och Norrby.
Järnvägen
Den verkliga tillväxten av Borås – liksom av Eskilstuna – kom igång med
industrialismen och järnvägens utveckling, till skillnad från Gävle och Öster
som växte fram före industrialiseringen. I Borås inleddes den nya epoken år
1863 när staden knöts till västra stambanan i Herrljunga då järnvägen bröt in
som ett ”bullrande och bygdeupplivande” fenomen.60 Järnvägen drogs i likhet med Eskilstuna utanför stadsplanerad mark, mellan textil- och konfektionsfabrikerna på Norrbygärde och Borås stadskärna. Norrby som låg på
andra sidan Viskan sett från stadens centrala delar, separerades ytterligare till
följd av järnvägen. Borås nedre järnvägstation – den ena av stadens två stationer – anlades i centrala Borås, frånvänd Norrby på andra sidan bangården.
Denna stationsplacering har Norrby gemensamt med Nyfors och Öster (vilka
dock sett stationerna flytta från stadsdelarna).
Norrby kom i likhet med Öster (men inte Nyfors) att omringas av två
järnvägar. Norrby utvecklades också i likhet med Öster till ett avgränsat
område i två etapper. Sedan järnvägen anlades år 1894 mellan Göteborg och
Borås fick Norrby formen av en hästsko.61 Denna utveckling skiljer sig från
Nyfors. Till skillnad från Norrby och Öster har inte Nyfors läge förändrats
på samma sätt. Efter det att Eskilstunas första järnväg öppnades åren 18761877 har ingen ytterligare järnväg tillkommit med inverkan på Nyfors och
dess läge i stadsbebyggelsen.
Vad gäller Norrbys läge i staden så skiljer sig Norrby från Nyfors och Öster i tre fall av trafikförbindelser. För det första hade Norrby till skillnad från
Öster ingen spårväg genom området och heller inget vattendrag med båttrafik som förband stadsdelen med omlandet. Inte heller hade Norrby en gångtunnel under järnvägen. Vad Norrby däremot hade var gångvägar till Landala och centrum, i likhet med Nyfors i läget mellan centrala Eskilstuna och
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den övriga bebyggelsen i stadsdelen Nyfors. Öster – på en plats nära centrala
Gävle – var däremot stadens yttersta stadsdel.

Fastigheter, byggnader och bostäder
Föregående avsnitt diskuterade stadsdelarnas tillkomst och lägen. Följande
avsnitt tar upp fastigheterna med avseende på tomter och kvarter samt byggnadernas konstruktioner som industribyggnader och bostäder. Bland annat
framförs aspekter som innergårdar, upplåtelseformer, fastighetsägare, näringsliv och offentliga lokaler. Texten om bostäderna står i nära relation till
befolkningen och det sociala rummet som senare diskuteras.
Öster och kåkbebyggelsen
Hur såg nybyggnationen ut på Öster efter stadsbranden 1869? Stadsbebyggelsen kom att disponeras i rätvinkliga kvarter. Kvarteren delades in i två
fastigheter närmast Storån; fyra utmed Nygatan och Staketgatan; sex längre
från centrum och åtta fastigheter per kvarter på Öster.62 Med andra ord blev
fastigheterna och tomterna mindre ju närmare hamnen man kom.
En minnesbild av 1950-talets Öster är att stadsdelens framsida vid järnvägen utgjordes av kåkarna, Hotell Baltic (invigt 1927), brandstationen (invigd
1890-1891) och magasinen (från åren efter branden 1869). En annan minnesbild är att Jästfabrikens tak och S:t Matteuskyrkans tornspira reste sig
över alla andra tak, eftersom hela Öster bestod av en och tvåvåningshus (bild
21).63
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21. Från bebyggelsen på gamla Öster under 1940-talet: akvarell med Jästfabriken
och S:t Matteuskyrkan som landmärken samt utsikt från Jästfabriken över stadsdelen. (Författarens foto av en okänd konstnärs målning i kvarterslokalen på Öster år
2004 samt ett vykort)

Även om rutnätsplanen på Öster var densamma som för norra Gävle
skiljde sig exteriören på Öster från innerstadens bebyggelse. På Öster var
byggnaderna av trä till skillnad från stenbebyggelsen väster om järnvägen
och i kvarteren runt Stortorget (med undantag för kåkbebyggelsen på Nordost).
Husen på Öster uppfördes i första hand av ägaren själv.64 En husägare,
lokförare till yrket, byggde sitt eget hus under åren 1872-1873.65 Först timra64
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des huset i Ockelbo, sedan togs det ned och transporterades till Öster där det
monterades på plats. Istället för sågspån som isolerande fyllning i väggar och
bjälklag användes kolstybb (i vissa hus) eftersom det fanns många kolbolag i
hamnområdet.66
Östers nya träbebyggelse var olik innerstadens stenbebyggelse (bild 22).
Vanligtvis var husen på Öster klädda med fasspontad ytterpanel.67 På Öster
uppfördes huvudsakligen en-och-en-halv-våningshus med vindsfönster under
takfoten.68 Ordet ”huvudsakligen” – som gör anspråk på det vanliga och allmänna – avgränsar per definition det marginella. Därmed döljs att byggnaderna utmed Holmkanalen var uppförda i två-och-en-halv-våning. En äldre
Österbo påpekade att husen med två och en halv våningar låg efter kanalen
och att envåningshusen med trädgårdstäpporna fanns längre in i området.69
Bostäder och innergårdar
På sin morfars tomt – mindes dottersonen – fanns ett lusthus med plantering
omkring samt ett päronträd och ett äppelträd.70 På tomten fanns också en
redskapsbod och en vedbod. I en av bodarna fanns en övervåning med plats
för snickeri, metallbearbetning och vävning. Ett av husen efter Holmkanalen
kunde också jämföras med patricierhusen utefter västra Staketgatan: på Nygatan 57 var det fyra meter högt i tak på övervåningen men på nedre plan var
det normal innertakshöjd, cirka två och fyrtio.
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22. Från bebyggelsen på gamla Öster: byggnader och gårdsinteriörer på Nygatan, Dalagatan, Näringsgatan, Ruddammsgatan, Norra Fältskärsgatan respektive
Norra Fiskargatan. (Foto: Gävle stadsarkiv 2005)71
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Stadsbilden på Öster blev ett nät av gator och kvarter med flervåningshus
av trä, somliga med inredda vindar. Bostadshusen låg utmed gatorna och
inne på gårdarna fanns trädgårdar, bodar och torrdass. Inte sällan var uthusen
i två våningar.72 Därtill fanns koloniträdgårdar utan hus längs den äldsta
järnvägen till hamnen.73 Ungefär på samma plats ligger idag odlingslotterna
som diskuterades i inledningskapitlet.
Efter stadsbranden fick Gävle år 1876 sitt vatten- och avloppssystem utbyggt som den tredje staden i landet.74 Den allmänna utbyggnaden av VAnätet talar också för att Öster utrustades med vatten- och avlopp. En Österbo
erinrade sig att hennes familj hade ett badrum och en toalett, men när de
bodde hos Sohlbergs hade man bara en toalett och ett tvättställ.75 En annan
Österbo berättade att toaletten gick rakt ut, men att familjen hade ett badkar
när de bodde i ett av husen närmast Holmkanalen.76 Från somliga hus gick
alltså avloppet rakt ut i kanalen, alltmedan den sanitära standarden bestod av
gemensamma toaletter på gården.
Upplåtelseformer
På Öster fanns också personalbostäder för järnvägsanställda. Under pågående stadsplanedebatt efter stadsbranden byggde nämligen Gefle-Dala järnvägsaktiebolag år 1871 en envåningsbyggnad om fyra lägenheter på (ett)
rum och kök i kvarteret Aurora på Öster åt sina arbetare.77 Visserligen fanns
det ett beroendeförhållande mellan arbete och bostad vad gäller bolagets
personalbostäder i de så kallade järnvägsgårdarna på Öster, men i rumslig
mening var det inte en samtidig tillvaro av arbete och bostad som i Norrby
(bild 23).

23. Personalbostäder på Öster: järnvägsgårdarna i korsningen Norra HospitalsgatanRuddammsgatan. (Foto: Gävle stadsarkiv 2005)
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Privata husägare på Öster hyrde emellertid ut vissa lägenheter i de större
tvåvåningshusen, som i husen efter Holmkanalen.78 Allmänt sett var ungkarlsrummen vanliga bland husen, men det fanns också uthyrningsrum i
bodarna på Öster.79 Sannolikt var skillnaden den att rummen i bodarna var
utan värme och vatten. I dessa sammanhang av uthyrning skiljde man också
på kallhyra (ingen värme) och torrhyra (inget vatten).80
Näringsliv och offentliga lokaler
På Öster var näringslivet och frikyrkorörelsen lokaliserade (bild 24). Jästfabrikens tak och S:t Matteuskyrkans tornspira var två landmärken. Närmast
järnvägen låg J F Bellanders AB som sydde Björnkläder. Längre in låg AB
Elof Malmberg som tillverkade hästutrustningar, sport- och fritidsartiklar.
Därtill fanns också plåt- och smidesverkstäder, speceriaffärer, bagerier,
charkuterier och ölbutiker insprängda i bebyggelsen på Öster.
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24. Näringsliv och offentliga lokaler på gamla Öster: personal i verkstäderna vid AB
Elof Malmberg, J F Bellanders AB och Portströms smide samt därunder Sankt Matteus kyrka och Jästfabriken. (Foto: Gävle stadsarkiv 2005, Aktiebolaget Elof Malmberg och ur Birger Portströms privata samlingar, 2006)
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Nyfors och flervåningshusen
Nyfors municipalsamhälle växte fram i förhållande till arbetsplatserna i centrala Eskilstuna. Nyfors framsida mot centrala Eskilstuna var något mer
framträdande än den på Öster, eftersom Nyfors långsträckta framsida gestaltades av bland annat Johanssons Trävaruaffär och Nyforstorget till skillnad
från Östers framsida av låga bostadshus.
Rutnätsplanen och byggnaderna
Bebyggelsen i Nyfors var uppförd efter en rutnätsplan, på samma sätt som
Öster. I likhet med Öster fanns också en skillnad mellan bebyggelsen i Nyfors och den i centrala staden. Där var industrierna och andra hus byggda av
sten till skillnad från Nyfors som utgjordes av trähusbebyggelse.
De flesta husen i Nyfors var tvåvåningsbyggnader i stående träkonstruktioner med eller utan reveterade träväggar.81
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25. Gamla Nyfors och känslan av innerstad: Nyforsgatan, Norra Järnvägsgatan,
Nyforsgatan, Bergsgatan och Nyforsgatan igen. (Foto: Eskilstuna stadsarkiv 2006)
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Från och med 1899, före inkorporeringen av municipalsamhället Nyfors,
började också trevåningshus att uppföras i Nyfors.82 Att det fanns trevåningshus i Nyfors (och Norrby), troligen med inredda vindar, skiljde sig från
den lägre bebyggelsen på Öster. I Nyfors var det trångt mellan husen. De var
också hopbyggda med överbyggda portgångar vilket gav stadsdelen ett slutet, stadslikt uttryck (bild 25).83 Även brandgavlarna – som uppfyllde bestämmelserna i brandstadgan – gav karaktär åt stadsdelen.84
Fastighetsägare och bostäder
Husen i Nyfors uppfördes i första hand av ägaren själv som på Öster. I Nyfors fanns också bostäder för anställda vid järnvägen, även om inte järnvägsbolaget byggde huset av egen kraft. För år 1903 förvärvade OFWJ (senare
TGOJ) bostäder av slaktare Gustav Larsson (som byggde huset år 1897) vid
Nyforstorget intill järnvägen.85 Även Fil-Öbergs hade lägenheter i Nyfors,
men de ägdes inte av bolaget. När fastighetsägaren hade tomma lägenheter
så hyrdes de ut till Fil-Öbergs.86
I vilket skick var bostäderna? Med tanke på de ruggiga vintermånaderna
sade en ironisk Nyforsbo att kåkbebyggelsen i Nyfors var fina sommarlägenheter med äppelträd.87 I Nyfors var somliga hus i dåligt skick. Ett exempel på dåtidens bostadsstandard hämtas från en intervju med en Nyforsbo
som växte upp under 1920-talet.88 Som liten bodde han i en hyreslägenhet (i
en träkåk) på Bergsgatan 6. Taket var så dåligt att han fick flytta sängen när
det regnade in. En gång när han var sjuk i lunginflammation kom fastighetsägaren och lagade taket med tidningspapper och målade över. Boendemiljön
inverkade alltså på hans hälsotillstånd.
Beträffande de hygieniska villkoren vid förra sekelskiftet, led Nyforsborna av dåligt vatten.89 Situationen förbättrades då Eskilstuna stad byggde ett
vattentorn i Kajerdtparken och tillät Nyforsborna att ansluta sig till rörnätet.
Bristen på färskvatten var ett problem, även om en källa fanns i närheten.
Allra värst var de öppna avloppsdikena vid sekelskiftet 1899/1900, i likhet
med Norrby men till skillnad från Öster.
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26. Gårdsinteriörer på Nyforsgatan och Källgatan, åren 1958 och 1953. (Foto: Eskilstuna stadsarkiv 2006)

Torrdassen var också vanliga i Nyfors (bild 26). Där fanns även torrklosetter inomhus: ”hos min spellärarinna på Sommarrogatan fanns en latrintunna”, berättade en intervjuperson med tillägget att det inte var en ”spoltoalett” som musikläraren hade i sin lägenhet.90 Avslutningsvis fanns det också
jordkällare i Nyfors. Eventuellt utgjorde jordkällarna i Nyfors en olikhet i
förhållande till Öster (men inte till Norrby) med tanke på markens våta beskaffenhet i Gävleåarnas deltaområde.
Näringslivet
I Nyfors var också affärs- och näringslivet integrerat i bebyggelsen liksom
på Öster (och i Norrby) (bild 27). Emellertid var verksamheterna – tillika
byggnaderna – fler till antalet i Nyfors (och Norrby) än på Öster. Näringslivet i stadsdelen representerades av verktygsfabriker, knivfabriker, plåtslagerier, borrtillverkare, gjuterier, cykeltillverkare, smidesfabrik och kaffekvarnstillverkare för att nämna några.91
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27. Företag och rörelser i Nyfors: Leonard Johanssons cykeltillverkning på Nyforstorget år 1958, C W Johanssons trävaruaffär på Åsgatan år 1955 och fabriksgavel mellan husen på Åsgatan år 1964. (Foto: Ohlsson 1985 och Eskilstuna stadsarkiv
2006)

Småindustrilokalerna i Nyfors var inte bara integrerade och fler till antalet
än på Öster, de var också en avspegling av Eskilstunas näringsliv som sådant. Det vill säga att skillnaden mellan Nyfors och Eskilstuna stad var relativt liten.
Norrby och den blandade bebyggelsen
Textilarbetarstadsdelen Norrby växte också fram med industrialiseringen.
Karaktäristiskt för Borås under 1920-talet var det stora antalet fabriksskorstenar som dominerade stadsbilden.92 Norrbys framsida mot centrala Borås
dominerades av tre betydande industrier: Textilfabrikerna Borås Wäfveri
AB:s Norrbyavdelning (med Ångcentralen) och Dalhem vid Magasinsgatan
utmed järnvägen. Mellan väverierna låg Borås mekaniska verkstad. I ett läge
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mellan stadskärnan och bostäderna i Norrby bildade alltså industrierna en
fond mot centrala Borås (bild 28).

28. Den blandade bebyggelsen i gamla Norrby under 1930- och 1940-talet med
textilfabriker i förgrunden och nya hus i bakgrunden. (Foto: Föreningen Gamla
Norrbygärdepojkar 2003)

I jämförelse med Öster var Norrbys och Nyfors industribyggnader och
verksamheter så pass befintliga i stadsbebyggelsen att de flesta stadsbor hade
någon form av anknytning till Norrby respektive Nyfors. Däremot gällde
Gävlebornas anknytning snarare inre hamnen än Öster.
135

Bebyggelsen i Norrby bestod av textilindustrier, småindustrier, affärslokaler och bostadshus. I slutet av 1800-talet var bebyggelsen i Norrby uppblandad. På de mindre tvärgatorna med oregelbunden kvartersindelning
byggdes små hus med ett lantligt utseende.93 Många av träbyggnaderna motsvarade också bilden av hur ”klassiska” svenska arbetarbostäder såg ut (bild
29).94 Utmed de större gatorna – Norrby Långgata och Norrby Tvärgata –
fanns två till tre våningar höga hus i rutnätskvarter. Husen hade stora frontespiser och hörntorn med originella lökkupoler.95 I Norrby fanns också ett par
landshövdingehus med bottenvåningar i sten och övervåningar i trä.96
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29. Bebyggelsemiljöer i gamla Norrby: korsningen Norrby Långgata och Norrby
Tvärgata, Nya Folkskolan på Norrby som invigdes 1905, Norrbyhuset med planritning, hus på Skogsbacke samt gårdsinteriör från Kronängsgatan. (Foto: vykort och
Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar 1973 och 2003)

I huvudsak uppfördes husen i Norrby av ägarna själva, i likhet med i Nyfors och på Öster. En annan likhet är personalbostäder. Utmed Norrby Långgata byggdes också barackliknande byggnader, till exempel de två så kallade
Norrbyhusen som ägdes av Norrby Wäfveri.97 Wäfveribolaget stärkte också
banden mellan bebyggelse och befolkning genom att bygga arbetarbostäder i
kvarteret Järnbäraren under 1920-talet.98 Lägenheterna hade anpassats till
företagets behov av arbetskraft, och varierade därför i storlekar från ett rum
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till tvårumslägenheter.99 Uthyrningsrum var vanligt förekommande i likhet
med Nyfors och Öster. I vissa hushåll fanns även uthyrningsrum att tillgå
trots trångboddheten.100 Dessa förhållanden diskuteras senare i avdelningen
om det sociala rummet.
Bebyggelsen i Norrby bestod delvis av en oregelbunden kvartersindelning
med uthus, vedbodar, torrdass och soptunnor som drog råttor till gårdarna.
Öppna avloppsdiken bidrog till sanitära problem i vissa delar av Norrby, i
likhet med Nyfors, men till skillnad från Öster.
I omgivningen av Norrby Långgata fanns även hölador och åkrar. Sammantaget var livsmiljön i Norrby mer agrar än miljön i Nyfors och på Öster.
Bebyggelsen hade ett varierat yttre: lador, arbetarebaracker, landshövdingehus och sist men inte minst fabriker och industrier.
Sammantaget var miljön i Norrby både rural och urban. Därtill pågick
nyproduktion av personalbostäder i området under 1920-talet.
Nyproduktion
Alltsedan Norrbygärde växte fram under 1800-talet pågick en kontinuerlig
byggverksamhet i Norrby. Nya hus byggdes och då Källströmska huset uppfördes 1914 försågs det med badrum.101 Länge sågs badrummen som något
ouppnåeligt för en arbetarlägenhet men efterhand kom de nyuppförda husen
att förses med bättre sanitär utrustning. Som redan nämnts byggde Wäfveribolaget i Norrby personalbostäder under 1920-talet (bild 30). Flerfamiljshuset var modernt när det byggdes med centralvärme, tvättstuga och barnkrubba för dem som jobbade vid Wäfveribolaget.102

30. Nyproduktion av bostäder i gamla Norrby: till vänster Järnbäraren som byggdes
av Wäfveribolaget år 1920 samt till höger ett nyuppfört hus i kvarteret Byggmästaren vid Skånegatan omkring år 1930, samtidigt ett av AB Bostäder i Borås första
projekt. (Foto: Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar 2003)
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Dessutom byggde allmännyttan bostäder i Norrby. Borås allmännyttiga
bostadsbolag AB Bostäder i Borås – som bildades under 1920-talets bostadsdebatter på luciadagen 1923 – påbörjade sina första nybyggnationer i
Norrby (och i centrum vid Allégatan vid brandstationen).103 I utkanten av
Norrbygärde började kvarteret Byggmästaren att uppföras 1924, året efter
bostadsbolagets grundande (bild 30).104 Således möttes företagsamhet och
allmännytta i gamla Norrby.
Var Norrby färdigbyggt? Nej, det pågick en framträdande förnyelse och
nyproduktion i Norrby under mellankrigsåren. Insamlade data visar att nio
flerfamiljshus byggdes under åren 1920-1939 med tillsammans 237 lägenheter.105 Samtliga fastigheter – utom Järnbäraren – var av sten eller reveterat
trä. De nya husen byggdes på jungfrulig mark, även om det inte kan uteslutas
att vissa rivningar förekom i området. Därtill hade Norrby omplanerats med
nya gatusträckningar och nya gatunamn efter 1932, då det arbetades fram en
ny stadsplan för Norrbygärde (och Parkstaden).106 Sammantaget fortgick
nybyggnationerna i Norrby fram till andra världskriget.
I Nyfors pågick nyproduktion av bostäder intill 1920-talet, även om den
inte var av samma omfattning som i Norrby. På Öster pågick nyproduktionen i betydligt mindre omfattning än i Norrby och Nyfors. På Öster expanderade företagen på platsen genom att lösa sina framtida utrymmen med fastighetsinköp: AB Elof Malmberg köpte två fastigheter i kvarteret Rysshuset år
1918,107 och Portströms Smidesverkstad expanderade genom att förvärva en
fastighet i det egna kvarteret år 1954-1956.108
Sammantaget genomfördes en betydande förnyelse, omplanering och nyproduktion av bostäder i Norrby intill andra världskrigets utbrott. I betydligt
mindre skala genomfördes nyproduktionen i Nyfors, för att vara näst intill
obefintlig i Öster med undantag av ett par företag som expanderade i området. Följaktligen blev Norrbys bostadsbebyggelse mer åldersblandad och
relativt modern jämfört med Nyfors och Öster.

Sammanfattning: det fysiska rummet
Stadsdelen Öster reste sig ur havet. Bebyggelsen och läget förändrades ett
antal gånger. Inledningsvis fanns en fiskebebyggelse utmed Östra Lillån och
sedan byggdes sannolikt en ny fiskebebyggelse efter stadsbranden 1569.
Därefter drogs Gävles första järnväg år 1859 bortom Öster och ned till inre
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hamnen. Öster låg således vid slutstationen av den historiska livslinje som
gick mellan järn- och kopparbergslagen och exporthamnen i Gävle.
Öster var en del av hamnbebyggelsen runt Gavleåns mynning. Stadsdelen
– som alltså bebyggdes före industrialiseringen – ödelades av 1869 års
stadsbrand. Branden medförde ny bebyggelse med en ny kvartersindelning i
rutmönster och trädplanterade gator i stadsdelen. Gävle kom att delas i två
hälfter då den nya järnvägen anlades i inre hamnens tangent. Den nya järnvägskonstruktionen medförde att Öster kom att ligga öster om järnvägen.
Följden blev att Östers läge påverkades så att stadsdelen kom att omges av
två järnvägar samt av den efter branden ombyggda Östra Lillån. Ändå var
inte Öster helt avskiljt vid järnvägen, eftersom spårvägen gick till arbetsplatserna på Öster och i hamnen, samt att det fanns ett antal järnvägsövergångar
mellan Öster och Gävles centrala delar.
Gränser, gränsers upplösande och industrialisering har präglat utvecklingen av Nyfors. Nyfors självständiga municipalsamhälle bebyggdes därför att
Eskilstuna stad inte kunde ge plats åt den växande befolkningen och det
ökande behovet av bostäder till följd av industrialiseringen. De nya bosättningarna i Nyfors municipalsamhälle gjorde platsen än mer trång, något som
sedan ledde till en inkorporering med Stor-Eskilstuna. Industrialiseringen av
Eskilstuna var förenad med anläggandet av järnvägen. Järnvägen som drogs
mellan Nyfors och Eskilstuna fick en viss särskiljande verkan på stadsbebyggelsen i Eskilstuna. Dock fanns två gångtunnlar och ett par järnvägsundergångar mellan Nyfors och stadens centrala delar.
På andra sidan Viskan – sett i förhållande till Borås stad – växte Norrby
(och Landala) fram på Nolby gärde, sedermera Norrbygärde. Med industrialiseringen och den allt snabbare tillväxten av stadens textilindustrier tog bebyggelseutvecklingen fart i Norrby. Järnvägens anläggande, mellan Norrby
och Borås centrala delar, påskyndade utvecklingen av stadsdelen Norrby.
Stadsdelen bebyggdes med både industrier och bostadshus på icke stadsplanerad mark. Borås stadsplan kom att utvidgas till att omfatta Norrby ”förstad” i sitt läge på andra sidan Viskan och järnvägen. Samtidigt som järnvägen omslöt stadsdelen hörde Norrby samman med stadskärnan och bebyggelsen i de angränsande stadsdelarna. Slutligen – vad gäller det planlösa
byggandet – var det mest planlöst i Norrby och minst på Öster.
Beträffande kvarteren, fastigheterna och byggnadernas konstruktioner var
Östers nya träbebyggelse olik innerstadens stenbebyggelse. Husen på Öster
var huvudsakligen i två våningar och med fasader av träpanel. Inredda vindar förekom bland annat som uthyrningsrum. De flesta byggnaderna hade
uppförts av privata fastighetsägare, även om det också fanns personalbostäder i området. Bostadshusen låg efter gatorna och inne på gårdarna låg trädgårdar, uthus och toaletter. Dock var trädgårdarna små och eventuellt inte så
många. Öster var snarare en kåkstad med uthus och avträden, än en trädgårdsstad. På Öster var näringslivet med affärer och småindustrier samt offentliga lokaler inordnade i bebyggelsen. En fabrik i flera våningar och en
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kyrka med tornspira gav också gestalt åt den annars låga bebyggelsen på
Öster.
Nyfors växte fram samtidigt med industrialiseringen. I anslutning till metallindustrierna och arbetsplatserna i stadens centrala delar bebyggdes Nyfors på andra sidan järnvägen. Stadsdelens framsida var märkbar och gestaltades bland annat av företag och offentliga platser. Nyfors fick också sin
karaktär av brandgavlarna och de reveterade träväggarna på husen. Husen
uppfördes i första hand av den blivande ägaren själv och i Nyfors fanns också personalbostäder och uthyrningsrum. De hygieniska villkoren var dåliga
vid förra sekelskiftet vad gällde vatten och avlopp. Under 1900-talets första
hälft var också somliga hus i Nyfors i dåligt skick. I stadsdelen var affärsoch näringslivet integrerat i bebyggelsen. Ofta utgjordes förtagen av mekaniska verkstäder och metallindustrier, företag med anknytning till Eskilstunas huvudnäring.
Norrbys framsida – på andra sidan järnvägen – dominerades av fabriker
och industrier. Bebyggelsen var uppblandad av fabriksbyggnader och bostadshus i olika åldrar, beskaffenhet och upplåtelseformer. Husen uppfördes
av ägarna själva och de sanitära villkoren i stadsdelen kom till uttryck i avloppsdiken och råttor. Dessutom pågick nyproduktion av bostäder i Norrby
fram till andra världskriget. I betydligt mindre skala genomfördes nyproduktion i Nyfors. På Öster var nyproduktionen näst intill obefintlig med undantag av ett par företag som expanderade i området. Med andra ord var bostadsbebyggelsen i Norrby mer åldersblandad och relativt modern jämfört
med Nyfors och Öster.

Det sociala rummet (befolkningen)
I det föregående avsnittet studerades det fysiska rummet med avseende på
bland annat vattendrag, byggnader, bostäder, järnvägar och industribyggnader i Öster, Nyfors och Norrby. I det följande sker en inriktning på det sociala rummet, även om rummet i vissa avseenden knyter an till de fysiska och
imaginära rummen. Några exempel på likheter mellan rummen är inflyttningen till områdena, näringslivet och institutionerna i vardagen. I väsentlig
mening diskuteras det sociala rummet i studier av likheter och olikheter mellan stadsdelarna.
Avsnittet om det sociala rummet disponeras efter följande teman: befolkningsförändringar, vardagsliv, inflyttning, yrken, näringsliv och institutioner.
Avslutningsvis genomförs en sammanfattning av stadsdelarnas sociala rum.

Befolkningsförändringar
Öster, Norrby och Nyfors har vuxit fram samtidigt som arbets- och näringslivet utvecklades i respektive städer. Dock finns det en skillnad mellan
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stadsdelarna, nämligen den att Öster växte fram redan före industrialiseringen och inte blev någon typisk arbetarstadsdel som Norrby och Nyfors.
Öster
En boendestruktur hade bildats under 1700-talet i Gävle som i huvudsak
grupperade de boende efter yrken eller sociala kategorier och med praktiska
hänsyn. I allmänna ordalag bodde en fiskebefolkning Öster-i-stan, det vill
säga på Öster.109 Även på Öster fanns en indelning av befolkningen efter
yrken. Österut bodde år 1753 fiskare och sjöfolk i ett block om femtonsexton kvarter och västerut ökade andelen sjöfolk.110 I området bodde också
en ansenlig mängd handelsmän, butiksägare och högre tjänstemän med utkomst inom sjönäringen. I slutet av 1700-talet kom befolkningssammansättningen att förändras då fiskebefolkningen började flytta ut till kusten.111
Därmed kom en av stadens huvudnäringar och befolkningskategorier att
sakta lämna Gävle.
Året före katastrofbranden 1869 bodde alltjämt fiskare och sjöfolk på Öster.112 Dock hade en arbetarbefolkning tillkommit. Därtill hade det alltsedan
mitten av 1700-talet skett en tillväxt av handelsmän, butiksägare och högre
tjänstemän på Öster. Dessutom skedde sannolikt en tillväxt av varvsarbetare,
även om de inte kommer fram i Karlströms kartering av boendestrukturen.
Stadsbranden och den nya befolkningen
Stadsbranden i Gävle 1869 var en katastrof för befolkningen och bebyggelsen på Öster. Hemlösheten var förödande, tältläger uppfördes och nödbaracker byggdes i hamnområdet. Öster återuppbyggdes och frågan är om den
nya bebyggelsen också medförde en ny befolkning på Öster? Efter branden –
år 1875 i ett Gävle med drygt 17000 invånare – bestod Österborna främst av
anställda vid järnvägen, sjömän och stuveriarbetare.113 På Öster bodde också
de till staden nyinflyttade och det rörliga sjöfolket. Några år senare, år 1881,
påvisades en förändring av befolkningsstrukturen till följd av branden och
den ökande industrialiseringen. Borta var fiskarna och till övervägande del
sjöfolket (sjömän och fartygsbefäl).114 Kvar var handelsmännen, butiksägarna och de högre tjänstemännen. Men andra arbetare hade blivit fler till antalet.
Den differentierade boendestrukturen fick allt fastare former under 1880talet.115 Tydligast blev den sociala skiktningen av Gävle när de högre tjänste109
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och storköpmännen sökte sig till de påkostade och ofta trädbevuxna större
gatorna, till de tre så kallade citypalatsen och de villaområden som byggdes
under början av 1900-talet (exempelvis Villastaden). De välsituerade köpte
också tomter på Norra Strandgatan vid Gavleån.
Sex år efter branden, 1875, var Drottninggatan och Kungsgatan de stora
affärsstråken. Därtill hade affärer öppnats på Nygatan och på det nybildade
Stortorget. Således blev inslaget av förmögna borgare allt starkare i de mer
centrala delarna av Gävle. Följden blev att arbetsplatserna i hamnen kom att
ligga utanför stadskärnan. Denna relation mellan det fysiska och det sociala
rummet – med stora arbetsplatser utanför Gävles stadskärna – skiljde sig från
förhållandena i Eskilstuna och Borås. Där låg arbetsplatserna och den lätta
industrin inom själva stadskärnan.
Gävles nya stadsplan hade inflytande över det sociala livet i staden. Efter
branden kom Gävles sociala koordinatsystem att omfattas av fyra sociala fält
som delades av järnvägen och Gavleån. Tre fält befolkades av arbetarna:
Öster och Brynäs i hamnområdet samt Söder (som klarade sig från branden
tillsammans med Brynäs). Borgarna grupperade sig i det nordvästra nybyggda fältet runt Stortorget och västerut i årummet mot Villastan och regementet. Följaktligen ökade burgenheten med avståndet från hamnen och järnvägen. Där låg Öster som det minsta av Gävles fyra sociala fält, avdelat av de
starka klassgränser som utgjordes av järnvägen och Gavleån.
Avslutningsvis medförde stadsbranden och den ökande industrialiseringen att en arbetarbefolkning tillkom på Öster. Antagligen hade befolkningsförändringen varit mindre genomgripande om branden hade inträffat antingen före eller efter industrialiseringen av Gävle.
Nyfors
I Eskilstuna återfanns en liknande befolkningsindelning som den i Gävle.
Skillnaden är att i Eskilstuna skedde den sociala indelningen utifrån årummet och inte i anslutning till kusten som i Gävle. Liksom i Borås och Gävle
medförde ån i Eskilstuna en social indelning av stadsbebyggelsen. Väster om
Eskilstunaån i Fors socken i Nystaden bodde hantverkarna, alltmedan handelsmännen bodde öster om ån i Kloster socken och i Gamla staden.116 Befolkningsfördelningen i stadslandskapet innebar en social gränsdragning,
som blev än mer markant när bruken flyttade västerut utanför (Ny)stadens
hank och stör. Följaktligen må Stor-Eskilstuna förstås som socialt strimmat:
handelsmän i Kloster, hantverkare i Fristaden och sedermera arbetare i Nyfors. Därför diskuteras nu närmast Nyfors framväxt ur ett befolkningsperspektiv med utgångspunkt i förhållandet mellan befolkning, terränggränser
och ägogränser.
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Förstaden Nyfors
Tidigare – i avsnittet om det fysiska rummet – analyserades framväxten av
bebyggelsen i Nyfors municipalsamhälle. Nu diskuteras befolkningsframväxten i samma område med början i Eskilstuna stad.
Åren 1870-1900 var Eskilstuna en av landets minsta städer med en area
av 1,5 km2.117 Under industrialiseringen räckte inte marken till när de centralt
belägna fabriksbyggnaderna växte i storlek. Konsekvensen blev att många
bostadshus trängdes undan med ökad trångboddhet och stigande hyreskostnader som följd. Vid sekelskiftet år 1900 inträdde en folkminskning när arbetarna flyttade utanför staden.118
Befolkningen fick alltså inte plats på industriområdena utan hänvisades
till tätortsbildningar runt staden, bland annat i Fors socken och sedermera
Nyfors municipalsamhälle.119 Befolkningsmängden ökade allra mest i Fors
socken. En ny tätort bildades i Fors socken – Nyfors – vars befolkningsmängd steg från 1872 invånare år 1885 till ungefär 6000 år 1902. Både Eskilstuna och Nyfors led av trångboddhet. Den planlösa bosättningen i Nyfors
municipalsamhälle (som grundades 1888-1889) gjorde platsen mer trång.
Den ringa stadsarealen påverkade befolkningsutvecklingen under 1890-talet
och vid sekelskiftet inträdde en befolkningsminskning också i Nyfors. År
1890 hörde Fors till de tjugo mest tätbefolkade socknarna i landet.120 Under
1890-talet bodde tjugofem procent av arbetarna inom Eskilstunas industrier
utanför stadens gränser. År 1896 bodde sjuttiofem procent av arbetarna vid
Öbergs filfabrik i Fors. Vid sekelskiftet 1900 hade industrierna cirka 3600
arbetare varav 1200 bodde i Fors och Kloster. År 1900 var samhället Nyfors
i Fors socken – näst Lundby socken i Göteborgs och Bohuslän – landets
största municipalsamhälle till invånarantal och kanske också det mest tätbefolkade.121 Dock måste ett generellt förbehåll göras mot befolkningsstatistiken eftersom säsongsarbetare inte registrerades i folkbokföringsmaterialet.122
Efter förhandlingar inkorporerades Fors socken (Nyfors municipalsamhälle) och Kloster socken med Eskilstuna år 1907. Därmed fördubblades
folkmängden i Stor-Eskilstuna från 13000 till 27444 personer. Eskilstuna
kunde alltså inte ge plats åt den växande befolkningen och Nyfors befolkades och bebyggdes med tanke på närheten till arbetsplatserna inom den lätta
verkstadsindustrin.
Norrby
Hur såg befolkningsutvecklingen ut i Norrby? Norrby var stadsdelen där
textil- och konfektionsindustrin expanderade som mest och som befolkades
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huvudsakligen av arbetare i stadens textilindustrier. I slutet av 1800-talet
bestod inflyttarna till Norrby i huvudsak av familjer från Marks och Kinds
härader.123 Överbefolkningen i de mer centrala delarna bidrog till att Norrby
växte upp som en förstad till Borås. Befolkningsutvecklingen var så omfångsrik att det bland annat byggdes en skola i Norrby. I en bemärkelse var
befolkningsutvecklingen i Norrby att likna vid den i Eskilstuna och Nyfors.
Nyfors municipalsamhälle växte upp som komplementsamhälle till centrala
Eskilstuna då industrierna expanderade och tvingade ut befolkningen till
Nyfors. I förstaden Norrby expanderade industrierna, bostäder uppfördes och
befolkningen växte i antal inom samma stadsdel.

Vardagsliv
Norrby vittnar om att årets dagar förflöt i sin regelbundna rytm mellan
hemmen och arbetsplatserna.124 Där kunde man se vilka som jobbade på
Norrby Spinneri eftersom arbetarna var inpyrda av bomullstussar när de gick
hem efter arbetet. I Norrby var det också en folkvandring genom området för
att gå hem och äta mellan kvart i tolv och ett.125
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31. Textilarbete i Borås under 1940-talet. (Foto: Wärenstam 1949 och Borås
Wäfveri Aktiebolag 1870-1945)

Öster låg i inre hamnen dit flera förvärvsarbetande Österbor gick under
arbetsdagarna. Bland andra gick ”Brand-Johan” till brandstationen och Erwin Knapp som var kassör på Gefle AB Kolimport till Hotell Baltic-huset.126
Till Baltic var det nära och bra, det var bara att gå över Fältskärsbron till
jobbet, berättade sonen. Många Österbor gick till arbetsplatserna i den inre
126

Bengt Knapp, intervju, 2004.

146

hamnen, liksom Nyforsarbetarna som gick till arbetet i fabrikerna i centrala
Eskilstuna. Likheten mellan Öster och Norrby är att järnvägsanställda och
lotsar arbetade utanför stadsdelen, liksom Norrbys minoritet av byggnadsarbetare som hade sina arbetsplatser utspridda över Borås.127 Österborna arbetade också på annan plats än i hamnen – främst sjöfolket – vilket gör hamnområdet och Öster intressant. För samtidigt som en del av den bofasta österbefolkningen arbetade till sjöss, arbetade en icke-bofast befolkning som det
övertaliga löskefolket med dagsarbeten i hamnen: detta sagt med reservation
för vintermånaderna och isens försvårande av frakttransporter till och från
Gävle hamn (bild 32).

32. Inre hamnen i Gävle, omkring år 1930. (Foto: Svensson 1984)

Majoriteten av Norrbyborna arbetade inom stadsdelen, till skillnad från
Nyfors och Öster där vardagslivet präglades av rörelse in och ut ur områdena. Mellan områdena och stadskärnorna gick också järnvägarna. Frågan är
om järnvägen upplevdes som särskiljande eller inte? Den gick ju där förut,
berättade en barnfödd Nyforsbo.128 För henne var inte järnvägen en barriär på
färdvägen mellan Nyfors, via Tegelbruksgatan under järnvägen, och till arbetet vid slakteriaffären i innerstaden. Hennes svar – att järnvägen gick där
förut – kan ses som en pragmatisk och realistisk hållning eftersom trafikanter
och fotgängare utefter Tegelbruksgatan passerade under järnvägen till och
från Nyfors.
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33. Eskilstuna: Remingtonverkstaden och Tång-Lindström under 1860- respektive
1950-talet. (Foto: Ohlsson, et al., 2002)

Nyfors varken började eller slutade vid järnvägen. Detta förhållande hade
Nyfors gemensamt med Norrby. Inte heller Norrby slutade vid öglan av Göteborgsjärnvägen eftersom Norrbygärde – som tidigare sagts – bestod av två
stadsdelar, nämligen av Norrby och Landala. År 1929 fanns också tre förbindelseleder mellan Norrby och stadskärnan, närmare bestämt Byttorpsvägen och Magasinsgatan samt Norrbro på Landala. På Öster fanns järnvägsövergångar mot centrum och broar över Holmkanalen i riktning mot hamnen.
Kvinnlig arbetskraft
I slutet av 1800-talet fanns i Nyfors en rad hantverkare som skräddare, skomakare, svarvare och smeder, främst män.129 Kvinnorna i Nyfors var sömmerskor, väverskor och hjälpmadammer vid tvätt. Det fanns också kvinnliga
vattenuppfordrare i Nyfors. Huset på Nyforsgatan 29 hade ett torn med en
cistern dit vatten pumpades från en brunn av en anlitad dalkulla. Även på
Öster fanns det kvinnor med anknytning till vatten och transport, som roddarmadammerna som rodde folk över Gavleån för en mindre penning.130
Hemarbete – särskilt kvinnoarbete – förekom i Norrby och Nyfors, men
inte på Öster av insamlade data att döma. I Nyfors arbetade kvinnorna som
silverpolererskor och lampskärmstillverkare.131 Hemarbetarna var billiga
eftersom företagen inte behövde hålla med arbetsplats. I Norrby arbetade
textilarbeterskorna hemma både om dagarna och om kvällarna: det var tygrullor över hela köket eftersom man gjorde sådant som inte maskinerna klarade av.132 Särskilt under krigsåren, då männen i Norrby var i militär beredskap, var det mycket hemarbeten från fabriken eftersom kvinnorna inte kun-
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de lämna bort barnen. Ett annat vanligt hemarbete var klistring av tygprover
i postorderkatalogerna.133
Beträffande Öster var en av informanterna tveksam till att det hade förekommit kvinnligt hemarbete i området. Däremot förekom ambulerande textila tjänster under 1930- och 1940-talen. Under en intervju berättades det om
sömmerskorna som kom varje vår och höst till vissa familjer för att sy deras
vinter- och sommarkläder. Eftersom det inte fanns någon konfektion för barn
och ungdomar – berättade en kvinna – sydde de om hennes pappas uniformer till kappor och dräkter, därför att uniformsryggarna var oskadade och att
tyget var i cheviot.134 Att man sydde om gamla uniformer till kappor som hos
familjen på Öster förklarar inte levnadsförhållandena hos andra familjer på
Öster. Ändå är det samlade intrycket att Norrby och Nyfors var mer torftiga
och spartanska än Öster. Denna slutsats återspeglas också i nedanstående
avsnitt.
Hushållssysslor
I de fattiga arbetarfamiljerna i Norrby fick husmödrarna ofta göra det slitsamma hemarbetet i de stora barnfamiljerna.135 Sällan fanns en tvättstuga i
husen och i regel gick man till Fridéns tvättinrättning och tvättade i Viskan
från en flotte med nedsänkta tunnor. I Nyfors fall fanns Eskilstunaån som
tvättplats. Däremot var knappast Holmkanalen på Öster en tvättplats eftersom vattnet var i det närmaste stillastående med utsläpp uppströms. På Öster
fanns också en tvättstuga i en av de mindre tegelbyggnaderna, och med
största sannolikhet fanns det även tvättstugor i Nyfors och Norrby.
Tvätt och rengöring var ett livsvillkor, tillika brödtillverkning och djurhållning. Bakningen var ofta ett kollektivt göromål och djurhållningen var en
allmän företeelse. I vedbodarna i Norrby hölls det grisar. Likaså på Öster
fanns grisbodar, men de var inte i bruk under 1940-talet. En intervjuperson
mindes att det fanns en grisbod i kvarteret, men att han aldrig sett någon gris
på Öster.136 Om det i själva verket fanns grisar på Öster eller om informanten
höll sig borta från djur, är en öppen fråga.
I Norrby var livsmiljön mer agrar än i Nyfors och på Öster (bild 34). I
närheten av Norrby Långgata fanns gärden, åkrar, hölador, stall, spiltor och
hönshus.137 Under 1920-talet var det vanligt att man sökte få arrendera en
jordlott för att odla potatis.138 Nästan som att Norrby var byn mitt i staden.

133

Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar (2003), s. 43.
Greta Lövgren, intervju, 2003.
135
Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar (1973), s. 99 och 101.
136
Pelle Lindman, intervju, 2004.
137
Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar (1973), s. 86.
138
Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar (1978), s. 55.
134

149

34. Gamla Norrby omkring år 1920: arbetare drygar ut hushållskassan med jordbruk
i området vid Billdalsgatan-Viskadalsgatan. (Foto: Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar 1973)

Arbetarna förde en hård kamp i Norrby och man drog sig inte för att hjälpa och stötta varandra. Grannsämjan var god och man hjälpte varandra vid
sjukdom.139 På 1920-talet – innan det svenska välfärdssamhället var utbyggt
– gällde det att ha goda grannar att vända sig till om det skulle ”krisa” någon
gång.140 Det fanns en ömsesidig trygghetsordning grannar emellan då ”alla
kände alla” och man träffades ute på gatorna.141 I samhörigheten fanns det
också en informell kontroll: alla hörde hemma i denna stadsdel där skvallertelegrafen fungerade mellan husmödrarna vid besök i bodar och mjölkaffärer. Det var uteslutande husmödrarna som handlade och skötte det slitsamma
hemarbetet med barnen. På fredagarna var öppettiderna i affärerna längre
beroende på att det var avlöningsdag för arbetarna. Det var också då som
kvinnorna hade tid att göra veckoinköp eftersom många kvinnor också var
yrkesverksamma i Norrby och Borås.
Arbetslöshet och barnarbete
I Norrby var arbetslösheten överhängande bland byggnadsarbetarna då vintern kom.142 Blev mannen arbetslös under vintermånaderna fick han vara
hemma med barnen medan hustrun arbetade på någon textilfabrik. Den under vintertid arbetslöse byggnadsarbetaren i Norrby igenkänns också på Öster, nämligen hamnarbetarna som blev arbetslösa när isen lade sig. Säsongs139
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arbetet – som ofta krävde stora arbetsstyrkor – var alltså en osäker inkomstkälla med betydande arbetslöshet och inkomstbortfall som följd.
I vissa fall deltog även skolbarn i förvärvsarbetet i Norrby. Där kunde
skolbarn med föräldrar anställda vid Wäfveribolag besöka dem vid deras
arbetsplats under rasten eller efter skoldagens slut. Barnen kunde också äta
och läsa läxor vid tvistebordet (som var avsett för tygstycken). Det berättades om en liten skolpojke som under sommarloven fick stå vid sin ”mors
sida på Viskaholms fabrik och väva på två skinnstolar”.143 Behållningen blev
att deras gemensamma arbeten gav behövliga extra avlöningar.
Rumsuthyrning och trångboddhet
Stora familjer och en otillräcklig inkomst komplicerade boendet. Vid tiden
före barnbidragsreformen finansierades högst sannolikt det egna boendet
genom rumsuthyrning i redan trångbodda hushåll. För att få in en liten extra
slant till uppehället, som i Norrby, hyrde man ut rummet under sommarmånaderna med följden att köket blev bostaden för familjen.144 I Norrby var
man mycket trångbodda och i allmänhet var det barnrika familjer i området.
Den som tittade in i en lägenhet på ett rum och kök fann bäddar på golvet.
En familj på sju personer kunde bo i en lägenhet på ett rum och kök. Fem,
sex barn var vanligt men det fanns även familjer som hade upp till femton
barn. Det var torftigt i Norrby. Den enda väggprydnad man upptäckte i ett
arbetarhem var för det mesta ett tryck med porträtt av kung Oscar och drottning Sofia. I köket stod en kommod med ett handfat där familjemedlemmarna skulle tvätta sig och det smutsiga vattnet kastades ut på gatan. Även i
Nyfors eftersläpade de sanitära förhållandena; Nyforsborna led av dåligt
vatten vid förra sekelskiftet.145
Dessa förhållanden – åtminstone de i Norrby – skall jämföras med trångboddheten och rumsuthyrningen på Öster. På Öster rådde mer blandade förhållanden: i husen efter Holmkanalen bodde de situerade familjerna med
stora bostadsutrymmen, medan trångboddheten fanns i de lägre husen med
små lägenheter längre in i området.146 På Öster uthyrdes lägenheter av de
privata husägarna i de större tvåvåningshusen, som i husen efter kanalen.147
Allmänt förekommande i området var ungkarlsrummen.148 Det fanns också
uthyrningsrum i uthusen – som tidigare nämnts – dit även ungarna flyttade
på sommaren, eftersom det var trångbott inomhus.149
På så sätt återgavs de sociala rummen vad gäller trångboddheten i Norrby,
Nyfors och Öster. Vad gäller antalet barn, skiljer sig förhållandena i Nyfors
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från dem i Norrby. I Nyfors fanns inga stora barnaskaror under 1920- och
1930-talen, berättades i en intervju.150 En försiktig slutsats är att trångboddheten var större i Norrby än i Nyfors och framförallt större än vad den var på
Öster: detta sagt med tanke på vardagslivet i områdena vid tiden före saneringsplanerna av Norrby, Nyfors och Öster.
Fastighetsägare
Husen i Norrby, Nyfors och Öster byggdes i första hand av den blivande
ägaren själv och vanligtvis bodde denne i huset. I områdena fanns också
några personalbostäder som utgjorde en samexistens mellan bolag, bostäder
och arbete. Till exempel låg järnvägsgårdarna som tillhörde Gefle-Dala järnvägsaktiebolag på Öster. I Nyfors fanns järnvägsbolaget OFWJ:s och FilÖbergs bostäder. Och i Norrby låg Norrbyhusen som ägdes av Norrby Wäfveri.151 I Norrby stärktes banden mellan arbete och bostad – eller mellan
befolkning och bebyggelse – genom Wäfveribolagets bostäder i kvarteret
Järnbäraren. Dessa var dock behäftade med ”slavkontrakt” eftersom alla var
tvungna att arbeta på Wäfveribolaget för att få bostad i Järnbäraren.152
Hur bemöttes hyresgästerna av fastighetsägarna? Som tidigare nämnts lagade en fastighetsägare i Nyfors ett läckande innertak med tidningspapper
och målarfärg. Det var dock inte bara vissa hus i Nyfors som var i sämre
skick än andra. Det fanns också jordkällare i dåligt skick: ”allt flöt omkring
när det regnade”, löd en dramatisk formulering (bild 35).153

35. Översvämning i Nyfors år 1903, förmodligen med översvämmade jordkällare
som följd. (Foto: Eskilstuna stadsarkiv 2006)
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Jordkällare skyddade rotfrukter vintertid mot köld och var sommartid en
sval förvaringsplats för bland annat saft och sylt. Knappast fanns det jordkällare på Öster i åarnas deltaområde. Däremot fanns det ”förvaringsutrymmen
i farstun som grannen stal ur”, sade en Österbo om den obehagliga händelsen.154 På Öster fanns också en fastighetsägare som var snål: han hade ingen
dagstidning och ibland norpade han våra tidningar i brevlådan, mindes en
intervjuperson. Han fortsatte förnöjt: en gång höll pappa emot och det var
pinsamt men roligt.155
En annan fastighetsägare bodde efter Holmkanalen: Han var en hård hyresvärd. Som barn var man rädd för honom när han kom på cykel iklädd
trenchcoat och med en schnauzer i följe.156 En av fastighetsägarna efter kanalen var välbärgad: De hade ”manligt hembiträde”, en butler klädd i svart
kostym och vit skjorta. Det var inte så vanligt med betjänter och det väckte
en uppståndelse på Öster. När ”butlern serverade maten var han klädd som
servitör, han knackade på dörren och bugade när han gick in i salen”, berättade en äldre Österbo.157
Hälsa och sjukdom
Informanten i Nyfors som berättade om sin lunginflammation och fastighetsägaren som lagade taket med tidningspapper och målade över, såg hur boendemiljön påverkade hans hälsotillstånd. Han utvidgade också de spartanska
levnadsvillkoren i Nyfors till ett äventyr i otrevnad: ”Vi hade löss som hobby, för vi jagade löss innan vi gick och lade oss om kvällarna”.158 Av meningen framkom att löss sågs som något oundvikligt i Nyfors och att intervjupersonen gjorde närapå en dygd av eländet i området.
I grannskapet i Norrby fanns en torftighetens gemenskap, en bristens solidaritet. Fattigdomen och tristessen var uppenbar och kampen mot ohyra och
sjukdomar – främst tuberkulos – var ojämn.159 Tuberkulosen slog hårt mot
arbetarsamhällena Norrby och Nyfors: Jag har sett unga mödrar i lungsotens
sista skede liggande i oren bädd med lindebarn på armen, lydde en beskrivning av levnadsförhållandena i Norrby.160
Hur spreds tuberkulosen? I Norrby spreds sjukdomen när man ”blåste
tråd” på fabrikerna.161 Motsvarande specifika smittspridning är inte omnämnt
om Nyfors, men utöver tuberkulosen drabbades Nyforsarbetarna av silikosen.162 Tanken på tuberkelsjukan på Öster tillbakavisades av en Österbo, som
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sade att Öster var en trygg stadsdel – en tjänstemannastadsdel – utan sjukdomar.163 Var detta ett trovärdigt svar på frågan om TBC på Öster? I två
avseenden var svaret inte trovärdigt. För det första att i svaret gav hon idealiserande bild av området som en trygg tjänstemannastadsdel utan sjukdomar.
För det andra tillkom svaret efter en likhetsgranskning med andra områden i
Gävle. Det vill säga att på Öster fanns det TBC, men inte i samma utsträckning som på vissa andra ställen i staden. Intervjupersonen sade att på Brynäs
– bland arbetarna som bodde på Kålhagen – var tuberkulosen utbredd i slutet
av 1930-talet. Där rann vattnet på innanfönstren, och det var grogrunden till
TBC, enligt den äldre Österbon.
Några inflyttares röster
Det var till sådana livsmiljöer som inflyttningarna skedde under 1900-talets
första hälft. I det följande återger tre kvinnor några minnesbilder av miljöerna som mötte dem som inflyttare under 1940-och 1950-talens Öster, Nyfors
och Norrby.
Öster
Majbritt Forsgren flyttade in på Öster 1954.164 Hon och hennes familj kom
från Tierp i Uppsala län, det närmaste grannlänet söderut. Hennes pappa Olle
var trädgårdsmästare vid SJ och fick bostad i SJ:s fastighet på N Hospitalsgatan 10 (bild 36). Han åkte mycket tåg, tog med sig fröpåsarna och en grep,
och eftersom som han var duktig som trädgårdsmästare fick han flera extrajobb. År 1954 var det bostadsbrist i Gävle och bostaden på Öster var så trång
att pappan inredde en garderob till sängplats.

36. Gamla Öster år 1960: Norra Hospitalsgatan 10 i förgrunden samt gårdsinteriör
med utedass. (Foto: Gävle stadsarkiv 2005)

Vardagen präglades av fotogenkök, utetoalett och soptunnor. Inomhus
fanns en bänk med en ho, liksom en spis och en kakelugn. Dock fanns inget
163
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badrum, varför familjen fick värma vatten och tvätta sig i handfatet. De närmaste grannarna var alkoholister, men Majbritt bodde där en kort tid – bara
ett och ett halvt år – och lärde aldrig känna folk på Öster. Familjen flyttade
inom staden: pappan var med i IOGT och flytten gick till en av logens bostäder på Bobergsplan, där Lantmäteriet ligger idag.
För Majbritt var skolan det centrala i tillvaron. Till skolan, Gävle Högre
Allmänna Läroverk, var det lätt att ta sig från Öster för det var bara att gå
rakt över järnvägsspåren. Majbritt var ensam i klassen om att bo på Öster.
Hon blev också retad för att hon fick betala mindre i terminsavgift på grund
av hennes pappas låga lön. På Öster bodde även många telefonister, ”telefonistationen slukade folk”, återberättade Majbritt med eget yrkesliv inom
Telegrafverket.
Nyfors
Under 1950-talet var det lätt att få jobb, berättade Elsa Beckman, inflyttad
till Nyfors 1951.165 Man kunde sluta ett jobb och man fick alltid ett nytt.
Många kvinnor som kom till Eskilstuna hade flyttat mellan andra svenska
industristäder. Unga kvinnor och kvinnor utan barn arbetade, många av dem
på Bolinder & Munktell, Jernbolaget eller ASSA Stenman. De som fick barn
blev hemma, det fanns ingen barnpassning att tillgå. Det var nästan alltid
kvinnor hemmavid eftersom hushållsarbetet sköttes av kvinnor. Grannsämjan var god även om man inte umgicks med alla, sade Elsa, och tillade att det
var mestadels hemmafruarna som drack kaffe med varandra.
Det första snabbköpet i Nyfors på Brogatan var från början en tredelad
verksamhet med chark-, speceri-, och mjölkavdelningar. Det var omständligt, man fick stå länge i kö vid varje avdelning, särskilt på fredagskvällarna
då folk gjorde inköp för att varorna skulle hålla sig över helgen. Detta var
före kylskåpens tid. Dock kunde man köpa mjölk på söndagarna eftersom
mjölkavdelningen hade öppet 2 timmar. Försäljningen då var emellertid begränsad till inköp av endast mjölk och grädde, men inte smör. Den som ändå
ville köpa smör på en söndag fick i barska ordlag höra att ”hon får bara köpa
mjölk, inte smör”, sade Elsa Backman glädjefattigt.
Även om det var lätt att få arbete var det var ont om lägenheter på 1950talet. Det var svårt att flytta hemifrån. Ville man flytta hemifrån kunde det
bli som inneboende hos andra, men då fick man också passera genom lägenheten. Man fick också klara sig utan rinnande vatten. Bostäder på ett rum
och kök var vanligast i Nyfors, åtminstone bland Elsas skolkamrater. Visserligen bodde någon av skolkamraterna i två rum och kök, men då hade man
ett uthyrningsrum.
Bebyggelsen i Nyfors var omväxlande. Den var antingen byggd i trä eller
som rappade trähus. Jag bodde i ett rappat trähus, berättade Elsa, men det tog
ett tag innan hon förstod att det var ett trähus (bild 37). Invändigt var huset i
165

Elsa Beckman, intervju, 2004.

155

mycket dåligt skick, dragit och kallt. Till bostaden hörde också utedass och
en källare med jordgolv. Elsas morfar var gårdskarl i huset och hans vintersysslor bestod av att ta hand om sönderfrysta vattenledningar.

37. Nyforsgatan 17, år 1969. (Foto: Eskilstuna stadsarkiv 2006)

När lägenheterna stod tomma hyrde man ut dem till Fil-Öbergs. Det var
stor omsättning, och det kom nya finska killar och ersatte de andra. Det bodde många ensamma karlar i Nyfors, sade Elsa. Man tog inte med sig familjen
då det var ont om lägenheter. Det var också bråkigt på helgerna (med knivar
i omlopp). Vid den tiden var socialassistenterna i Eskilstuna tvungna att gå
två och två i Nyfors.
I det gamla området fanns det mindre fabriker och egna småföretagare
inom tillverkningsindustrin. Fabriken Hammaren förde ett sådant oväsen att
det hördes över hela Nyfors. Ändå var det inte många som jobbade i området, de flesta arbetade nere i staden. Under intervjun påmindes Elsa Backman om när hon hörde estniska för första gången. Det var många balter här i
Nyfors, berättade hon, många estniska barn kom med sina föräldrar. Hon
kom särskilt ihåg då hon en gång gick efter en barnvagn bara för att höra på
språket.
Norrby
I likhet med Nyfors flyttade många balter efter andra världskriget till Norrby. 1947 flyttade vi till Dalbogatan i kvarteret som kallades för ”Baltikum”,
skildrade Ulla Jankaws, född i Estland (bild 38).166 Kvarteret tillhörde Väveribolagets arbetare och i husen där hon bodde fanns knappt några svenskar.
På 1940-talet fanns det ”massvis med utlänningar i Norrby och Norrbygärde”, berättade Ulla. Stadsdelen var indelad i två områden beroende på husstandarden: de nyare husen mellan Dalbogatan och Västra Nygatan kallades
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för Norrbygärde och på andra sidan Västra Nygatan låg Norrby med de äldre
husen.

38. Gamla Norrby på 1940-talet med de nya husen på Dalbogatan överst i bild.
(Foto: Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar 2003)

Familjen Jankaws flyttade in i en relativt ny bostad. Husen där Ulla bodde
med sina föräldrar och sina två systrar byggdes tidigt på 1940-talet av Väveribolaget. Deras första lägenhet var en enrumslägenhet. Golven var gjorda av
olackerade brädor där smutsen hade lätt för att fastna. När mamman skurade
golven på veckosluten torkade de mycket långsamt och blev aldrig riktigt
rena. Lägenheten hade toalett och handfat, centralvärme men inget kylskåp
och heller ingen balkong. Vi hade dåliga kläder och skor och alltid dåliga
möbler, berättade Ulla. Madrasserna gjorde man själva av bomullsvadd från
Väveribolaget.
Familjen Jankaws flyttade sedan till en tvårumslägenhet i samma område.
I lägenheten fanns linoleumgolv och miniatyrkylskåp. Det intressanta, berättade Ulla, var att tvårumslägenheten inte var avsedd som tvårumslägenhet.
Med en gemensam ytterdörr, hall och WC var den uppdelad i två enrumslägenheter: en för familjer och en med kökshörna för ungkarlar.
För fabriksarbetarna var arbetsveckorna fyrtioåtta timmar med arbete på
lördagarna. Ullas mamma – som tidigare hade varit lärare i Estland – var
sömmerska med ackordsarbete på en fabrik som gjorde ytterkläder. Pappan,
utbildad vid konsthögskolan i Estland, sålde tavlor. Familjen Jankaws hade
det fattigt, och i slutet av veckan var pengarna och maten slut.
Det fanns också bättre hus i kvarteren, som inte ägdes av Väveribolaget,
och där bodde ”bättre folk”, mestadels svenskar. De hade parkettgolv, stort
vardagsrum, kylskåp och badkar. Det fanns också radhus i området, huvudsakligen ägda av svenskar. Framsidan på radhusen hade en ”pytteliten” trädgård med små staket och på baksidan fanns en lite större trädgård med sta-
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ket, äppelträd och blommor. Dessa var några av Ulla Jankaws minnesbilder
av Norrby i slutet av 1940-talet.

Inflyttning och yrken
På mindre än ett sekel gick Sverige från bondesamhälle till industrination.
Norrby, Nyfors och Öster växte fram i städer som var stadda i förändring.
Under 1800-talet skapade massmigrationen från landbygden bostadsbrist i
städerna. Man kom att bosätta sig i närheten av arbetsplatserna. I Norrby
bodde många av Borås textilarbetare, till Nyfors sökte sig Eskilstunas verkstadsarbetare och till Öster kom personer med utkomst i Gävles hamn och
inom fiskerinäringen. De tre stadsdelarna avspeglade städernas huvudnäringar fram till mitten av 1900-talet. Tillika var stadsdelarna värdemätare på
samhälleliga förändringar där regionalisering och urbanisering hängde samman med jord- och skogsbrukets minskande betydelse, tillväxten av det industriella fabrikssystemet och stordriftsfördelar samt sjunkande transportkostnader.167 Sammantaget började industrialiseringen på landsbygden med
jordbrukets rationalisering, och därmed blev staden lösningen på agrara problem.
Arbetskraftsinflyttning
Att Borås var en arbetarstad framgår av 1913 års uppgifter över arbetarklassens andel av bostadsbefolkningen.168 Då utgjorde arbetarhushållen 60 procent av stadens totala antal hushåll (5162 stycken). År 1935 tecknades Borås
identitet som att textilfabrikerna gav staden dess ”speciella kynne” och att
Borås stod att likna vid engelska Manchester.169 År 1940 var 12140 personer
verksamma inom dessa industrier, varav 6458 kvinnor och 5682 män.170 Det
rådde konkurrens om arbetskraften och företagsbildning förbjöds mer eller
mindre.171 Sedermera kom knallen att moderniseras och blev till varukatalogen från postorderfirmorna.172
Eskilstunas industri dominerades av metallindustrin, där cirka 200 företag
sysselsatte närmare 90 procent av industriarbetarna år 1940.173 Inom metallindustrin – som dominerades av järn- och stålmanufakturen och den övriga
metallmanufakturen – sysselsatte 111 företag närmare 5000 arbetare. Detta
var långt mera än i någon annan svensk stad. Även den mekaniska verkstadsindustrin, instrumentindustrin och bleckvaruindustrin var högt utvecklade.
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År 1950 delade Eskilstuna och Borås platsen som de mest industribetonade
av Sveriges större städer.
I Eskilstuna – som dominerades av metallindustrin – var en låg andel av
kvinnorna yrkesverksamma. Vid en jämförelse mellan fyra städer som dominerades av dess näringar – nämligen Eskilstuna, Borås, Norrköping och
Västerås – visade det sig att Eskilstuna hade den lägsta andelen kvinnor av
samtliga yrkesutövare inom industri och hantverk åren 1930 och 1950.174 År
1930 hade Eskilstuna också den lägsta kvinnliga förvärvsfrekvensen av alla
städer med över 30 000 invånare.
Arbetskraftsinvandring och befolkning 1948
Det moderna samhället skapades bland annat av maskiner, massproduktion,
massomflyttning och medier. Transportnäten byggdes ut och rummet krympte när platserna kom närmare varandra i tiden. Massmigrationen gick från
landsbygd till stadsbygd och från nation till nation.
Norrby präglades av arbetskraftsinvandringen. I slutet av mellankrigstiden, 1936-1937, kom flyktingar från Estland och Lettland till Borås och
Norrby.175 Efter kriget kom finnarna och sudettyskarna, och 1957 ungrarna.
Följaktligen var det folk i rörelse i Norrby.
Folk i rörelse väcker frågor om hur det sociala rummet i Norrby, Nyfors
och Öster ordnades strax efter kriget. Låt oss se på hur många personer som
flyttade in i stadsdelarna under kalenderåret 1948.176 Att 1948 valts som årtal
grundar sig på att bostadsproduktionen hejdades och att rivningar knappast
förekom under andra världskriget. Av tabell 4 framgår att andelen inflyttare
var densamma i Norrby och Nyfors (14 procent), till skillnad från Öster där
omsättningen var något mindre (11 procent).
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Tabell 4. Befolkning och inflyttade i Norrby, Nyfors och Öster år
1948177
1948

Norrby

Nyfors

Öster

Befolkning (n)

3786

3734

1349

Inflyttade (n)

500

500

150

Inflyttade (%)

14

14

11

Hur stor var då befolkningen i stadsdelarna år 1948? Det bodde ungefär
lika många i Norrby och Nyfors, 3786 respektive 3734 personer. På Öster
bodde betydligt färre, nämligen 1349 personer. Mantalslängderna från år
1948 visade också att antalet inflyttare var lika många i Norrby och Nyfors
(500 personer) jämfört med 150 personer på Öster. Nyfors och Norrby hade
alltså fler inflyttare än Öster, till både andel och antal.
Befolkningsomsättningen i stadsdelarna väcker en undran om var folk var
födda. Frågan är: hur ordnades stadsdelarnas sociala rum vad gäller olika
geografiska födelseområden? I tabell 5 framträder tämligen stora likheter
mellan stadsdelarna i fråga om födelseområden för befolkningen i Norrby,
Nyfors och Öster vad gäller stad, län, angränsande län och andra nationer.
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A) Norrby: 1) Uppbördsverket Borås, mantalslängd 1948, rote 15 och 16, Borås stadsarkiv
2) Urvalsprincip: data från var tredje person. Antal observationer: Norrby 975 3) Län: Älvsborgs län (idag Västra Götalands län) 4) Angränsande län: Jönköpings län, Hallands län,
Göteborg och Bohuslän (idag Västra Götalands län), Skaraborgs län (idag Västra Götalands
län) och Värmlands län. B) Nyfors: 1) Kronokamreren i Eskilstuna, mantalslängd 1948, 2:a
och 3:e taxeringsdistrikt 2) Urvalsprincip: data från var tredje person. Antal observationer:
Nyfors 1045 3) Län: Södermanlands län 4) Angränsande län: Stockholms stad och län, Uppsala län, Östergötlands län, Örebro län och Västmanlands län. C) Öster: 1) Gefle stads mantalslängd 1948, Heliga Trefaldighets församling, rote 4 2) Urvalsprincip: data från varje person. Antal observationer Öster: 1170 3) Län: Gävleborgs län 4) Angränsande län: Uppsala
län, Västmanlands län, Kopparbergs län (idag Dalarnas län), Västernorrlands län och Jämtlands län.
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Tabell 5. Födelseområden för befolkningen i Norrby, Nyfors och Öster år 1948 (procent)178
Födelseområde

Norrby

Nyfors

Öster

Staden

40

40

47

Länet

64

70

67

Angränsande län

15

15

18

Övriga Sverige

10

12

14

Utrikes

11

3

1

En skillnad kan dock märkas mellan Öster och de andra stadsdelarna eftersom andelen boende födda i omgivande stad var högre på Öster än i Norrby och Nyfors. Öster var alltså en plats för kortväga migration samt – till en
del – en plats för migration från angränsande län och övriga Sverige. Den
stora skillnaden mellan områdena märks mellan Norrby och de andra undersökningsobjekten vad gäller invandringen. Iögonfallande är att så få invandrare bodde på Öster (1 procent) och Nyfors (3 procent) jämfört med Norrby
(11 procent). Av invandrarna i Norrby var merparten (64 procent) från Estland och Lettland. Det bodde alltså många invandrare i Norrby strax efter
kriget, något som också framkommit i intervjuerna.
Yrkesindelning år 1948
Vad arbetade man med i Norrby, Nyfors och Öster? Hur åstadkoms en jämförbar yrkesindelning? I analogi med de tre grundbegreppen fysiskt rum
(bebyggelse), socialt rum (befolkning) och imaginärt rum (bilder och berättelser) kan en tredelad yrkesindelning i ting-, person- och symbolyrken utverkas.179 De tre yrkeskategorierna ger perspektiv på det sociala rummet: de
tillåter en jämförelse över tid och de underlättar för en översättning mellan
stora yrkesgrupper. Dessutom är den tredelade yrkesindelningen synnerligen
lik klassamhällets konventionella benämningar: arbetarklassen som kroppsarbetarnas klass; medelklassen med borgare och tjänstemän; och överklassen
som en benämning på de bäst situerade grupperna i samhället.
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Vilka kännetecken har den tredelade yrkesindelningen i begrepp av ting-,
person- och symbolyrken? Med tingyrken ses arbeten med konkreta ting som
att bygga, montera, tillverka, transportera eller vara bonde, kock eller städare
(bild 39).

39. Exempel på tingyrke: textilarbetare i 1940-talets Norrby i arbete med balbrytning, det vill säga uppluckring av bomullsbalar. (Foto: Borås Wäfveri Aktiebolag
1870-1945)

Sysslorna är fysiskt tunga och bullersamma där man går och står, bär och
lyfter, och ofta är de rutinarbeten med få kreativa uppgifter. Exempel på
tingyrken i Norrby, Nyfors och Öster är sömmerska, textilarbetare, lagerarbetare, grovarbetare, städerska, chaufför, fabriksarbetare, gjuteriarbetare,
filhuggare, avsynare, besiktningsman, hembiträde, hushållerska och byggnadssnickare.
Personyrken utgörs av arbeten med människor, mest i vård och undervisning, men också i exempelvis restaurangbranschen (bild 40). Här styr den så
kallade kunden och arbetstiderna är ofta oregelbundna och i dessa serviceoch tjänsteyrken kan arbetsuppgifterna vara otydliga med brist på resurser.
Exempel på personyrken i stadsdelarna är handels- och affärsbiträde, affärsinnehavare och föreståndare, köpman, frisör, försäljare, sjukvårdsbiträde,
kassörska, telefonist och servitris. Så långt olika yrken som hade anknytning
till de fysiska och sociala rummen.
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40. Exempel på personyrke: lärare vid Nyfors västra skola under 1910-talet. (Foto:
Eskilstuna stadsarkiv 2006)

Den tredje och sista yrkeskategorin, symbolyrken, anknyter till det imaginära rummet och avser arbeten som skapar, analyserar, bearbetar, matar in,
sorterar eller tolkar siffror eller text (bild 41). Många har sittande arbete,
målen kan vara otydliga och arbetstiden oreglerad, exempelvis inom journalistkåren. Här råder också konkurrens eftersom det inte finns (strikta) regler
om vem som skall göra vad. Exempel på yrken är kontorist och kontorsbiträde, järnvägstjänsteman, fastighetsägare, bokhållare, ingenjör, skrivbiträde,
redaktionsarbetare, kansli- och domsagobiträde samt musiker.

41. Exempel på symbolyrke: kontorsarbetare vid AB Elof Malmberg på Öster under
1960-talet. (Foto: Gävle stadsarkiv 2005)
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Vilka var yrkesförhållandena i Norrby, Nyfors och Öster år 1948? Av yrkeskategorierna i tabell 6 framgår att i Norrby och i Nyfors var andelen tingyrken lika stora, 81 procent. Däremot hade Öster en betydligt mindre andel
tingyrken med 55 procent. Följden är att yrken som att bygga, montera, tillverka, transportera, städa, eller laga mat dominerade i Norrby och Nyfors. På
Öster fanns istället en större andel person- och symbolyrken. Det vill säga att
Öster inte var en renodlad arbetarstadsdel, som fallet var med Norrby och
Nyfors. Öster var snarare skiktat i två hälfter: dels en arbetarklass dels en
medel- och överklass.
Tabell 6. Yrkeskategorier i Norrby, Nyfors och Öster år 1948 (procent)180
Norrby

Nyfors

Öster

Tingyrken

81

81

55

Personyrken

12

11

25

Symbolyrken

7

8

20

Norrby och Nyfors var alltså genuina arbetarstadsdelar strax efter kriget,
till skillnad från Öster som var en polariserad men blandad stadsdel. På Öster
fanns en grupp av arbetarklass med tingyrken (55 procent) och en grupp av
medel- och överklass med person- och symbolyrken (45 procent). Innehavare av symbolyrken kan ha åtnjutit en hög status på Öster. Dock kan yrkena
ha inneburit en lägre status i andra områden, det vill säga att symbolyrkenas
status skiljer sig åt mellan olika områden i Gävle.
Med tanke på Öster som ett medelklassområde – och på tidigare nämnda
hushållet med butlern – ställs frågan: fanns det också hembiträden på Öster?
Svaret är ja, då drygt 2 procent av befolkningen på Öster var hembiträden
och hushållerskor år 1948. Andelen var också obetydligt större än i Norrby
och Nyfors. Där var andelen hembiträden och hushållerskor 1 procent av
befolkningen. Emellertid kunde hembiträdena på Öster ha arbetat på annan
plats i Gävle, men det ger ändå stöd åt tanken på att det fanns bemedlade
hushåll på Öster och att området var blandat.
Män, kvinnor, barn
Hur var könsfördelningen inom Norrby, Nyfors och Öster år 1948? I tabell 7
framkommer två huvuddrag. För det första att andelen kvinnor och män – av
den vuxna befolkningen (18+ år) – var ungefär lika stor i Norrby och Nyfors,
nämligen 50 procent av vardera kön. För det andra att andelen kvinnor på
180

Se tidigare not om det sociala rummet i Norrby, Nyfors och Öster år 1948.
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Öster var större än andelen män, samt att andelen kvinnor på Öster var större
än i Norrby och Nyfors.
Tabell 7. Andelen vuxna och barn i Norrby, Nyfors och Öster år 1948
(procent)
1948

Norrby

Nyfors

Öster

Vuxna (18+ år)

73

81

83

därav

kvinnor

50

49

54

män

50

51

46

Barn (0-17 år)

27

19

17

Andelen kvinnor och män var således lika i Norrby och Nyfors. Emellertid leder dessa likheter till eftertankar, eftersom andelen kvinnor i Norrby
(50 procent) var lika som andelen män (50 procent) av den vuxna befolkningen. Detta må vara egendomligt med tanke på att bilden av textilarbetarstadsdelen Norrby ofta tecknas som en stadsdel med så kallat kvinnoöverskott.
Även i Nyfors skiljer sig den statistiska relationen mellan könen från bilden av metallarbetarstadsdelen. Där är männen (51 procent) i försumbar
majoritet gentemot kvinnorna (49 procent). Detta får också hållas som egendomligt med tanke på att Nyfors låg i Eskilstuna, en stad med verkstäder och
manlig miljö. Mannens dominans behövde dock inte vara kvantitativ, men
förväntanssvaret var ändå att det bodde fler män än kvinnor i Nyfors. Dock
får den jämna könsfördelningen i Nyfors och Norrby ses som ett uttryck för
kärnfamiljen som (ideal) familjeform.
På Öster vid hamnen rådde väl ändå ett överskott på män? Nej, det har vi
just sett i tabellen här ovan att det inte gjorde. På Öster var istället kvinnorna
(54 procent) i majoritet av den vuxna befolkningen. Där bodde också hembiträdena.
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42. Norrbybor på gården till Kronängsgatan 1 under 1910-talet. (Foto: Föreningen
Gamla Norrbygärdepojkar 1973)

Avslutningsvis var andelen vuxna på Öster (83 procent) och i Nyfors (81
procent) högre än i Norrby (73 procent). Det betyder att andelen barn (0-17
år i 1948 års mantalslängd) var högre i Norrby än i jämförelseobjekten.
Därmed var barnfamiljerna vanligare i Norrby (27 procent) än i Nyfors (19
procent) och Öster (17 procent) år 1948, detta sagt med reservation för ensamstående med barn i Norrby. I Nyfors fanns inte heller stora barnaskaror,
berättades i en intervju om Nyfors under 1920- och 1930-talen.181 Än färre
till andelen var barnen på Öster, som var mer socialt blandad än arbetarstadsdelarna Norrby och Nyfors.

Näringslivet
Öster, Nyfors och Norrby har vuxit fram samtidigt som arbets- och näringslivet utvecklades i respektive städer. Skillnaden mellan stadsdelarna är att
Öster växte fram före industrialiseringen, för att därefter återuppbyggas efter
stadsbranden. I texten har det framkommit att bebyggelsen uppstod i närheten av arbetsplatserna: Norrby i samma område som textil- och konfektionsfabrikerna; Nyfors på andra sidan järnvägen i anslutning till arbetsplatserna i
centrala Eskilstuna; och Öster i inre hamnen. Norrby var stadsdelen där textil- och konfektionsindustrin expanderade som mest och befolkades huvudsakligen av arbetare i stadens textilindustrier. I Nyfors och i de mer centrala
delarna av Eskilstuna bosatte sig metall- och verkstadsarbetarna, och på Ös181
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ter bosatte sig lotsar, järnvägsanställda, hamnarbetare, telefonister och hembiträden.
Vilka företag fanns i områdena? I Norrby var väverierna stora och talrika.
Exempel är Borås Wäfveri AB med 2800 anställda inom bolaget och Dalhem med 115 anställda under 1940-talet.182 Lägg därtill Wennerstens, Viskaholm, Norden, Viktoria, Evedal, Kilsund, Pettersen & Dekkes, Merinos,
Borås Ylle, Viskastrands väveri med flera, då Norrbys grannstadsdel Landala på Norrbygärde inräknas.183 Med andra ord var fabrikerna i Norrby en
mötesplats för hela Borås. Dessutom gick metallarbetarna till Borås Mekaniska Verkstad i Norrby, medan byggnadsarbetarna hade sina arbetsplatser
spridda över Borås. Detta med en befolkning i Norrby på cirka 3800 mantalsförda år 1948.184 Att Norrby huvudsakligen befolkades av arbetare i stadens textilindustrier innebar också att Norrbyborna kunde arbeta i centrala
Borås (som då var sätet för landets konfektions- och textilindustri tillsammans med Norrköping).185 Detta med att arbeta i centrala Borås hade Norrbyborna gemensamt med metallarbetarna i Nyfors som arbetade vid industrierna i centrala Eskilstuna.
I Nyfors fanns en likadan samhörighet mellan den dominerande näringsgrenen och området, som den mellan textilfabrikerna och Norrby. Samhörigheten mellan Nyfors och de mekaniska verkstäderna avspeglades i Carlsson
& Westerbergs verktygsfabrik; knivfabrikerna J A Hellberg och E G Olsson
med rak- respektive fickknivar som specialitet; August Karlsson & Sons
plåtslageri; borrtillverkaren AB C I Fall; AB P A Larssons gjuteri; kaffekvarnstillverkaren Eskilstuna stålindustri; cykeltillverkaren Leonard Johanssons Fabriks AB; Fabriken Hammare AB och J August Törnbloms smidesfabrik, för att nämna några av Nyfors verkstäder och industrier.186
Östers näringsliv skiljde sig från Norrby och Nyfors. I Gävle varade segelsjöfartens storhetstid mellan cirka 1770 och 1860.187 Gävle kom att utvecklas till varvsstad och under perioden 1835-64 var fartygsproduktion i
tonnage räknat den största i Sverige.188 År 1857 drabbades dock Gävle av en
kris som gjorde att inrikessjöfarten i hamnen år 1858 blev bara 81 procent av
föregående års.189 Emellertid åstadkom järnvägen en minskning av sjöfarten
och nedgång av handeln i Gävle (och Göteborg kom att bli hamnen för hela
Sverige). I Gävle lades varven ned och rederierna upphörde. Gavleåns djup
räckte inte heller till då skeppen blev större. Därför byggdes en djuphamn på
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Alderholmens östra del, Nyhamn, under 1860-talet.190 I slutet av 1800-talet
blev också Nyhamn alltför liten för de stora handelsskeppen och år 1905
invigdes (som tidigare nämnts) en större och modernare hamnanläggning vid
Fredriksskans. Med avvecklingen av inre hamnen borttynade också arbetsplatserna i Östers omedelbara närhet, samtidigt som näringslivet växte i
Norrby och Nyfors.
I likhet med Norrby och Nyfors präglades Öster av företagen i området.
När hamnen inräknas till Öster fanns import och export, stuveriarbete,
skeppsmäkleri, tullverksamhet, grosshandel med flera sjörelaterade verksamheter i området. Vilka rörelser fanns på själva boplatsen Öster? En jämförelse visar på likheter med Norrby och Nyfors. På Öster fanns i likhet med
Norrby manufakturverksamheter, men naturligtvis var de i mindre storlek.
Textil- och manufakturföretagen på Öster representerades av Bellanders med
arbetskläderna Björnkläder och AB Elof Malmberg med campingartiklar, tält
och sovsäckar som specialiteter.191 Nyfors hade en mångfald av mekaniska
verkstäder och på Öster fanns Portströms Smidesverkstad i området. Livsmedelsnäringen representerades av Sohlbergs charkuterier (bild 43).
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43. Affärs- och dagligvaruhandel i Nyfors, Norrby och på Öster: Nyforsgatan 24 där
Eskilstuna arbetares konsumtionsförening hade sin butik under tidigt 1900-tal, butiker på Norrby Tvärgata (årtal okänt) och Sohlbergs Livs på Norra Sjötullsgatan 6, år
1935. (Foto: Eskilstuna stadsarkiv 2006, Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar
2003 och Gävle stadsarkiv 2005)

En fortsatt granskning av platsbundna företag i Norrby visar att under
1900-talets första hälft fanns många verksamheter insprängda i bebyggelsen.192 På Norrbygärde fanns ett trettiotal affärer, som speceri-, bageri-, slakteri-, mjölk-, vatten- och konfektionsaffärer samt mejeri och svinstallar.193
Dessa Norrbyaffärer fanns för cirka 3800 mantalsskrivna personer år 1948.194
Beträffande Nyfors – med sina 3700 invånare år 1948 – finns ingen data
till hands.195 Dock är intrycket att mängden och mångfalden inte var densamma som i Norrby, möjligen beroende på att Nyfors ligger nära stadskärnan. Allt detta till skillnad från Öster med sina 1350 invånare,196 som innefattade ett par speceriaffärer (med olika avdelningar för mjölk och kött), bage192
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rier, tobak, hotell, pensionat och ölförsäljning (eftersom öl inte fick säljas i
speceriaffärer).197
I Nyfors och Norrby men inte på Öster var trävarubranschen representerad. I Nyfors – invid järnvägen och Tegelbruksgatan – hade trävaruhandlare
C W Johansson sin verksamhet som försåg många av nybyggena med virke.198 Det fanns också ett snickeri i Nyfors i likhet med AB Borås Snickerifabrik i Norrby.199
Öster hade inget snickeri, men väl båtbyggerier som Boströms varv på
Näringen, Lillåvarvet och Lööfs varv.200 Ägaren till Boströms varv, Robert
Boström, bodde också på Öster, liksom charkuterist Sohlberg, smeden Portström, Elof Malmberg som tillverkade fritidsutrustning och Bellanders som
sydde Björnkläder för att nämna några. I Nyfors bodde bland andra C W
Johansson, ägare till C F Lundströms trävaru- och vedhandel, glasmästare
Blomkvist, plåtslagare Kalle Pettersson, byggherrarna Göte Eriksson och G
A Pettersson i området.201 Flera av affärsföreståndarna bodde också i samma
hus där man hade sin rörelse.
På Öster bodde också företagare med verksamhet på annan plats. Ett exempel var skräddare Åhman på Öster som var den ”finaste” skräddaren i
staden och som hade sin rörelse i centrala Gävle i hörnet av Drottninggatan
och Hattmakargatan.202 Ett annat exempel var Stendahl som hade blomsterhandel och var föregångare till Hanssons Blommor vid Centralstationen.
Sammantaget, med avseende på näringslivet, verksamheter och institutioner samverkade befolkningen och bebyggelsen med varandra i områdena.

Institutioner
Som tidigare framlagts grasserade tuberkulosen bland textilarbetarna i Norrby med dödsfall eller bot och bättring som följd. En annan infektionssjukdom var scharlakansfebern. Hade man drabbats av scharlakansfeber skedde
vården på Epidemisjukhuset på Öster, sade en Österbo med anknytning till
sjukhuset.203 Det fanns alltså ett epidemisjukhus på Öster (bild 44). Varför
låg sjukhuset just där? Frågan leder in på ett avsnitt om sjukhus och vilohem
i Norrby, Nyfors och Öster.
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Sjukhus och vilohem
Varför låg epidemisjukhuset på Öster? Epidemisjukhusets historik börjar
med koleran som kom till Gävle i augusti 1853.204 Behovet av sängplatser
var stort och det provisoriska sjukhuset i Gävles fattighus räckte inte till.
Denna kasern på Söder utökades med en gård på Öster och några rum i Sofia
Magdalena kyrka. Efter några månader avtog koleraepidemin; sundhetsnämnden stängde de västra och östra sjukhusen och de inneliggande patienterna flyttades över till änkefru Norins gård på Öster.
Koleraepidemier har alltså drabbat Gävle och Öster, i likhet med Eskilstuna då farsoten drog genom staden år 1855.205 Sannolikt drabbades också
det förhållandevis obebyggda Nyfors av sjukdomen. Däremot är det inte
belagt i den insamlade hälsovårdshistoriken huruvida Borås angreps av koleran eller inte. Med andra ord är det möjligt att det sparsamt bebyggda Norrby
klarade sig från koleran.
Koleraepidemin påverkade bebyggelseutvecklingen på Öster, men inte i
Norrby och Nyfors. Gävles första permanenta epidemisjukhus – östra sjukhuset på Nygatan 73 i kvarteret Serum på Öster – stod färdigt 1872.206 Under
mer än sextio år bedrevs verksamheten. År 1936 lades den ned då nya epidemisjukhuset vid lasarettet togs i bruk.

44. Dödens väntrum på Öster: Handelssocietetens ålderdomshem ”Gubbhuset” på
Nygatan 55 samt Epidemisjukhuset på Nygatan 73, åren 1954 respektive 1958.
(Foto: Gävle stadsarkiv 2005)

Epidemisjukhuset var inte den första institutionen för hälso- och sjukvård
på Öster. Före stadsbranden 1869 fanns där en sjukvårdsinrättning. Omkring
år 1730 uppfördes ett sjuk- och fattighus i kvarteret Hospitalet (som kvarteret kom att heta efter branden).207 År 1759 startades en påbyggnad av hospitalet på Öster och huset stod färdigt 1767. Anläggningen var ett något drägligare vårdhem (i sten) för stadens fattiga och orkeslösa. Färdigställandet
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kunde bland annat ske med hjälp av en donation av kronprinsessan Sofia
Magdalena och att kronprins Gustaf III lät skänka pengar till hospitalet.208 På
övre våningen inreddes samtidigt en kyrksal: Hospitalkyrkan Sofia Magdalena. Under riksdagen i Gävle 1792 var adeln inhyst i hospitalet och kyrkan.
Hospitalet fick 18 rum – varav fyra så kallade dårrum – och på gården fanns
en avstängd plats för ”dårarnas” utevistelse. Från år 1807 var Imanuel Nobel,
farfar till Alfred Nobel, kirurg på lasarettet. Imanuel Nobel hade också en
relation till Borås där han hade varit verksam vid lasarettet.209 Nobel bodde
på Öster, i närheten av lasarettet vid Östra Lillån ungefär vid korsningen
Nygatan och Stora Esplanadgatan.210 År 1820 byggdes ett lasarett på hospitaltomten med 36 bäddar och 1842 flyttades hospitalet till Uppsala och huset
lämnades till staden. Elva år senare drabbades Gävle av koleran och därpå av
stadsbranden.
Nära hospitalet fanns under 1820-talet ett behandlingshem för personer
med könsjukdomar, främst syfilis, det så kallade ”Kurhuset” (som eventuellt
etablerades i det nedlagda lasarettet).211 Ett nytt lasarett uppfördes 1844 väster om Heliga Trefaldighetskyrkan och huset på Öster användes av Sofia
Magdalena änkehus till dess att det förstördes vid stadsbranden 1869.212 Efter
branden byggde metodistförsamlingen Sankt Matteuskyrkan år 1881 i hörnet
av Fältskärs- och Ruddammsgatan. Den blev metodisternas första helgedom
i Gävle.213 Med kyrkan som närmaste granne uppförde Handelssocieteten år
1884 ett ålderdomshem på Nygatan 55 (bild 44). På ålderdomshemmet – det
så kallade Gubbhuset – kunde de män som kunna hänföras till benämningen
Pauvres Honteux få ”åtnjuta fri bostad och om möjligt även vård” på sin
ålderdom.214
Öster var rikt på inrättningar som Stenhuset och Betniahemmet. Stenhuset
i kvarteret Rysshuset var ett fängelse för ryska krigsfångar under början av
1700-talet.215 I Betaniahemmet bedrevs helbrägdagörelse till slutet av 1920talet. Betniahemmet, som låg i korsningen mellan Norra Fältskärsgatan och
Hantverkargatan, hade femtio så kallade ”vårdplatser”.216 Där behandlades
patienter enbart med böner och handpåläggningar, oberoende av vilken sjukdom det var. Hur detta påverkade områdesbilden av Öster är en fråga att
återkomma till i avsnittet om det imaginära rummet.
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Fanns motsvarigheten till Östers institutioner också i Norrby och Nyfors?
Svaret är ett försiktigt nej. Däremot har det funnits en hälsobringande inrättning sydväst om Norrby, utanför gränslinjerna för studieobjektet. Där invigdes Västeråsens sanatorium 1913.217 Öster var alltså i jämförelse med Norrby
och Nyfors den stadsdel där institutioner och inrättningar som sjuk- och hälsohem var mest förekommande. Avslutningsvis, att Öster var ”skammens
plats” och ”dödens väntrum” (med sjukhem för bland annat kolera och könssjukdomar) kan förklara rivningarna som diskuteras senare i texten.
Skolor
Skolväsendet har tagit sig olika former i områdena. Det enda undersökningsobjektet med skola är Norrby. Den tilltagande överbefolkningen av centrala
Borås vid sekelskiftet föranledde ett inköp av en tomt på Norrbygärde.218
Norrbyskolan och vaktmästarbostaden byggdes på en höjd mitt i området
(bild 45). Invigningen skedde den 15 september 1905 med ”vajande unionsflaggor i den svala höstvinden”.219
Lokalerna utrustades med moderniteter som bland annat uppvärmningssystem, badinrättning, vattenledningar, elektrisk belysning och telefon. Huvudbyggnaden i tegel bestod av tre våningar och reste sig över arbetarkvarteren i Norrby. Skolan byggdes högt i terrängen med rymd och bra utsikt, som
för att visa vägen in i det nya industrisamhället, dess ökande urbanisering,
tekniska utveckling och makt. Skolbyggnadens läge, storlek och arkitektur
förmedlade också budskapet att de som går i skolan är betydelsefulla. I
Norrbyskolan bedrevs också en viss social verksamhet. Hjälparbetet beräknades efter hushållens ekonomiska bärkraft och innebar att fria måltider
kunde delas ut till barn i stora arbetarfamiljer.220
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45. Skolbyggnader i de gamla områdena: Norrby folkskola, Östra gosskolan (Öster)
samt Nyfors (Västra) folkskola och Nyfors Östra skola. (Foto: Borås stadsarkiv
2006, Karlström 1974 och Eskilstuna stadsarkiv 2006)

I Nyfors byggdes två skolor några hundratal meter utanför studieobjektets
gränser. År 1892 uppförde Fors socken (med eget folkskoleväsende) Nyfors
västra skola och 1906 togs Nyfors östra skola i bruk.221 Skolbyggnaderna i
Nyfors liknade skolan i Norrby till arkitektur, volym och till viss del även
läge i terrängen.
Östers skola byggdes tidigare. Östra gosskolan uppfördes på 1870-talet,
men väster om järnvägen. Skolan som var mindre än i Norrby och Nyfors
försågs med centralvärme, gasljus och vattenledningar.222 Dock fanns inte el
och bad på Östra skolan.
Sammantaget fanns skolbyggnader i Norrby, Nyfors och Öster, men det
var bara i Norrby som skolan byggdes i området. Dessutom bedrevs veterligen förskoleverksamhet endast i Norrby, i regi av storindustrin i Borås. Sedan början av 1920-talet drev nämligen Borås Wäfveri Aktiebolag ”barnkrubba” i Hemgården i kvarteret Järnbäraren (bild 30).223
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Till sist, som tidigare nämnts fanns en kyrka och ett Betaniahem på Öster.
Naturligtvis är sådana institutioner och lokaler av intresse för det sociala
rummet i stadsdelarna.
Folkrörelsearbetet i områdena
Kyrkliga institutioner väcker tankar på folkrörelsearbetet i stadsdelarna, det
vill säga funderingar på frikyrko-, arbetar-, nykterhets- och idrottsrörelsen i
Norrby, Nyfors och Öster.
Folkrörelserna intar en central plats i den moderna svenska historien. I
Stor-Eskilstuna rekryterade folkrörelserna sina medlemmar i Fors och Kloster socknar.224 Under 1800-talets sista decennier var följaktligen Nyfors ett
rekryteringsområde för oppositionella organisationer i förhållande till olika
stats- och samhällsinstitutioner. Vilka likheter och skillnader finns då mellan
Nyfors, Norrby och Öster vad gäller rörelsernas verksamhet eller politiska
ageranden? I bebyggelsen i områdena kan urskiljas ett antal institutioner
(som dock inte är gemensamma för områdena): de tre traditionella nykterhets-, väckelse- och arbetarrörelserna samt idrottsrörelsen. Dessa manifesterades med publika byggnader och anläggningar.
Nykterhetsrörelsen
Under 1870-talet framträdde nykterhetsrörelsen i sin nuvarande form. Rörelsen blev en folkrörelse och på gamla Norrbygärde, i stadsdelen Landala,
uppfördes ett ordenshus.225 I en återblick anges att supseden var inrotad i
Norrby. Vid veckosluten firades avlöningsdagen med brännvin och i många
hem blev brännvinet en förbannelse som orsakade många familjetragedier.226
Till skillnad från Norrby har inte nykterhetsrörelsen på Öster kommit till
uttryck i bebyggelsen, trots att Gävle hamn förknippades med alkoholdrycker. Gävles största arbetsplats – hamnen – stod för projektanställningar och
tillfällighetsarbeten. Stuveriarbete med kol- och kokslossning var legio.
Många stuveriarbetare och sjömän bodde på Brynäs, i Strömsbro, Bomhus
och på Öster. Stuveriarbetet etablerades som yrkesverksamhet då fartygen
blev större och besättningarna inte själva kunde lasta och lossa lastrummen.
Stuveriarbetet var av säsongskaraktär och gav goda möjligheter att göra en
snabb och hög förtjänst med tunga tillfällighetsarbeten. Ibland var kassan
rent av god, ibland inte. Ofta utbetalades lönen på något ölkafé. Alkoholbruket bland folk i hamnen (och i många andra hamnar) var vanligt förkommande, och de som sökte arbetstillfällen i hamnen fick snart ett mindre gott
rykte.227 Gävle hamn kom också att kallas för avstjälpningsplatsen för arbetslösa hamn- och stuveriarbetare.
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Var bilden av det sociala rummet i Gävle hamn verklighetsskildrande?
Vilka minnesbilder hade en diakonissa om hamnen i Gävle? Vid ett tillfälle
kom hon i kontakt med en man som bodde i en sandlåda nere vid hamnen.
Vid sandlådan etablerade hon en mottagning åt ”gubbarna från hamnen” som
var i 73-74-årsåldern och hade en liten pension.228 Platsen med de äldre männen låg dock på hamnens södra sida, på Brynäs. Hur såg det då ut på den
norra sidan av hamnen, där Öster låg? Frågan ställdes till diakonissan och
hon svarade att Öster var en borgerlig miljö och att platsen var en utväg mot
havet. För Öster var en stadsdel helt för sig själv. Där bodde fiskare och
lotsar likt en ”egen sorts människor som hade sitt eget liv”.229 Det var alltså
skillnad mellan Brynäs och Öster.
Fanns det ändå en social oberäknelighet på Öster? Under en intervju belystes 1930- och 1940-talens Öster: Visst fanns det någon som använde alkohol för mycket, sade informanten, men det var mest hyggligt folk på Öster
eftersom det var en neutral miljö.230 Förekom det några slagsmål i området?
Nej, sade han och tänkte på familjeförhållandena. Det förekom inget slagsmål i familjerna och inga skandaler i området. Folk var nöjda med sitt boende och sin situation. Han sammanfattade barn- och ungdomsåren på Öster
med att det var en ljuvlig tid och att det var ”fridens liljor på Öster”.
Tolkningarna gällde 1930- och 1940-talen. En annan berättelse och en
annan bild förmedlades av en Österbo som bodde i området några decennier
senare. Han sade att under 1950-talet låg det kapsyler överallt på Öster.231
Möjligen var inte onykterheten störande på Öster; den var troligen en del av
området.
Förekom det någon prostitution? Det är endast om Öster som studien har
uppgifter om prostitution. En intervjuperson relaterade prostitutionen till ett
pensionat där Centralhotellet (CH) ligger idag – på Stora Esplanadgatan –
där ”Klädnypan” var prostituerad.232 En annan kvinna kallades för ”TokEllen” men hon var normal. Ingen av de vanhedrade kvinnorna bodde på
Öster, men de gick med sina kunder till Öster och in bakom Elfströms lada
och ”hade sitt”. Där hittade vi ”kodonger”, kunderna var hamnjobbare och
”fnasken hade inte så hög taxa”, sade den äldre Österbon.
Sammantaget vad gäller alkoholismen i Norrby, Nyfors och Öster vid tiden före saneringsplanerna av områdena, förekom den i Norrby och i Gävle
hamn. I vilken grad som alkoholismen fanns i Nyfors är en obesvarad fråga i
denna studie, men troligen var nykterhetsrörelsen som starkast bland de
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skötsamma arbetarna i Nyfors.233 I Norrby var frikyrkorna starka – som det
strax kommer att visa sig – och man talade ofta om onykterheten.
Frikyrkorörelsen
Alkoholismen i Gävle var förmodligen mest påtaglig i hamnområdet. Det
kan förklara varför frikyrkorna med deklarerat nykterhetsarbete etablerade
sig i hamnens närhet. Gävle är ett bra exempel på en stad där den låg- och
frikyrkliga väckelsen tidigt växte sig stark.234 Frikyrkorna fanns i de mest
marginaliserade områdena med den mest marginaliserade (övertaliga) befolkningen.
Vilka former tog trossamfunden på Öster, Norrby och Nyfors? I samtliga
studieobjekt fanns frikyrkoverksamheter i områdena. Frikyrkobältet i Gävle
följer hamnen och på Öster invigdes Sankt Matteuskyrkan av metodistförsamlingen år 1881 (bild 46).235

46. Lutherska bönhuset på Norrby Långgata och kyrkorummet i S:t Matteuskyrkan
på Ruddammsgatan 56 på Öster (Foto: Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar 1973
och Gävle stadsarkiv 2005)

På Norrby Långgata uppfördes Lutherska bönhuset år 1883 av evangelisk-lutherska missionsföreningen som bedrev bönemöten, söndagsskola och
syföreningsverksamhet.236 Frälsningsarmén höll friluftsmöten på sommaren i
Hjertes lycka och gjorde med sin sociala verksamhet en insats inom den
fattiga arbetarklassen.237 Den tredje frikyrkan i Norrby var Tabernakelförsamlingen som år 1944 flyttade sin verksamhet till Norrby Långgata 9.238
I Nyfors var frikyrkorrörelsen väl representerad. Vid tiden för sekelskiftet
år 1900 kunde man möta Nykterhetsarmén, en gren av Frälsningsarmén, på
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väg till sin samlingssal på Källgatan 4.239 Baptisterna hade ingen egen lokal i
Nyfors, men drog ut till Nyforsparken för friluftsmöten. Mormonerna höll
till på Åsgatan 23 och Missionarna var etablerade i Nyforssalen på Grindstuggatan 6 fram till 1950-talet.240 Jämte de existentiella frågorna var också
den nyss nämnda onykterheten en problematik för frikyrkorörelsen i Norrby.
Beträffande Öster finns intervjudata från kyrkoverksamheten i området.
Hur var det med kyrkligheten i den enda kyrkan på Öster? En informant
tolkade andligheten på Öster utifrån mängden besökare i Sankt Matteuskyrkan: Folk var inte så särskilt kyrkliga på Öster, för det var aldrig mycket folk
i kyrkan. Men den var en fin liten kyrka som hade sina fasta troende.241 I
kyrkan fanns en fin absidmålning med texten ”låten barnen komma till
mig”.242 Församlingen hade söndagsskola: det var en fin skola, skildrade en
annan informant.243 Man fick be någon bön, sade hon, men det var inte så
märkvärdigt för man behövde inte vara religiös för att vara med.
Metodistkyrkan användes till mycket, bland annat till skördefester.244 Juniorverksamheten bedrevs i en byggnad bredvid kyrkan och dit gick också
”vi” – en hop fnittrande flickor – någon dag i veckan. Där ”läste man högt ur
Heidiböckerna och stickade sockor och tumvantar” till missionen i Finland
under finska vinterkriget 1939-1940.245
Sammanfattningsvis fanns det fler församlingar i Norrby och Nyfors än
på Öster. Det var också skillnader i folkmängd mellan områdena. Å ena sidan är befolkningsunderlaget en förklaring till skillnaden i antalet institutioner mellan områdena. Å andra sidan etablerade sig frikyrkorna ofta i de mest
marginaliserade områdena. Det vill säga att frikyrkorna etablerade sig bland
den obemedlade befolkningen i enkla Norrby och Nyfors, till skillnad från
Öster som knappast var en folkrörelsestadsdel. Detta Öster i Gävle hamn
som var behäftad med ett dåligt rykte.
Arbetarrörelsen
Vilka former antog kampen om och för demokrati i områdena? Det framgår
med all önskvärd tydlighet att Norrby och Nyfors spelat en stor roll för arbetarrörelsens organisering, något som inte kan spåras på Öster.
Av de tre områdena har arbetarpolitiken spelat den minsta rollen på Öster.
Där har inte arbetarrörelsens krav tagit sig några manifesta uttryck. Visserligen gick arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer förbi Öster men det var
på väg från Bomhus och Brynäs till Stortorget. I Nyfors har däremot arbetarrörelsen manifesterat sina krav. Nyforstorget benämndes i folkmun Röda
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Torget därför att kommunisterna hade sina förstamajmöten där under flera
år.246 I likhet med Nyfors har också förstamajdemonstrationer hållits i Norrby. I Norrby hölls demonstrationerna på platsen där Norrbyskolan byggdes
1905.247
I Norrby har kraven manifesterats i maktdemonstrationer och strejker med
betydelse för arbetarrörelsens styrka och omfattning. Norrby har haft betydelse för föreningsrättens tillkomst. Konflikter inom verkstadsindustrin har
spelat stor roll för arbetarnas organisering. Till följd av händelseförloppet
vid konflikten på Borås Mekaniska verkstad, som låg i Norrby, erövrades
föreningsrätten år 1904 (tre och ett halvt år efter konflikten) anför Rune
Jungen.248 Uppgörelserna medförde ett genombrott för arbetarnas organisationer inom verkstadsfacken, men striderna trappades upp.
Utan jämförelse är storstrejken 1909 den mest betydelsefulla svenska arbetskonflikten. Vilka följder fick kraftmätningen mellan Svenska Arbetsgivarföreningen och Landsorganisationen för Norrby, Nyfors och Öster? Strejken som blev ett nederlag för fackföreningsrörelsen satte sin prägel på Borås
och inte minst på arbetarstadsdelen Norrby.249 I Norrby såldes tidningen
”Svaret” som arbetarna gav ut under strejken, och strejkveckorna mellan den
4 augusti och den 4 september 1909 blev bekymmersamma för arbetarfamiljerna. Strejkunderstöden var små och när pengarna inte räckte till i den proletära fattigdomen fanns stöd att få från grannar och butiksinnehavare. Under
storstrejken, omkring den 20 augusti 1909, fanns 5100 stridande i Borås.250
Antalet överträffades endast av textilstaden Norrköping (11500) och arbetarfästet Eskilstuna (5600).
Varför har det inte på Öster förekommit några dramatiska konflikter eller
strejker med betydelse för arbetarrörelsen.251 Förmodligen därför att arbetsgivarna inte var lika stora som Norrbys textilfabriker eller Eskilstunas verkstadsindustrier. Inte heller fanns ett arbetarproletariat på Öster, utan bara
löskefolk och tjänstemän, det vill säga att arbetarklassvärdringarna på Öster
inte var lika utpräglade som i Norrby och Nyfors. Det vill säga arbetarklassvärderingar som rationell livsföring, kärnfamilj, skötsamhet och politiska
mål, lojalitet med staten och partiet, traditionalism (bruksanda) och föreningsengagemang (nykterhet, idrott).252 I Norrby värdesattes arbetsamhet och
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ärlighet. Under en intervju framfördes att balterna och finnarna smälte in bra
eftersom de uppskattade sitt arbete och att de var en tillgång för Borås.253
Avslutningsvis – vad gäller arbetarrörelsens organisering – kan den ses ur
perspektivet ”den spontana arbetarrörelsen”. Rune Jungen iakttar de för
Borås så egenartade masskonflikterna då textilarbetarna gick man ur huse,
spontant och oorganiserat.254 Jungens teori är att den spontana arbetarrörelsen
beredde väg för den organiserade arbetarrörelsen (där inte heller arbetsgivarparten var särskilt välorganiserad). Den tidigast kända yttringen av spontan
upproriskhet var väverskestrejken i maj 1900 vid Viskabergs bomullsväveri.
Fabriken var Borås största med cirka 250 arbetare, huvudsakligen kvinnor.
Konflikten gällde Viskaberg-chefens vägran att tillåta kvinnorna att sluta
arbetet klockan 14 på lördagar i stället för klockan 17. Arbetstidsförkortningen hade tidigare genomförts vid några andra fabriker i syfte att bereda
de kvinnliga arbetarna tid till privata inköp, veckostädning och andra hushållsgöromål. En lördagseftermiddag reagerade kvinnorna genom att nästan
fulltaligt lämna arbetet. Resultatet av det spontana vävarupproret – där för
övrigt ingen av de manliga arbetarna tordes delta – blev att kvinnorna utestängdes från arbetet på måndagsmorgonen men kom efter samtal med fabrikören att återgå till arbetet, på oförändrade villkor. Händelsen utspelade sig
år 1900 och Jungens tes är att den spontana arbetarrörelsen banade väg för
den organiserade arbetarrörelsen. Med andra ord var arbetarrörelsen dåligt
organiserad eftersom kvinnorna gick ”man ur huse”.255
Även om arbetarrörelsen inte gör några lokala avtryck – normalt sett –
hade antagligen Nyfors ändå störst betydelse för arbetarrörelsen. Metallarbetarna bodde i Nyfors och många av dem var med i fackföreningen med inflytande över socialdemokratiska arbetarepartiet: ”alla var med i facket”, sade
en intervjuperson med eftertryck.256 Därtill var andelen tingyrken stor i Nyfors (och Norrby) vilket medförde att ”löshästarna” förmodligen inordnades i
rörelsen (tabell 6). Något sådant förekom inte på Öster där andelen tingyrken
var betydligt mindre.
Idrottsrörelsen och korpidrott
Utan att göra anspråk på en heltäckande studie av idrottsrörelsen, är det veterligen enbart i Nyfors och Norrby som organiserad idrottsverksamhet bedrivits. På Norrbygärde grundades Borås Atletklubb, liksom fotbollslagen
Frigg och Celtic med sin gemensamma hemmaplan på Bäckeskog.257 En
hederskänsla för många Norrbygärdebor var stadsdelslaget Norrby IF som
bildades 1927 (under namnet Norrbygärde IF) och som spelade i Allsvens-

253

Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar, intervju, 2001.
Jungen, Rune (1978), s. 181-182.
255
Ibid.
256
Leif Svensson, intervju, 2006.
257
Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar (1973), s. 36-37.
254

180

kan säsongen 1955-1956.258 Jämte Norrby IF bedrev också Kronängs IF
verksamhet i Norrby. Föreningen bildades 1946 och var från början en genuin stadsdelsklubb.

47. Norrby IF:s pojklag år 1945 och IK Svenske, Nyfors, från tidigt 1900-tal.
(Foto: Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar 2003 och Ohlsson 1985)

Liksom i Norrby hade även Nyfors atleter och fotbollslag. Eskilstuna Atletklubb grundades 1892. IK City bildades 1907 efter en sammanslagning av
Marielunds IF och fotbollsklubben Viking samt år 1907 upplöstes IK Svenske.259 Ytterligare idrottsklubbar i Nyfors var cykelklubben VoIF Diana och
skridskoklubben IK Göta.
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På Öster förekom ingen organiserad idrott. Det hindrade dock inte att
spontanidrott bedrevs strax utanför Öster på Näringens fotbollsplan.260 Däremot organiserades korpidrott för den anställda personalen inom företagen
på Öster, Norrby och Nyfors.

Sammanfattning: det sociala rummet
Hur togs bebyggelsen i anspråk av befolkningen? Beträffande Öster hade en
boendestruktur bildats under 1700-talet i Gävle som i huvudsak grupperade
de boende efter yrken eller sociala kategorier och med praktiska hänsyn.
Österut bodde fiskare och sjöfolk i ett block om femton-sexton kvarter och
västerut ökade andelen sjöfolk. Alltsedan mitten av 1700-talet hade det också skett en tillväxt av handelsmän, butiksägare och högre tjänstemän på Öster. Stadsbranden 1869 – som var en katastrof för befolkningen och bebyggelsen på Öster – medförde att fiskebefolkningen lämnade området. Till den
nya bebyggelsen sökte sig en ny befolkning, och efter branden bestod Österborna av anställda vid järnvägen, sjömän, stuveriarbetare, andra arbetare,
handelsmän, butiksägare och högre tjänstemännen. Den nya stadsplanen
hade inflytande över det sociala livet i staden: Gävles sociala koordinatsystem kom att omfattas av fyra sociala fält som delades av järnvägen och
Gavleån med ett Öster som – i det minsta av stadens sociala fält – befolkades
av arbetarna i hamnområdet och anställda inom järnvägen och vid sjöfarten.
I Eskilstuna verkade befolkningsdelningen efter årummet med industriarbetare i Nyfors. I slutet av 1800-talet var Eskilstuna en av landets minsta
städer. En ny tätort bildades i Fors socken – Nyfors – vars befolkningsmängd
steg så dramatiskt att både Nyfors och Eskilstuna kom att lida av trångboddhet. I slutet av 1800-talet bodde tjugofem procent av arbetarna inom Eskilstunas industrier utanför stadens gränser. Sedermera skedde en inkorporering
av Nyfors municipalsamhälle och Kloster socken med Eskilstuna.
Norrby växte upp som en förstad till Borås på grund av överbefolkningen
i de mer centrala delarna av staden. I Norrby expanderade textilindustrierna,
bostäder uppfördes och textilarbetarbefolkningen växte i antal inom samma
stadsdel. I huvudsak skedde inflyttningen till Norrby från närliggande härader. Slutligen, medan Norrby blev en textilarbetarstadsdel dominerades Nyfors av industrialismen och Öster av läget invid hamnen.
Vardagslivet i Norrby, Nyfors och på Öster låter sig sammanfattas på följande sätt: I betraktande av yrkesverksamheter i områdena så förändrades
befolkningen på Öster efter stadsbranden, samtidigt som befolkningen i
Norrby och Nyfors förblev likartad. På Öster bosatte sig en arbetarbefolkning till följd av den inledda industrialiseringen och att stadsbranden 1869
gav upphov till nya bostäder. Jämte framväxten av arbetare blev inte längre
sjömannayrket ett yrkesfält för de invigda, något som fick befolkningen på
260

Bertil Malmström, intervju, 2005.

182

Öster att relatera sig till andra värden än de som rådde bland sjöyrkena med
sina skråtraditioner. I Norrby kunde man – av bomullstussarna på kläderna
att döma – se på folk att de jobbade inom textilnäringen. Öster låg i inre
hamnen dit förvärvsarbetande Österbor gick under arbetsdagarna, i likhet
med att Nyforsarbetarna gick till fabrikerna i centrala Eskilstuna. Sannolikt
rådde arbetarklassvärderingar i Norrby och Nyfors med bland annat rationell
livsföring, kärnfamilj och föreningsengagemang. Öster var däremot inte lika
enkelt och torftigt som Norrby och Nyfors.
Kvinnliga arbetare var vanliga i Norrby. Därtill var hemarbetet vanligt förekommande i både Norrby och Nyfors. Bland de barnrika och trångbodda
arbetarfamiljerna fick också husmödrarna göra det slitsamma hemarbetet.
Tvättstugor fanns i områdena, men många i Norrby och Nyfors tvättade i
åarna. Naturahushållning förekom i Norrby, där också livsmiljön var mer
agrar än vad den var i Nyfors och på Öster.
Det fanns en bristens solidaritet där grannarna bistod varandra vid svårigheter. Stora familjer och osäker inkomst komplicerade boendet. Ofta hanterades problemen med rumsuthyrning i redan trångbodda hushåll. Yttermera
slog tuberkulosen mot Norrby, Nyfors och Öster.
Norrby, Nyfors och Öster växte fram i städer som var stadda i förändring.
Industrialiseringen började på landsbygden med jordbrukets rationalisering,
och därmed blev staden lösningen på agrara problem. Stadsdelarna var föremål för en arbetskraftsinflyttning och senare en arbetskraftsinvandring.
Norrby kännetecknades av textilfabrikerna som också gav karaktär åt hela
Borås. Nyfors var en avspegling av metallindustrin i Eskilstuna och Öster av
hamnverksamheten i Gävle.
Skillnaderna mellan områdena blev märkbara efter andra världskriget.
Data från år 1948 visade att inflyttningen till Norrby och Nyfors (14 procent)
var till andel och antal större än på Öster (11 procent). Den största skillnaden
mellan områdena gällde invandringen: Norrby (11 procent) hade en betydligt
högre andel invandrare än Nyfors (3 procent) och Öster (1 procent). Av invandringen till Norrby och Nyfors att döma var arbeten inom textil- och
verkstadsindustrin internationella sysselsättningar.
Andelen tingyrken var lika stora i Norrby och Nyfors (81 procent) men
lägre på Öster (55 procent). På Öster var istället andelen person- och symbolyrken högre. I det avseendet var Öster en polariserad men blandad stadsdel.
Av den vuxna befolkningen (18+ år) var andelen kvinnor högre på Öster
(54 procent) än i Norrby (50 procent) och Nyfors (49 procent). Detta ifrågasätter vår bild av Norrby som en kvinnodominerad stadsdel år 1948. Även
vår bild av det polariserade och blandade Öster i hamnen förändras eftersom
där var kvinnorna – inte männen – i majoritet. En del av dessa kvinnor på
Öster arbetade i de välbeställda hushållen i området. I fråga om Norrby fanns
det kvinnliga industriarbetare i området: där arbetade (de internationella)
kvinnorna inom den internationella textilindustrin.
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Beträffande andelen barn (0-17 år) var den högst i Norrby (27 procent)
men betydligt lägre i Nyfors (19 procent) och Öster (17 procent). Det vill
säga att barnfamiljer (inklusive ensamstående föräldrar med barn) var ett
vanligt inslag i det sociala rummet i textilarbetarstadsdelen Norrby, till skillnad från metallarbetarstadsdelen Norrby och obestämda Öster i hamnen.
Sambandet mellan bo- och arbetsplatser var starkast i Norrby då Norrbyborna, i huvudsak, arbetade och bodde inom samma område. Där kunde man
vistas en längre tid utan att behöva söka sig till stadskärnan i Borås. I Nyfors
var banden mellan arbetsplats och bostad inte lika starka eftersom flertalet
nyforsarbetare sökte sig strax utanför stadsdelen för att nå arbetsplatserna ett
hundratal meter bort på andra sidan järnvägen i stadskärnan. Österborna
arbetade i hamnen, centrala Gävle och på Öster. Härvidlag hade Gävle hamn
en snarlik betydelse för Öster som fabrikerna i Borås för Norrby, åtminstone
så länge verksamheten i Gävles inre hamn pågick. I och med avvecklingen
av inre hamnen upplöstes dock banden mellan bebyggelse och befolkning,
ett förlopp snarlikt en omstrukturering av näringslivet med efterföljande
industrinedläggningar. Emellertid växte näringslivet i Norrby och Nyfors,
samtidigt som arbetsplatserna borttynade i Östers omedelbara närhet.
Med avseende på näringslivet, arbetsplatser och institutioner samverkade
befolkningen och bebyggelsen med varandra i Norrby, Nyfors och Öster. I
områdena fanns institutioner, men det var bara på Öster som det fanns vårdinrättningar som stadens första epidemisjukhus. Öster var alltså ett ”dödens
väntrum”. Skolbyggnader fanns i anslutning till stadsdelarna, men det var
bara i Norrby som det fanns en skola i området. Vad gäller förskoleverksamheter så bedrevs sådan i Norrby.
I områdena urskiljs nykterhets-, väckelse- och arbetar- och idrottsrörelsen
genom publika lokaler och anläggningar. Den enda rörelse som inte hade
några samlingslokaler för sina verksamheter var nykterhetsrörelsen. Vad
gäller onykterheten i områdena förefaller den har varit som mest framträdande i Norrby och Gävle hamn. Hamnen som var Gävles största arbetsplats
stod för tillfällighetsarbeten. Alkoholbruket var vanligt bland folk i hamnen
med följden att hamnområdet fick ett dåligt rykte.
Frikyrkorörelsen tog form på Öster, Norrby och Nyfors med verksamheter i områdena. Arbetarrörelsen har manifesterat sina krav i Nyfors och
Norrby. Konflikten vid Norrby Mekaniska verkstad hade betydelse för arbetarnas organisering och senare för föreningsrättens tillkomst år 1904. Vad
gäller storstrejken 1909 så slog den hårt mot arbetarfästena och arbetarfamiljerna i Norrby och Nyfors.
I Nyfors och Norrby var tingyrken i övervikt, något som hade betydelse
för organiserandet av ensamstående arbetare. Främst gäller det Nyfors och
den nära kopplingen mellan metallarbetarna, facket och arbetarepartiet.
Idrottsrörelsen var välrepresenterad i Norrby och Nyfors alltmedan det
inte förekom någon organiserad idrott på Öster. Kort sagt, Norrby och Ny-
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fors var fattiga och hederliga områden och kännetecknades av arbetarflit och
ett aktivt deltagande i folkrörelsearbetet.
På Öster hade folkrörelsen en svagare ställning: detta i stadsdelen som var
mindre fattigt än Nyfors och Norrby, och som hade en blandad men polariserad befolkning samt utgjorde en ”skammens plats” med behandlingshem för
könssjukdomar och ett ”dödens väntrum” beträffande sjukhem (för bland
annat kolerasmittade). Detta med (dåligt) anseende leder in på nästa avsnitt
som diskuterar föreställningar och områdesbilder, det vill säga det imaginära
rummet.

Det imaginära rummet
Avsnittet om det imaginära rummet diskuterar bilder och berättelser, det vill
områdesbilder av Norrby, Nyfors och Öster. Dispositionen sker i rubriker av
platsnamn, exteriörer och sociala grupperingar.

Platsnamn
Namn ger bilder. Ofta men inte alltid har namn på offentliga platser mycket
att säga om ett samhälles historia. Namn på gator, torg och parker väcker
alltså bilder av områdena. Vilka namn är då knutna till Öster, Norrby och
Nyfors?
På Öster – som församhälleligades före Norrby och Nyfors – berättar gatunamnet Rådhusgatan eller Rådstuvagatan om att det funnits publika byggnader och institutioner i området före stadsbranden 1869.261 Vidare att adeln
var inhyst i Hospitalkyrkan Sofia Magdalena under riksdagen 1792 vilket
föranledde att man i början av 1800-talet började kalla gatan för Riddarhusgatan. Sociala institutioner – som samhörigheten mellan arbetsplatser och
boplatser – framträder i Järndragargatan där arbetarna vid järnvågen (på
Alderholmen) bodde på 1790-talet. På Alderholmen bodde också vågmästare, tjänstemän och arbetare vid järnvågen. Järnvågen var, i termer av Torsten
Hägerstrand, ett verksamhetsknippe eftersom järnet passerade vågen under
utskeppning från Gävle. Relationen mellan järn och fartyg har också tagit
gestalt i kvarteret Aurora på Öster med namnet efter fregatten Aurora som
seglade till New York med järn.262 Lilla Sjötullsgatan har uppkallats efter
tullstugan och tullbommen vid Östra Lillån.263 Mestadels gällde tulluppbörden fisk och därtill har Fiskargatan gett namn åt en offentlig plats på Öster.
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Offentliga platser bildar knippen av verksamheter, men också knippen av
berättelser. Vad har dessa berättarknippen – som gatu- och kvartersnamnen
utgör – att säga om Norrby och Nyfors? Norrby återspeglar Sverige. I Norrby återspeglas regioner och län i gator som Västgötagatan, Bohusgatan, Blekingegatan, Skånegatan, Västmannagatan, Hälsingegatan och Dalagatan, för
att nämna några på 1929 års karta över Norrbygärde. I namnet Dalagatan
förenas Norrby med Öster. I Norrby uttrycker Viskadalsgatan närheten till
Viskan. Däremot har Norrby Långgata inte bara med bebyggelsen att göra
utan ger onekligen en insikt om bebyggelsens utsträckning. Den ger också
besked om att den är en huvudgata – en mittpunkt – som håller ihop den
långsträckta bebyggelsen. Vidare refererar Skogsbacksgatan till landskapet
och Dalbogatan till sänkan nedanför Norrbyskolan.
I Norrby framställs textila yrken i kvarteren Skräddaren, Spinnaren, Nålmakaren och Färgaren samt skinn- och läderyrken i kvarteren Garvaren och
Skomakaren. Dessa kvartersnamn ger bilden av ett område med specialiserade yrkesgrupper. Förutom vävnadsmanufaktur återspeglas även järn- och
metallyrken i kvartersnamnet Smeden samt i kvarteret Järnbäraren framställs
transportarbete i likhet med Järndragargatan på Öster.
Bilden av Norrby, Nyfors och Öster som tre områden med järn- och plåtmanufakturarbeten ger också besked om torg och samlingsplatser i områdena. Ett exempel är det yngre Järntorget i Nyfors. Järntorget – som möjligen
fick sitt namn efter Jernbolaget – efterträdde Nyforstorget som stadsdelens
torg under 1920-talet.264 Nyforstorget var beläget väster om järnvägsstationen i kretsloppet mellan stad och stadsdel, till skillnad från Järntorget som
kom att ligga i de östra delarna i knutpunkten mellan Nyforsgatan, Ekvallsgatan och Tegelbruksgatan.
Även Norrby hade ett torg, Norrby torg. Däremot fanns inget torg på Öster. Östers närmaste torg var Fisktorget, några stenkast från Öster i utrymmet
mellan centralstationen och brandstationen. Fisktorget var en salu- och mötesplats för hela staden. Fisktorget gjorde alltså Gävles baksida mindre baksideslik.
Till Öster gick också stadens paradgator, Staketgatan och Nygatan. Gatorna var trädplanterade och kan ses som parkstråk då det var ”10 kronor i
vite att beträda gräsmattorna utefter Staketgatan”.265 Parker i egentlig mening
fanns inte på Öster. I Nyfors låg parkerna i utkanterna: Nyforsparken mellan
studieobjektet och bebyggelsen i söder, och Båtsmansbacken öster om Järntorget. Norrby hade till numerären flera parker och alla låg inom undersökningsobjektet: Norrbyparken mellan Norrby Torg och Norrby folkskola;
Viskadalsparken framför bostäderna för anställda vid Borås Wäfveri; och
Kronängsparken och Skogsbacke i Norrbys norra randområden.266 Även
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natur och landskap har medverkat till benämningar av offentliga platser. I
Nyfors finns Bergsgatan och Åsgatan på en upphöjning som tidigare upplevdes som en enda lång backe.267
På Öster återges inte terrängavsnitt, däremot verksamheter och publika
byggnader som Hospitalsgatan och Rysshuset. Gävle sjukhus har en gång
legat på Öster. Omkring 1730 uppfördes ett hospital avsett för förlamade,
fattiga och sjuka personer.268 Ett trettiotal år senare, 1767, invigdes ett drägligare vårdhem (i sten) för stadens fattiga. Ytterligare en institution med
anstaltsprägel var fängelset i kvarteret Rysshuset som vittnar om interneringsplatsen för ryska krigsfångar under början av 1700-talet i det så kallade
Stenhuset.269 Nära lasarettet på Öster låg Fältskärs Gränd – senare Fältskärsgatan – och på lasarettet arbetade en eller flera fältskär.270 Lägg därtill kvarteret Serum med Epidemisjukhuset – där man vårdade kolerasmittade före
stadsbranden – och Östers områdesbild laddas med händelser och berättelser
om olika inrättningar i området.
Finns det fler namnlikheter och olikheter mellan områdena? I Gävle hamn
anlades Norra Skeppsbron utmed kajkanten, något som berättar om kommunikationer och förbindelser. I Nyfors relateras Brogatan till gångbron över
järnvägen i början på 1900-talet. Rekreation och restaurangverksamhet uttrycks i Sommarrogatan som gick till utvärdshuset Sommarro i hörnet Nyforsgatan och Sommarrogatan271. Källgatan i Nyfors vittnar om en källa i
närheten och att vattenbrunnar var livsviktiga under 1800-talet. I namnet
Drakensköldsgatan sker en individualisering efter Anders Drakensköld som
erhöll landområden av Karl X Gustaf. På Drakensköldska vreten fanns ett
tegelbruk som försåg Nyforshusen med tegel, något som därefter behäftade
Nyfors med binamnet Lerfors.
Genom platsnamnen återberättas likheter och olikheter mellan områdena.
Nu närmast diskuteras områdesbilder av bebyggelsen.

Exteriörer
Intervjuer och texter ger minnesbilder av gamla Norrby, Nyfors och Öster.
Hur har områdena framställts? Detta spörsmål diskuteras härnäst i avsnittet
om exteriörer, bland annat bebyggelsens enkelhet, byggnadsstrukturer,
landmärken, institutioner och kommunikationer.
Bebyggelsens enkelhet
Vad gällde Öster år 1875 (efter branden) anför Birgitta Svensson nutidens
syn på historien; att den ökande arbetarbefolkningen bodde i stadens utkan267
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ter.272 I en tillbakablick beskriver hon den gamla och idag rivna bebyggelsen
och att hantverkare och gesäller bodde i enkla trähus utmed norra Gävles
mera perifera gator. Till kategorin enklare i utkanterna inräknades stadsdelen Öster i förhållande till att det var förnämare i centrum.
Det var spartanskt i periferin, det vill säga på Öster. Var kan man då tänka
sig att det förnäma var lokaliserat i Gävle? Frågan har till viss del redan besvarats: att de högre tjänste- och storköpmännen sökte sig till de påkostade
och trädbevuxna gatorna, samt att de välbärgade köpte tomter utmed Norra
Strandgatan vid Gavleån efter branden 1869. Beslutet som tidigare fattats om
att avstycka större och dyrare tomtmark utmed de nybyggda Strandgatorna
och billigare i periferin gällde också efter stadsbranden 1869. Resultatet blev
att husägare i de norra delarna kunde uppföra stora hyresbostäder. Det medförde att arbetare sökte sig dit och till de andra områdena i Gävles geografiska utkanter.
Stadsbranden bidrog till moderniseringen av Gävle och till förborgerligandet av stadens norra delar då de välbärgade sökte sig till norra årummet.
Gick mönstret av förnäma fastigheter utmed Gavleån också igen längs
Holmkanalen och dess nya exteriör? Vid ombyggnationen av Öster bidrog
1874 års byggnadsstadga för riket till att styra stadsdelens (och stadens) utseende. Strävan var ett effektivt brandskydd, en god hygien och en prydlig
stadsbild.273 Även om trähusen på Öster låg i stadens utkant och var – i nutida termer – av enklare beskaffenhet, finns det skäl att bedöma husen längs
Holmkanalen som tämligen förnäma.
Byggnadsstrukturer
Husen i Nyfors – byggda med brandfarligt resvirke – möttes med misstänksamhet före inkorporeringen (bild 48).274 Generellt ansågs trähus vara sämre
än stenhus, ett synsätt som färgades av det faktum att stenhus beboddes av
de högre samhällsskikten. Nyfors var dock inte byggt enbart av resvirke och
hus med fasader av bräder. Vissa hus hade fasader av reveterat trä med likadan putsornamentik som stenhusen. Med anledning av dessa likheter mindes
en informant att det tog lång tid innan han förstod att han bodde i ett reveterat trähus.275
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48. Landshövdingehus i Norrby, hus med stående ytterpanel på Öster samt hus med
liggande träpanel och putsade fasader i Nyfors. (Foto: Eskilstuna stadsarkiv 2006,
Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar 2003 och Gävle stadsarkiv 2005)

Att det fanns hus med reveterade träfasader i Nyfors, landshövdingehus i
Norrby, hus med fasspontad ytterpanel på Öster samt att stenhus förknippades med de högre samhällsskikten väcker frågan: i vilken utsträckning bestod byggnadernas fasader av trä, sten och reveterat trä (putsat murbruk)?
Flertalet av husen i områdena bestod av trä (tabell 8).
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Tabell 8. Byggnadsstrukturen åren 1920-1950 i Norrby, Nyfors och
Öster efter material (procent)276
Norrby

Nyfors

Öster

Trä

69

46

83

Reveterat trä

23

47

5

Sten

8

7

12

Till sina byggnadskonstruktioner var de gamla stadsdelarna lika varandra:
cirka nittio procent av byggnadsbeståndet bestod av trä eller reveterat trä.
Däremot förändras förhållandena mellan stadsdelarna då hus med fasader i
reveterat trä och byggnader i sten tas med i värderingarna. Då får bebyggelsen en mer stadslik karaktär: I Nyfors bestod mer än halva byggnadsbeståndet av stadsliknade yttersidor med reveterat trä och sten, i Norrby en tredjedel, i Öster en sjättedel. Nyfors hade följaktligen en betydligt mer stadslik
arkitektur och gav ett mer urbant intryck med slutna kvarter än de landsortsmässiga exteriörerna i Norrby och på Öster. Särskilt gäller det Öster och
polariseringen mellan trähus och stenhus (inklusive reveterade trähus).
Avslutningsvis några korta rader om framtidsbilder och bilden av moderniseringar: Särskilt i Norrby men också i Nyfors pågick nyproduktion av
bostäder intill andra världskriget, men inte på Öster. På Öster expanderade
istället två företag genom fastighetsinköp i området. Med andra ord var moderniseringen mest uppenbar i Norrby.
Landmärken
Hade bebyggelsen fler kännetecken än brandgavlarna och de överbyggda
portgångarna i Nyfors? I Norrby gör Norrbyhusen stadsdelen till det enda
undersökningsobjektet med byggnader med egennamn efter stadsdelen.
Norrby fick också en egen karaktär av husen med hörntorn och lökkupoler
utmed Norrby Långgata och Norrby Tvärgata (bild 49). Platsen förkroppsligade Norrby och bildade dess centrala delar och det var där man mötte Norrby.277 Fanns liknande landmärken på Öster och i Nyfors? I Nyfors fanns ett
hus med lökkupoler i hörnet Nyforsgatan och Brogatan. Huset inhyste kooperationens första butik och låg mitt i området. Östers första landmärke var
276
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Björnkläder och J.F. Bellanders AB fabrik i hörnet av Nygatan och Lilla
Esplanadgatan. Hembygden på Öster tecknades också av Holmkanalen, S:t
Matteuskyrkans tornspira och Kronbergska tornet på mälteriet, jästhuset.278
Om lökkupolerna i Norrby och Nyfors betraktades som statusmarkörer, saknades sådana på Öster.

49. Minnesbilder: den centrala ”träffpunkten” i korsningen mellan Norrby Tvärgata
och Norrby Långgata, midsommarfest och rumsinteriör i Norrby samt lekar i kökssoffan på Öster. (Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar 1973 och Lundgren 2002)

Institutioner
Namnen på de olika platserna ger bilder av Norrby, Nyfors och Öster. Av
gatu- och kvartersnamnen framgår att bo- och arbetsplatser samt institutioner
och inrättningar fanns i områdena.
Hur påverkades områdesbilden av vetskapen om ett epidemisjukhus på
Öster? Kom platsen att förknippas med isolering, sjukdom och ohälsa efter
nedläggningen av epidemisjukhuset på 1930-talet? Nej, sade en Österbo som
hade vuxit upp i området.279 Öster var snarare ett föredöme: Epidemisjukhuset låg på Öster därför att där var så rent, sade han idealistiskt. Epidemisjuk278
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huset väckte ingen oro bland barnen. Det var till och med ett spännande lekområde, för längst ned i kvarteret Serum fanns en allmän likbod som användes under Spanska sjukan.280 Här väcks ändå tanken på stigmatiserande inrättningar i området. Sannolikt förknippades institutionerna på Öster med
död, sjuk- och fattigdom: som Kurhuset för veneriska sjukdomar; kolerainrättningarna; epidemisjukhuset; Gubbhuset; kvacksalveriet vid Betaniahemmet och likboden under spanska sjukan.
Eftersom motsvarande institutioner och inrättningar inte fanns i arbetarstadsdelarna Norrby och Nyfors medför det att områdesbilderna skiljer sig åt
mellan områdena. Strax utanför Norrby fanns till exempel ett sanatorium.
Vidare fanns också ett flertal institutioner för folkrörelsearbetet i Norrby och
Nyfors, i kontrast till frikyrkan på Öster. Områdesbilden av Norrby och Nyfors präglades alltså av skötsamhet, alltmedan bilden av Öster stod för förgänglighet och frånfälle, det vill säga – som tidigare nämnts – en ”skammens
plats” och ett ”dödens väntrum” i Gävle hamn.
Kommunikationer
Gävles första järnväg (som invigdes 1859) anlades i en båglinje norr om
staden för att binda ihop hamnplatsen och sjöfarten med landets rika inland.
Denna exportjärnväg hade en förhållandevis beskedlig inverkan på Östers
läge eftersom järnvägen drogs utanför stadsplanerad mark, bortom Öster och
ned till i hamnen. I hamnen – Gävles största arbetsplats – byggdes också
stadens första järnvägsstation. Med andra ord var hamnen och Öster centrala
platser i en fysisk, social och mental mening.
Efter stadsbranden 1869 byggdes en ny järnväg i Gävle. Den nya järnvägen drogs genom Gävle och dess sträckning fick större inverkan på stadsrummet än den första järnvägen. Till karaktären blev den nya kollektiva installationen en konfliktaxel som delade Gävle i två hälfter, eller snarare i
fyra kvadranter. Med ån inräknad medförde branden en ny bebyggelse och
nya betydelser: ”Öst är öst och väst är väst: järnvägen har delat Gävle i två
halvor mer märkbart än Gavleån har delat staden i norr och söder”.281 Det vill
säga en fysisk och mental delning av Gävle. Följden blev att Öster avskiljdes
med blott järnvägsövergångar som förbindelse med stadskärnan. Samtidigt
inramades Öster av de två spårområdena och av Holmkanalen till en tydlig
och väl avgränsad plats. Emellertid var inte Öster helt avgränsat från omgivningen. Efter stadsbranden blev Öster en mellanrumsform, eftersom trafiken
till och från textilarbetarsamhället Strömsbro passerade genom området liksom spårvagnslinjen till och från hamnen.282
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Förutom att den nya järnvägen bidrog till avgränsningen av Öster, bidrog
omdragningen av Östra Lillån till Östers nya läge i Gävle. Efter branden
gavs Östra Lillån en ny sträckning så att inloppet kom i den nygjorda Holmkanalen, nedströms järnvägsbron. Holmkanalen gjorde det också möjligt för
fiskarna att avyttra fångsten på Hamntorget eller – med ett annat namn –
Fisktorget. Järnvägens mentala barriär blev reducerad genom handeln på
Fisktorget, det vill säga att den östra sidan av järnvägen blev en plats att
förhålla sig till.
Vilka mentala föreningar eller barriärer fanns i objekten Norrby och Nyfors? I Nyfors drogs järnvägen mellan stadsdelen och Eskilstuna stad. Sett
från städernas mest centrala delar ligger alla tre stadsdelarna avskilda av
järnväg, men det är bara Norrby och Öster som har dubbla barriärer: järnväg
och vattendrag (Norrby) respektive järnväg och trafikled (Öster). Följaktligen blev järnvägen – som den största av alla fysiska gemensamhetsinrättningar – även en mental barriär i de tre stadsdelarna Öster, Norrby och Nyfors. Områdena hade fysiska förbindelser med grannskapen, men endast
Nyfors och Öster hade en tunnel mellan sig och centrum.
Det finns stöd för tanken att de fysiska barriärerna inte var så starka mentala barriärer som antyddes här ovan. I Nyfors sågs järnvägen som mindre
avskiljande eftersom ”den gick ju där förut”, det vill säga inget nytt att rätta
sig efter.283 För Nyforsbon var inte järnvägen en barriär på vägen mellan
bostaden i Nyfors och arbetsplatsen i innerstaden. Inte heller i Norrby var de
fysiska räckverken några större mentala barriärer, eftersom de flesta Boråsbor hade en koppling till fabrikerna i Norrby.
Järnvägsstationerna
En företeelse bidrar till ett mentalt utanförskap för stadsdelarna, nämligen
järnvägsstationernas lägen i stadsbebyggelsen. Järnvägens tillkomst blev en
ekonomisk hävstång för städerna och järnvägsstationerna byggdes i ett centralt läge: i Nyfors och Öster i stadsdelen och i Norrby utanför området på
andra sidan järnvägen. I Nyfors flyttades dock stationen från Nyfors till Eskilstuna, och i Öster förändrades funktionen då en ny station byggdes i de
centralare delarna av Gävle. De första stationerna låg alltså så att Nyfors och
Öster blev centrala platser i fysisk, social och imaginär mening. Flytten av
stationerna innebar att Nyfors och Öster hamnade på järnvägens baksida, det
vill säga stadens mentala baksida.

Avslutning
Hurdana områden det var låg till grund för områdesbilderna. Norrby och
Nyfors sågs som två arbetarstadsdelar. Uttrycket arbetarstadsdel ger en bild
av Norrby och Nyfors som två enkla och torftiga områden med industriarbe283
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tare som bodde i anslutning till arbetsplatserna. Tillvaron i områdena kretsade kring arbete och arbetslöshet, och där rådde arbetarklassvärderingar som
kärnfamilj, rationell livsföring och folkrörelseengagemang. Därtill utmärktes
bilden av Norrby av de (invandrade) kvinnliga industriarbetarna.
Till skillnad från den entydiga bilden av arbetarstadsdelarna Norrby och
Nyfors – med sina industriarbetare och det omfattande folkrörelsearbetet –
var bilden av Öster ambivalent. Där – i området i hamnen – bodde en blandad befolkning med arbetare och tjänstemän. Områdesbilden präglades av
dagsverken och alkoholbruk bland folk i hamnen. Folkrörelsearbetet var
underrepresenterat och enbart frikyrkorörelsen med nykterhet på dagordningen hade sin verksamhet Öster. Följaktligen var bilderna av de fysiska
och sociala rummen på Öster annorlunda än de entydiga bilderna av Norrby
och Nyfors (i entydiga Borås respektive Eskilstuna): den tvetydiga bilden av
Öster påminde om den blandade bilden av Gävle.
I nästa kapitel – om ombildningarna av stadsdelarna – accentueras betydelsen av abstrakta uppfattningar om fysiska och sociala rum. Där blir bilderna av områdena betydelsefulla för planeringen och genomförandet av
saneringen av stadsdelarna.

Sammanfattande jämförelser
Hittills och i största möjliga mån har kapitlet jämfört likheter och olikheter
hos gamla Norrby, Nyfors och Öster för tiden fram till det att planerna på
sanering väcktes. För att sammanfatta det hela görs nu en sammanfattande
analys av likheterna mellan områdena, även om vissa olikheter måste tas upp
eftersom områdena inte är lika varandra. Analysen sker med stöd av de teoretiska perspektiv som utvecklades i föregående kapitel: fysiskt rum (bebyggelse), socialt rum (befolkning) och imaginärt rum (bilder och berättelser).
Den sammanfattande jämförelsen mellan de gamla områdena lägger också
grunden till ett svar på avhandlingens huvudfråga: vilken typ av fall har vi
att göra med?

Det fysiska rummet (bebyggelsen)
Bebyggelsen i Norrby, Nyfors och på Öster utvecklades efter sina geografiska förutsättningar. Stadsdelarna växte fram i städer där vattendrag, järnvägar
och anläggningar hade betydelse för utvecklingen av bebyggelsen. Stadsdelarna har en historisk likhet: de utvecklades med städerna under 1800-talets
senare del då industrialiseringen medförde en hastig befolkningstillväxt.
Bebyggelsen i stadsdelarna växte fram i städer som var stadda i förändring. Stadsdelarna innefattade ett näringsliv eller låg i anslutning till näringslivet dit järnvägar drogs utanför stadsplanerad mark. Järnvägen sammanband
platser och blev en ekonomisk hävstång för städerna.
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Enligt Dag Østerberg kan vi räkna med ett sociomateriellt samband mellan bebyggelse och befolkning i städerna. Järnvägens tillkomst – som en
kollektiv installation – och den snabbt växande industrialiseringen medförde
en befolknings- och ekonomisk tillväxt i städerna. Bebyggelseutvecklingen i
stadsdelarna var således avhängig respektive stads utveckling under 1800talets senare hälft. Det fanns ytterligare ett sociomateriellt samband mellan
bebyggelse och befolkning: den rumsliga praktiken och det levda rummet
sammanföll (enligt Lefebvre) till stor del i stadsdelarna eftersom bostäder
och arbetsplatser fanns på samma plats.
Kommunikationsmedel är sociomateria. Järnvägen – den största av alla
gemensamhetsinrättningar – skapade barriäreffekter genom sin storskaliga
och stela struktur. Stadsdelarnas läge är en likhet mellan områdena: Järnvägen skapade en fysisk gräns mellan stadsdelarna och städernas mest centrala
delar. I riktning mot städernas centrala delar byggdes också järnvägsstationerna. För att tala med Østerberg blev järnvägen, arbetsplatserna och bostäderna i det närmaste tvingande strukturer som satte gränser för enskilda individers handlingar i den rumsligt tröga stadsbebyggelsen. Emellertid fanns en
skillnad mellan områdena vad gällde läget: spårvägen gick till Öster (och
hamnen) och förband stadsdelen med den övriga staden.
De studerade stadsdelarna fick en 1800-talsbebyggelse och befolkningstillväxten ställde krav på planering och utrymme för bostäder. Bebyggelsen
blev allmänt reglerad först med 1874 års byggnadsstadga (främst Öster som
restes efter stadsbranden 1869). Byggnaderna var huvudsakligen av trä och
bestod av ett mindre antal våningar. I husen fanns mestadels små lägenheter
och uthyrningsrum. På gårdarna fanns uthus avsedda för bland annat vedbodar, naturahushållning, avträden och soptunnor. Små lägenheter för familjer
och enskilda rum för ensamstående, särskilt ungkarlsrum, var vanliga. Förutom att stadsdelarna låg i närheten av arbetsplatserna fanns också flera
verksamheter insprängda i bebyggelsen, som affärsrörelser, dagligvaruhandel och offentliga lokaler. Dessa likheter mellan områdena och beröringspunkter mellan bebyggelse och befolkning leder in på nästa avsnitt.

Det sociala rummet (befolkningen)
På mindre än ett sekel gick Sverige från bondesamhälle till att bli en industrination. Allmänt sett blev staden lösningen på agrara problem: massmigrationen gick från landsbygd till stadsbygd vilket skapade bostadsbrist i städerna.
Norrby, Nyfors och Öster växte fram i städer som var stadda i förändring.
Stadsdelarna var värdemätare på samhälleliga förändringar där regionalisering och urbanisering hängde samman med jord- och skogsbrukets minskande betydelse, tillväxten av det industriella fabrikssystemet, stordriftsfördelar
och sjunkande transportkostnader. Under 1800-talets senare hälft medförde
industrialiseringen en snabb befolkningstillväxt i städerna och stadsdelarna.
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För att återkomma till järnvägen (som en likhet mellan områdena) var de
en ekonomisk hävstång för städerna, tillika stadsdelarna. Den bidrog till att
sprida stadskulturen i termer av ekonomisk frihet, investeringsvilja och
framtidstro, det vill säga ackumulering av kapitalvolym för att tala med Pierre Bourdieu.
Arbetarna kom att bosätta sig i närheten av arbetsplatserna. Stadsdelarna
utvecklades därför i symbios mellan städernas utveckling, arbetsplatser och
befolkning. Eftersom bostäder och arbetsplatser fanns på samma plats sammanföll den rumsliga praktiken och det levda rummet till stor del i stadsdelarna. En likhet mellan arbetarstäderna Borås och Eskilstuna och hamnstaden
Gävle är städerna hade en specifik befolkningsfördelning i stadslandskapet. I
Gävle grupperade sig fiskare och sjöfolk i de östra delarna av Gävle. I Nyfors bodde arbetarna inom verkstadsindustrin i Eskilstuna och i Norrby textil- och konfektionsarbetarna. Paradoxalt nog var stadsdelarna centrala platser i fysisk och social mening, samtidigt som de låg avskilda bakom järnvägarna i relation till städernas centrala delar, trots att områdena stod i förbindelse med såväl centrum som omland.
Järnvägen och vattendragen var fysiska och sociala uppdelare av respektive städer. Formationerna på ömse sidor om järnvägen och vattendragen
låter sig sammankopplas med habitat och habitus, enligt Bourdieus synsätt,
som ”if habitat shapes habitus, the habitus also shapes the habitat”.284 Habitus är ett system av dispositioner för att tänka och handla, särskilt när det
kommer an på olika yrkeskategoriers grupperingar. Habitatet blir märkbart
eftersom områdena växte fram och präglades av städernas huvudnäringar. I
Norrby och Nyfors var det tydligt i samband med industrialiseringen av
Borås och Eskilstuna. På Öster var det tydligt redan före katastrofbranden då
invånarna i stadsdelen livnärde sig på fiske och sjöfart, samt efter branden då
Öster fick en nära koppling till verksamheten i Gävle hamn. En relation mellan habitat och habitus upprättades eftersom arbetarna tenderade att bosätta
sig bland sina yrkesfränder (en likhet som sedan kommer att förändras).
Avhandlingens grundbegrepp bebyggelse, befolkning och bilder – eller
fysiskt, socialt och imaginärt rum – motsvarar en tredelad yrkesindelning i
ting-, person- och symbolyrken. Likheten i yrken mellan områdena – exempelvis år 1948 – var att andelen tingyrken var större än person- och symbolyrkena. Visserligen skedde förändringar i stadsdelarnas sociala rum efter
andra världskriget, men det får ändå hållas för troligt att förhållandena år
1948 var ungefär desamma som vid sekelskiftet 1899/1900. En annan likhet
år 1948 var att områdena var områden för folk i rörelse. Då var också mindre
än hälften av befolkningen födda i respektive städer. Inflyttningen till stadsdelarna skedde främst från de intilliggande länen. De var ofta de första områden man bosatte sig i när man flyttade in till städerna.
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I Norrby, Nyfors och på Öster förflöt veckodagarna med en regelbunden
rörelse mellan hemmen och arbetsplatserna. Huvudsakligen var det kvinnorna som skötte hemarbetet. Stadsdelarna hade platser för informella samtal,
exempelvis caféer och affärer, där skvallret fungerade som ett socialt kitt
men också som underlag för sociala distinktioner. Ytterligare likheter mellan
områdena är skildringen av en idyll: att alla kände alla, att grannsämjan ofta
var god, att man hjälpte varandra och att alla hörde hemma i stadsdelarna.
Stadsdelarna bestod av enkel bebyggelse. Husen uppfördes i första hand
av den blivande ägaren själv även om det också fanns tjänste- och personalbostäder i områdena som fördjupade samexistensen mellan arbete och bostad. Bebyggelsen var av trä, olik stenbebyggelsen i städernas mest centrala
delar. Områdena var att betrakta mer som kåkstäder med uthus avsedda för
bland annat vedbodar, naturahushållning, avträden och soptunnor. Inte sällan
fanns små lägenheter för familjer och enskilda rum för ensamstående ”ungkarlar” och ”ungmör”. Särskilt vardaglig var bostadsbristen och trångboddheten i områdena.
Förutom att stadsdelarna låg i närheten av arbetsplatserna fanns många
verksamheter insprängda i bebyggelsen som företag, affärsrörelser, dagligvaruhandel och gudstjänstlokaler. I regel bodde också företagarna i sina affärsfastigheter, det vill säga att bostad och rörelse sammanföll på platserna. Vad
gäller folkrörelsearbetet i stadsdelarna var frikyrkorna och deras möteslokaler den enda gemensamma nämnaren för rörelsernas ideella verksamheter i
områdena.
Stadsdelarna var alltså platser för inflyttare och avspeglade städernas huvudnäringar fram till mitten av 1900-talet. Då var områdena etablerade och
hade så varit under flera decennier, men de var slitna och nerkörda. Denna
syn på områdena leder in på nästa avsnitt.

Det imaginära rummet (bilder och berättelser)
I föregående avsnitt framkom att den rumsliga praktiken och det levda rummet till stor del sammanföll i stadsdelarna. Detta avsnitt – om det gränslösa,
abstrakta och teoretiska imaginära rummet – ser till synen på områdena eller
till representationer av rum för att tala med Henri Lefebvre.
Med avseende på stadsplanering förändrades synen på Norrby, Nyfors
och Öster under 1800-talets senare del. Före 1874 års byggnadsstadga var
inte stadsdelarna föremål för stadsplanering. Därefter blev platserna objekt
för stadsplanering eftersom de växte fram på reglerad och stadsplanerad
mark. Som tidigare nämnts innebar järnvägens tillkomst att platser bands
samman. Den var en ekonomisk, social, kulturell och symbolisk hävstång för
städerna och tillika för stadsdelarna. Härvidlag medverkade staden, stadsdelarna, transporterna och sociala institutioner till ackumulering och transferering av det som Pierre Bourdieu kallar för symboliskt kapital.
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Även om järnvägen band samman platser, delade den också stadsbebyggelsen. I fysisk, social och imaginär mening avskildes stadsdelarna. Denna
delning av stadsbebyggelsen återverkade på rumsligt symboliskt kapital då
järnvägarna – och i viss mån även vattendragen – blev markörer för sociala
distinktioner.
Järnvägarna som storskalig sociomateria hade alltså en delande inverkan
på stadsbebyggelsen, stadsbefolkningen och stadsbilderna. Den mentala
indelningen förstärktes av att järnvägsstationerna byggdes mot städernas
framsidor, eller de så kallade finsidorna. Därmed kom de tre stadsdelarna
alla att ligga på baksidan, det vill säga på stadens baksida. Paradoxalt nog
var stadsdelarna centrala platser samtidigt som de låg avskilda bakom järnvägarna, sett i relation till städernas centrala delar. Med andra ord fick järnvägens tillkomst, stationernas placering och stadsdelarnas avgränsning betydelse för rumsligt symboliskt kapital i respektive stadsdel. Naturligtvis förstärks rumsligt symboliskt kapital av tingyrkenas dominans, befolkning och
bebyggelse i områdena. En särskild skillnad mellan områdena beträffande
rumsligt symboliskt kapital, var att Gävle stördes av det socialt blandade
hamnområdet (jämte Öster) i större utsträckning än Borås och Eskilstuna
stördes av industriarbetarstadsdelarna Norrby respektive Nyfors.
Inget område hade ett påtagligt högt symboliskt kapital: Stadsdelarna var
av enklare former och bestod av trähus med uthus, vedbodar, avträden, soptunnor och i förkommande fall också bodar för naturahushållning. Vanligt
förekommande var de små familjelägenheterna och uthyrningsrummen. Bebyggelsen var av trä och olik stenbebyggelsen i de centrala delarna. Vad
gäller texturen, det vill säga byggnadernas ytbeskaffenheter, bestod den huvudsakligen av träpanel. En annan likhet mellan områdena var att det även
fanns hus med reveterade träväggar vars ytstruktur förknippades med de
högre samhällsskiktens stenhus. Trähusen ansågs vara sämre än stenhusen,
vilket innebar att exteriörerna – utomhusbilderna – bildade sociala distinktioner i områdena (där arbetarstadsdelarna Norrby och Nyfors bestod av hus
av trä eller reveterat trä, till skillnad från återuppbyggda Öster som var polariserat med trä- och stenhus).
Också olika namn på offentliga platser i stadsdelarna gav bilder av områdena. Av gatu- och kvartersnamnen framgick att bo- och arbetsplatser hade
varit integrerade med varandra. Även namn på yrken tecknade områdesbilder och representationer av rum, särskilt representationer av det sociala
rummet. De formella namnbeteckningarna var uttryck för en informell urban
folklore, det vill säga områdesbilder av de gamla stadsdelarna. Områdesbilder som representationer av rum återgav sådana verksamhetsknippen som då
var knutna till stadsdelarnas fysiska och sociala rum. Kort sagt, namnen bildade berättelseknippen om platserna.
Avslutningsvis har kapitlet om de gamla stadsdelarna diskuterat tillkomsten av stadsdelarna, deras bebyggelse, befolkning och bilder med avseende
på nybyggen, lägen, befolkningssammansättning och uppfattningar om om198

rådena. Det senare – representationer av rum enligt Henri Lefebvre – accentueras i nästa kapitel om planeringen och genomförandet av saneringarna av
stadsdelarna. Med andra ord är det imaginära rummet centralt i samband
med ombildningar.
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6. Ombildningen av stadsdelarna

Avhandlingen jämför tre faser (före, under och efter saneringarna) i tre
stadsdelars utveckling från ett helhetsperspektiv av fysiskt rum (bebyggelse),
socialt rum (befolkning) och imaginärt rum (bilder och föreställningar). Föregående kapitel, om de gamla stadsdelarna Norrby, Nyfors och Öster, var
förhistorien till de nya stadsdelarna.
Föreliggande kapitel – om ombildningen av stadsdelarna – omfattar brytningstiden mellan gammalt och nytt. Egentligen kunde kapitlet ha hetat ”renoveringen av stadsdelarna”. Eftersom stadsdelarna revs och totalförnyades
är dock begreppet ”ombildning” mer giltigt i betydelsen att en (gammal)
gestalt tar en ny gestalt.
Kapitlet om de rivna och ombildade stadsdelarna disponeras i tre avsnitt:
planeringen av de nya stadsdelarna, förnyelseplanerna sätts i verket och avslutningsvis en sammanfattande analys av likheterna mellan områdena.
Det första avsnittet – planeringen av de nya stadsdelarna – följer planeringen och utvecklingen av stadsdelarna från saneringsidé fram till igångsättandet av rivningarna. Här diskuteras lokala sanerings- och bostadsförsörjningsplaner samt förnyelseplanernas mottaganden; det senare beträffande
fastighetsägares reaktioner (på Öster) och lokala rörelsers bemötanden av
ombyggnationsplanerna. Slutligen studeras förändringar i befolkningsstrukturen under brytningstiden fram till brytpunkten med saneringarna.
Det andra avsnittet – förnyelseplanerna sätts i verket – följer stadsdelarna
från och med att saneringarna tar sin början. Med saneringarna av stadsdelarna blir deras historia gemensam. Stadsdelarna följs under ombyggnationen, från brytpunkten med rivningsarbetena och fram till tillkomsten av den
nya bebyggelsen. Avsnittet är indelat i tre avdelningar: I den första – det
fysiska rummet – studeras förnyelsernas tidpunkter och arkitektur samt rivningar och ändrade byggnadsplaner. Den andra avdelningen – det sociala
rummet – ser till omflyttningar och ambivalens inför ombildningen. Den
tredje och sista avdelningen – mottagandet av förnyelserna – studerar först
”den nya journalistiken”. Här diskuteras journalistikens förändring i riktning
mot den ”kritiskt granskande journalistiken”, eftersom detta är av betydelse
för hur det imaginära rummet kommer att konstrueras med och efter saneringarna. Vidare dryftas a) samspelet mellan journalister och befolkning, b)
hur områdena kommer allmänheten tillmötes och c) den första förortskritiken i Sverige. Därefter studeras mottaganden av ombyggnationerna ur två
perspektiv: inifrån och utifrån. Inifrånperspektivet diskuterar mötet mellan
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gammalt och nytt ur de boendes perspektiv. Utifrånperspektivet tar upp bemötandena på journalistikens villkor, det vill säga mediebilderna av områdena.
I kapitlets tredje avsnitt genomförs en sammanfattande analys av likheterna mellan områdenas historia med stöd av de teoretiska instrument som presenterades i avhandlingens fjärde kapitel. Allt som allt följs brytningstiden
för stadsdelarna: från det att idéerna om förnyelser utkristalliserades, via
brytpunkten då rivningarna tog sin början och fram till dess att områdena
stod nybyggda.

Planeringen av de nya stadsdelarna
Avsnittet följer planeringen av de nya stadsdelarna, från det att saneringsidéerna väcks och fram tills dess att de voluminösa rivningarna av områdena tar
sin början. Tidsperioden är alltså bindestrecket mellan idé och ombyggnation. Det kommer att visa sig att tidsrymden mellan saneringsidé och igångsättande skiljer sig åt mellan studieobjekten: I Norrby var tiden mellan idé
och rivning cirka tjugofem år, från 1934 till ungefär 1959; på Öster sexton
år, från 1952 till 1968, och för Nyfors var tidsrymden mellan idé och rivning
cirka tio år, från slutet av 1950-talet och fram till 1968.
Avsnittet disponeras i tre avsnitt som sammanfaller med de fysiska, sociala och imaginära rummen. I det första avsnittet – som sammanfaller med det
imaginära rummet – diskuteras likheter och olikheter i lokala sanerings- och
bostadsförsörjningsplaner. I det andra avsnittet – om förnyelseplanernas
mottaganden – sker en överlappning mellan de sociala, fysiska och imaginära rummen. Här dryftas fastighetsägares bemötanden av saneringsplanerna,
förändringar i det fysiska rummet i termer av förslumning, inlösen av fastigheter samt bemötanden från lokala organisationer som protestorganisationer
och pressmedia. Kort sagt, reaktioner och konsekvenser av förnyelseplanerna för stadsdelarna. I det tredje och avslutande avsnittet diskuteras likheter
och olikheter mellan stadsdelarnas sociala rum. Här avhandlas förändringar i
befolkningsstrukturen med avseende på folkmängd, män, kvinnor och barn,
yrken, inflyttning och privatekonomi. Sammantaget diskuterar avsnittet – om
planeringen av de nya stadsdelarna – förberedelser, mottaganden och förändringar under brytningstiden före brytpunkten vid ombildningarna av Norrby,
Nyfors och Öster.

Lokala sanerings- och bostadsförsörjningsplaner (det imaginära
rummet)
Moderniseringen av städerna började i de mest betydelsefulla delarna: i
stadskärnan. Allmänt betraktades äldre bebyggelse som mindervärdig, sane202

ringsmogen, omodern och i behov av förändring och förnyelse vid den här
tiden.1 Bostadsproduktionen genom rivningar hade hejdats av andra världskriget, även om det byggdes lägenheter under kriget (eftersom man räknade
med fred). Mer specifikt, hur formulerades den lokala bostadsförsörjningsoch saneringspolitiken i Borås, Eskilstuna respektive Gävle med avtryck i
Norrby, Nyfors och Öster? Det är frågan som diskuteras härnäst.
Norrby i Borås
Norrby var ”det första stora försöket till stadsdelssanering i Borås”.2 De första saneringsplanerna för stadsdelen väcktes redan före andra världskriget.
Stadsplanen för Norrby som utarbetades 1934-1937 utgjorde också en saneringsplan.3 Emellertid kom planerna på sanering att vila under kriget. Som
framgick av föregående kapitel pågick nybyggnationer i Norrby ända fram
till andra världskriget. Personalbostäder uppfördes av Borås Wäfveri och
därtill påbörjade Borås allmännyttiga bostadsbolag – AB Bostäder i Borås –
sina första hus i Norrby (samt i Borås centrum) år 1924.4 Alla bostäder behövdes och i Norrby fanns följaktligen Borås pilotprojekt av allmännyttigt
boende.
Stadsplanen innehöll inte bara planer på sanering utan även nyproduktion
av bostäder. Nya byggrätter infördes med hus i tre våningar av lamelltyp,
bland annat i kvarteret Bildhuggaren vid Alingsåsvägen.5 Dessa nybyggnationer – som utfördes på jungfrulig mark i området – omfattade 237 lägenheter åren 1920 till 1939.6
Initiativ till en ny stadsplan och nyproduktion av bostäder (före den omfattande förnyelsen av Norrby) togs också av Borås Wäfveri Aktiebolag.
Under pågående världskrig, år 1942, utarbetade bolaget i samråd med stadsarkitekten i Borås skisser till en ny stadsplan för Norrbygärde (Norrby och
Landala) innehållande bostäder för bolagets arbetare.7 Efter kriget bebyggdes
också kvarteret Filaren med fem lamellhus (sannolikt med väveribolaget som
hyresvärd).8

1

Bladh, Mats (1991), Bostadsförsörjningen 1945-1985: det industriella byggandets uppgång
och fall, Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.
2
Borås Kommunalblad: Borås stads kommunala förhandlingar 1959, s. E 277.
3
Sture Sjöberg, Stadsbyggnadskontoret Borås kommun, dokument 2001 09 02 samt intervju
2001 11 08.
4
A) Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar (1973), s. 86. B) AB Bostäder i Borås (1984), s.
17.
5
Sture Sjöberg, dokument 2001 och intervju 2001.
6
von Sydow (red.) (1944).
7
Borås Wäfveri AB (1950), dokument ”Byggnadsnämnden i Borås” undertecknat N W Hörstadius.
8
Sture Sjöberg, dokument 2001 och intervju 2001.
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Planerna återuppväcks
År 1950 återuppväcktes planerna på sanering av Norrby. Saneringsplanerna
hade legat i träda samtidigt som nyproduktion hade pågått på jungfrulig
mark i området. Förnyelseplanerna sattes i verket i januari 1950 då statsrådet
Gustav Möller öppnade en konferens på Socialdepartementet. På konferensen behandlades ”vissa städers saneringsfrågor, bland annat Borås” med
anledning av den undersökning som på initiativ av (den centrala myndigheten) byggnadsstyrelsen utförts i elva större städer.9 Framförallt behandlades
frågan om inte en otidsenlig och bristfällig bebyggelse i städernas centrala
delar ”snarast bör ersättas med bebyggelse enligt nya stadsplaner”.10 Därmed
skulle tillväxten av ytterområdenas hyresbebyggelse minskas liksom kostnaderna för ett utvidgat gatu- och ledningsnät. Möller underströk likaså att
statsbidrag inte kunde utgå till projekt som omfattade både sanering och
nyproduktion. Annars utgick statsbidrag till nyproduktion på jungfrulig
mark.
Efter konferensen utsåg byggnadsnämnden i Borås ett undersökningsområde inom stadsdelen Norrbygärde. Det fastställdes att gårdarna var gyttriga
och att området i stor utsträckning upptogs av skrymmande byggnader jämte
de moderna bostadshus som byggts i enlighet med gällande stadsplan. Dock
nedvärderades området på grund av oordning och en belamring av stillösa
byggnader i området.11 Förmodligen var stillöshetens referensmärken husen
med lökkupolerna, och inte de nya husen med konkreta former för modernt
boende, stil och smak.
Den 30 november 1950 inkom en handling från Borås Wäfveri till Byggnadsnämnden i Borås.12 Väveribolagets representant N W Hörstadius ansåg
att 1934 års stadsplan för Norrbygärde var föråldrad, inte minst området vid
Viskadalsparken. För bolaget som ägde betydande markområden var det
”synnerligen aktuellt” att snarast få möjlighet att utnyttja dessa områden för
”bebyggelse med bostadshus för våra arbetare”.13 Borås Wäfveri bifogade en
idéskiss till en stadsplan omfattande en rad sexvåningars punkthus. Man
tillade att flertalet av husen kunde uppföras utan att några värdefulla hus
behövde rivas. Avslutningsvis anhöll bolaget om att arbetet med den nya
stadsplanen skulle bedrivas med största skyndsamhet. Därtill var bolaget
också berett att vidta åtgärder för att underlätta för en snabb handläggning av
ärendet. Borås hade alltså planer på bostadsförsörjning i Norrby före andra
världskriget, bland annat genom sanering. Dock var saneringsplanerna återhållsamma i väveribolagets bostadsförsörjningsplaner i Norrby.
Norrby var det första stora försöket till stadsdelssanering i Borås. Stadsplanearbetet gick vidare och år 1957 gavs ett tilläggsanslag på 30 000 kronor
9

Borås Kommunalblad 1950, s. E 19.
Ibid.
11
Ibid.
12
Borås Wäfveri AB (1950).
13
Ibid.
10
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för utarbetandet av stadsplanen för Norrby (som dittills kostat 32 000 kronor).14 Samma år presenterade VBB Viak ett ”Courbusier-inspirerat planförslag” med storskaliga höghus i 16 våningar längs Norrby Långgata och med
många parkeringar.15 En av ”längorna” skulle bli cirka 300 meter. Dock blev
förslaget inte av eftersom husen skulle bilda en ”mur runt stadsdelen”, enligt
en bedömning som stadsarkitekt Ahlsén gjorde från en utsiktsplats på Hestra
klint.16 (Se bilaga 3 där funktionalismen diskuteras).
Borås var öppet för influenser. Med erfarenhet från den då pågående Södersaneringen i Gävle talade fastighetschef Louis Campanello år 1958 på det
allmänna temat: ”Var bygger man mest ekonomiskt: samhällets periferi eller
dess centrala delar?”17 Temat för Campanello – som ingick som sakkunnig i
Statens offentliga utredning Saneringsfrågan 1954:31 – ska jämföras med
Gustav Möllers anförande år 1950 om utväxlingen av omodern bebyggelse i
centrala lägen.18 Året efter att Campanello höll sitt anförande i Borås gjordes
en planering för de närmaste tio åren, att cirka 1000 lägenheter skulle uppföras genom sanering av en äldre bebyggelse.19 År 1959 lades ett förlag till
stadsplaneändring för Norrbygärde eftersom huvudparten av byggnaderna
från 1880-1910 var ”föråldrade och slitna”.20 Den nya planen avsåg området
mellan järnvägen och Alingsåsvägen. Till största delen innehöll planen skivhus i åtta våningar samt en del trevåningshus.21 Samma år framfördes ett
förslag om två 8-våningshus om tillsammans 216 lägenheter i Norrby fotbollsplan.22 Fotbollsplanen hade en gång lagts på en sankmark.23 Valet berodde på svårigheten att finna ersättningsbostäder i Borås för evakueringen
av de mer eller mindre ”ruckliga” Norrbyhusen.24 I och med byggnationerna
på Norrby fotbollsplan kunde befolkningen bara ”flytta över gatan” från
saneringsbostäderna till de nya lägenheterna.

14

Borås Kommunalblad 1957, s. E 703.
Sture Sjöberg, intervju 2001.
16
A) Pérez, Natalia Anahi (1995), Norrby: ett bostadsområdes historia, B-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, intervju med Sture Sjöberg, Stadsbyggnadskontoret, Borås, s. 13. B) Sture Sjöberg, intervju, 2001. C) Borås Kommunalblad 1959, s. E 276-277.
17
Borås Kommunalblad 1958, s. E 805. Senare ”övertalades” Louis Campanello att flytta till
Göteborg och lämnade Gävle 1960, enligt Folkesdotter (1995), ”Södersaneringen: lyckad
förnyelse eller meningslös förstörelse?” i Attius (red.) (1995), s. 183.
18
Statens offentliga utredningar 1954:31, Saneringsfrågan: betänkande om förnyelsen av
stadssamhällenas bebyggelse. Stockholm: Socialdepartementet, s. 7.
19
Borås Kommunalblad 1959.
20
Ibid., s. E 589.
21
Sture Sjöberg, dokument 2001 och intervju 2001.
22
Borås Kommunalblad 1959, s. E 261.
23
Sture Sjöberg, intervju 2001.
24
Borås Kommunalblad 1959, s. E 261.
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Saneringsmogen bebyggelse
I Norrby – med ojämn åldersstruktur på husen – avslutades ”saneringsköpen
i stort sett” år 1961, eftersom det endast fanns ett fåtal mindre hus kvar i
privat ägo inom området.25 Säljarna var industriföretag i staden som Borås
Wäfveri, Kilsund och nedlagda Dalhems väveri. Köparna var Borås stad
samt ett icke namngivet byggnadsföretag.
Ytterligare höghus skulle uppföras på en plats som bestämdes som Norrbys centrala delar: korsningen Norrby Långgata och Norrby Tvärgata. Samma år som saneringsköpen avslutades, påpekades det att niovåningshusen i
Norrby vållade en tvekan inom byggnadsstyrelsen (som är en högre instans
än kommunen).26 Ändringen av stadsplanen var ett avsteg från tidigare bestämmelser då den redan uppförda bebyggelsen i huvudsak bestod av tre
våningar. Sommaren 1961 meddelades att ingen stadsdel i Borås torde bli så
grundligt omgestaltad av den nya tiden som just Norrbygärde.27 Det fanns
också goda förutsättningar för en ”radikal sanering”: eftersom den befintliga
bebyggelsen var ”rivningsmogen” fanns det ekonomiska möjligheter att frilägga stora områden (bild 50).28 Förslumningen var alltså vinstgivande för
Borås.

50. Saneringsmoget hus i Norrby i början av 1960-talet. (Foto: Curt Ylving)

Den gamla kåkbebyggelsen på Norrbygärde ansågs alltså saneringsmogen
i början av 1960-talet och det gällde främst cirka 700 utdömda lägenheter.29
25

Borås Kommunalblad 1961, s. E 556.
Borås Tidning, 1961 03 14.
27
Borås Kommunalblad 1961, s. E 557.
28
Ibid.
29
AB Bostäder i Borås (1974), 50 år med AB Bostäder i Borås 1924-1974, Borås: AB Bostäder i Borås, s. 29.
26
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Vidare passade inte små kvarter och trånga gator den tidens stadsbyggare
som ville bygga i höjden och som ”måste ha plats för alla bilarna”.30 I september 1961 togs också det ”första spadtaget” för AB Bostäders första byggetapp.31
Norrby var alltså klart för ombildning. Ungefär tusen lägenheter skulle
uppföras genom sanering av den äldre och förslummade – dock inte den
nyare – bebyggelsen i Norrby. Saneringsarbetena beräknades också vara
klara någon gång mellan 1963 och 1965, det vill säga tretton till femton år
efter det att planerna på sanering hade väckts.32
Nyfors i Eskilstuna
Till en början ingick planerna på förnyelse av Nyfors i den allmänna inventeringen av Eskilstunas bostäder som genomfördes redan strax före andra
världskrigets utbrott. Eskilstunas planer gällde en allmän förnyelse av bostadsbeståndet i avsikt att förbättra den dåliga boendemiljön. Dåtidens beslutsfattare stod inför konkreta problem som måste hanteras, som trångboddheten och bostadsbristen i Eskilstuna.33 I undersökningen om stadens bostadssituation år 1937 framkom att 55 procent av befolkningen levde i ”otvetydigt överbefolkade bostäder”.34 En fjärdedel av bostäderna ansågs inte vara
tillfredsställande som bostäder eftersom de saknade avlopp, egen toalett eller
var fuktiga, kalla eller bådadera. Nyfors ingick härvid i den allmänna inventeringen av Eskilstunas bostadsbestånd.
Saneringsplaner, nedgång och byggförbud
Planerna på saneringen av Nyfors väcktes i slutet av 1950-talet; det beslutades att ”nästan hela centrala Nyfors skulle rivas” och ersättas av nya hus.35
Även i Nyfors – som i Norrby – hade vissa nybyggnationer förekommit.
Skillnaden var att Eskilstunas allmännyttiga bostadsbolag troligtvis inte
byggde sina första bostäder där utan i Lagersberg, Fröslunda, Söder och
Öster med början år 1935.36 En bevekelsegrund var att med barnrikehus avlägsna slummen i Eskilstuna.
I Nyfors fanns åtskilliga byggnader som hade några år på nacken, men de
var ändå så pass välbehållna att det var motiverat att låta dem stå kvar.37
Punktvis nybebyggelse hade pågått i Nyfors under de senaste decennierna,
uppskattningsvis alltsedan slutet av 1940-talet (något som också pågick i
slutet av 1950-talet och början av 1960-talet då husen efter järnvägen bygg30

Borås Kommunalblad 1961.
Borås Tidning, 1961 09 02.
32
Borås Kommunalblad 1959, s. E 261 och E 275.
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Ohlsson, et al., (2002), s. 191.
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Ibid.
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des på sanerad mark).38 På 1960-talet ansågs stora delar av Nyfors i ”starkt
behov av sanering, förnyelse, omvandling”.39

51. Förslumning i Nyfors, år 1972. (Foto: Eskilstuna stadsarkiv 2006)

I Nyfors var tjugo kvarter i behov av förnyelse (i ett område avgränsat av
järnvägen, Tegelbruksgatan, Ekvallsgatan, Forsmarksgatan och Krongatan).
För dessa kvarter infördes ett nybyggnadsförbud år 1963, tre á fyra år före
byggstarten.40
Boende intill centralt belägna industrier
I generalplanen för Eskilstuna – som utarbetades 1943-1947 – diskuterades
stadens framtida differentiering: å ena sidan arbetsområdens olika karaktär, å
andra sidan bostadsområden med tillhörande områden för uteliv, sport, och
rekreation.41 Dessutom diskuterades områdenas inbördes belägenhet med
hänsyn till deras lämplighet för respektive ändamål och möjligheter till goda
förbindelser mellan dem. Beträffande industrins utbyggnad torde den ”i första rummet” ske inom centralt belägna områden: väster om Fristadsparken
och Rothoffsvägen samt norr om ån.42 Vid lokaliseringen av framtida bostadsområden var man tvungen att ta hänsyn till ett flertal faktorer, bland
annat områdenas läge i anslutning till arbetsplatserna.
Ett tema jämförligt med Gustav Möllers anförande på konferensen 1950
fanns också i Eskilstuna: att en bristfällig bebyggelse i städernas centrala
delar snarast borde ersättas med bebyggelse enligt nya stadsplaner. I 1963
års regionplan framkom en påbjuden återhållsamhet med expansion i ytter38

Stadsbyggnad: kommunalteknisk tidskrift, Örebro: Svenska kommunaltekniska Föreningen,
7-8:1971, s. 154.
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Ibid.
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Folket, 1966 11 29.
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utarbetad på stadsarkitektkontoret i Eskilstuna 1943-1947, s. 71.
42
Ibid., s. 74.
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områden. Förklaringen var att om inte centralområdet kunde ”anvisa bostadsområden med önskad standard och eftersökt trivsamhet” kommer folk
sannolikt att söka sig ut till ”områden utanför centralområdet”.43 Centralt
boende var således ett argument för att riva och bygga nytt. Bostäderna i
Nyfors var ämnade för arbetarna i den centralt belägna industrin i Eskilstuna.
Det skedde dock en förändring under 1960-talet. Samtidigt som det fortfarande fanns många trähus och många fabriker i staden hade flera fabriker
redan börjat flytta ut från centrum.44 Sammantaget var de främsta skälen till
saneringen av Nyfors: ett centralt boende, ett saneringsmoget bostadsbestånd, rivning och ersättande samt – som underordnat skäl – en bostadsbebyggelse intill de centralt belägna arbetsplatserna. Med andra ord var det
viktigt att och var förnyelsen skedde.
Arkitekttävling
Av Norrby, Nyfors och Öster var det enbart i Nyfors som förnyelsen föregicks av en arkitekttävling (bild 52). Syftet – eller snarare villkoret – var att
ge ett förslag till den stadsplan som efter bearbetning kunde läggas till grund
för en ”successiv förnyelse” av bebyggelsen inom området som var ”centralt
beläget med goda kontakter till stadskärnan”.45 Centralt boende (i moderna
lägenheter) var alltså ett skäl till förnyelsen av Nyfors som också innehöll
markreserver för framtida expansion av bebyggelsen. Ett annat villkor med
arkitekttävlingen var att verka för en avgränsad förnyelse av Nyfors: på
grund av de ”befintliga byggnadernas varierande kvalitet och värde” torde
saneringen i stor utsträckning genomföras med en väsentlig del av bebyggelsen sparad.46 Nyfors skulle alltså ombildas och förnyas men inte totalsaneras.

43

Eskilstunabygdens regionplan (1963). Rapport 9: Bebyggelsens lokalisering (1960), s. 16.
Ohlsson, et al., (2002), s. 183.
45
Svenska arkitekters riksförbund (1966), Program för inbjuden arkitekttävling om stadsplan
för Nyfors-området i Eskilstuna, Svenska Arkitekters Riksförbund, s. 1.
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A) ”Nyforsområdet i Eskilstuna”, Arkitekttävlingar: tidskrift för arkitektur- och stadsplanetävlingar, Stockholm: Svenska arkitekters Riksförbund, 2:1967, s. 73, och B) ”Nyfors i centrala Eskilstuna: gammal innerstad, ny bostadsmiljö”, Stadsbyggnad, 7-8:1971, s. 154.
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52. Vinnare och förlorare i arkitekttävlingen om nya Nyfors: Överst det vinnande tävlingsförslaget ”Nygammal vals”. Nedanför de förlorande förslagen: ”Nya
Nyfors”, ”A’jour” och ”Fritt fram för frisören”. (Foto: Eskilstuna stadsarkiv
2006)
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Eskilstuna stad och AB Fristadens tävlingsinbjudan utgick till fyra arkitekter SAR.47 Vinnare blev Erik och Tore Ahlsén med förslaget ”Nygammal
vals”. Juryns omdöme var att det valda trafiksystemet hade ”naturligt utnyttjats för en uppdelning av bebyggelsen i två storkvarter” och att ”den föreslagna utformningen av Nyforsgatan som central gågata är ett uppslag som
arkitekttoniskt och miljömässigt är av mycket stort intresse”.48 Mycket noggrant hade också gågatan lyfts fram vid prisnämndens sammanträde år
1966.49 Följaktligen innebar planläggningen av saneringen av Nyfors en likhet med Norrby: inget av områdena skulle komma att totalsaneras per definition eftersom det delvis redan fanns en funktionell bebyggelse i områdena.
Öster i Gävle
En skillnad mellan Borås, Eskilstuna och Gävle är att undersökningarna av
Gävles bostadsförhållanden påbörjades i slutet av andra världskriget, inte
före kriget. I Den framtida bostadsförsörjningen i Gävle (1945) föreslogs att
staden borde planera för nybyggnationer av 5500 lägenheter under perioden
1946-55.50 Nybyggnationerna var villkorade och förutsatte en sanering av
2100-3600 lägenheter mestadels åren 1951 till 1955. Senare, på basis av
1940 års folkräkning, utverkade Axel R Camitz och Louis Campanello år
1946 en prognos över Gävle för perioden 1946-1970.51 Prognosen grundades
på framskrivningar av befolkningsmängden, hushålls- och bostadsbeståndet
med syftet att bland annat ange maximibehovet av bostäder.52 En viktig förutsättning för en ”systematisk sanering” av betydande områden inom de
äldre delarna av det dåvarande bostadsbeståndet, var ett gynnsamt förhållande mellan inkomster och hyror.53 Områden med ”undermålig bebyggelse”
utgjordes av olika kvarter i stadsdelarna Söder, Brynäs och Bomhus, men
inte på Öster.54
Öster blev inte först att saneras i Gävle, till skillnad från Norrby och Nyfors. Saneringen av Öster föregicks av Södersaneringen som var det första
fallet i Sverige av stadsdelsförnyelser. Härnäst diskuteras Södersaneringen
eftersom den kom att få betydelse för Östersaneringen.
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Södersaneringen och stadsdelsförnyelser
Två år efter Den framtida bostadsförsörjningen i Gävle (1945) konstaterade
Bostadssociala utredningen (1947) att saneringar av äldre hus i de centrala
delarna av Gävle inte var ekonomiskt försvarbara.55 Kostnadsanalysen föreslog att värdena på fastigheterna måste minska från 13 miljoner kronor till
2,4 miljoner, annars skulle nybyggnationerna bli en förlustaffär.56 Saneringarna var alltså inte finansiellt berättigade, till det var fastigheterna för högt
värderade strax efter kriget.
I Gävle var befolkningen och bebyggelsen i rörelse. Staden expanderade
av byggandet runt den gamla stadskärnan under 1930- och 1940-talen. Med
1950-talets urbanisering inleddes en förnyelseprocess av den gamla stadskärnan. Gävle tog förnyelsen på allvar när man utförde bostadsförsörjningsoch saneringsplaner, eller stadsdelsförnyelse.57 År 1953 presenterade Louis
Campanello Betänkande med förslag till stadsdelsförnyelse i Gävle.58 Retroaktivt förstod betänkandet att det var först 1949 som det kom en målmedveten bostadspolitik, som sökte ”stävja den perifera bebyggelsen av större flerfamiljshus och i stället föra in den inom stadens förut bebyggda delar”.59
Detta är ett intressant påpekande. För det första var temat jämförligt med
Gustav Möllers tidigare anförande från år 1950 om att en bristfällig bebyggelse i städernas centrala delar snarast borde ersättas med en ny bebyggelse
enligt nya stadsplaner. För det andra var Campanellos förslag jämförligt med
den senare tillkomna Eskilstuna regionplan (år 1963). Regionplanen påbjöd
en återhållsamhet med expansion i ytterområden, med anledning av att om
inte centralområdet kunde anvisa bostadsområde med önskad standard skulle
folk sannolikt söka sig utanför centralområdet.60 Argumentet att kunna anvisa bostadsområden i centralområdet i syfte att förhindra eller begränsa bosättningar utanför centralområdet var en likhet i argument mellan Borås,
Eskilstuna och Gävle.
1953 års Betänkande med förslag till stadsdelsförnyelse i Gävle följdes av
Bostadsförsörjningsplan för Gävle 1956-65.61 Den 6 maj 1955 godkände
Gävles drätselkammare det av fastighetskontoret framlagda programmet för
bostadsförsörjning i Gävle. Inriktningen på nyproduktionen var tvåfaldig.
Avsikterna var att skapa förutsättningar för en ”avsevärd förbättring” av
55
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utrymmesstandarden och en ”betydande minskning av antalet trångbodda
hushåll”.62 Förnyelsen avsåg kvarteren på Söder och på Brynäs, men inte
Öster.
Likt en småskalig trästad från slutet av 1700-talet och det tidiga 1800talet, som klarat sig från stadsbranden 1869, var Söder nedslitet, omodernt
och sågs som bostadssocialt undermåligt. På Söder var trångboddheten större
än på många andra håll i Gävle, inbegripet Öster. Söder tedde sig som omodernt i perspektiv av femtiotalets tilltro på framtiden och tekniken. Bostadsstandarden var låg och området var inte lämpat för den växande biltrafiken,
allra minst genomfartsleden Kungsgatan som då var Riksväg 1363. Kungsgatan spelade en roll för stadsplaneringen vid Södersaneringen, dessutom växte
Gävle och hade mer än 3000 bostadssökande.64
Ett modernt och effektivt fungerande centrum var en förutsättning för att
Gävle skulle expandera och klara av tillväxten av både näringsliv och befolkning.65 Koncentrationen av handel och kontorsverksamhet till stadskärnan var något gemensamt för generalplanerna som framlades i svenska städer före 1960.66
Trots att citysaneringar kritiserats i ord av kulturmord på gamla miljöer
och dålig smak, finns det anledning att påstå att Södersaneringen var ett
iscensättande av 1930-talets idealbilder. Varför genomfördes inte Södersaneringen tidigare? Två skäl talar mot ett tidigare genomförande: bostadsbristen
och bristen på evakueringsbostäder.67 En sammanfattning av Södersaneringen visar ett antal argument för omdaningen, nämligen byggnadstekniska,
bostadssociala, stadsplanetekniska och kommunalekonomiska.68 Dessutom
var näringslivets och bilismens ”legitima anspråk i den omvandlande staden
starkt pådrivande krafter i förnyelsearbetet”.69
Med Södersaneringen – som var den första av sitt slag i Sverige – byggdes en storstadsmässig stadsdel med moderna bostäder där Södra Kungsgatan kantades av affärs- och kontorslokaler. Antalet bostäder på Söder fördubblades samtidigt som de blev större och modernare. Invånarantalet steg
från 4800 år 1953 till drygt 9000 personer år 1961.70 Söder hade blivit en
modern stadsdel, ett handelscentrum med mer än 90 butiker, moderna kontor
och parkeringshus. Söder var således inte differentierat som ett funktionsom62
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råde. Inte i någon annan svensk stad genomfördes under femtiotalet en så
omfattande bostadsförnyelse i stadskärnan. Gävle fick storstadskaraktär,
odifferentierade Söder blev ett tidens tecken och förnyelsen lovordades. På
internationella seminariet om stadsförnyelse, som hölls i Haag 1958, var
Gävle och Stockholm landets representanter.71
Öster, planer på industriområde och nybyggnadsförbud
Öster ingick varken i 1953 års Betänkande med förslag till stadsdelsförnyelse i Gävle eller i 1955 års Bostadsförsörjningsplan för Gävle 1956-65. Varför var inte Öster ett förnyelseområde för bostäder likt Söder? Louis Campanello drog sig till minnes att på Öster var det ”rätt bra bostäder” och att man
”aldrig diskuterade Öster”.72 Jämfört med Öster var Söder en betydligt ”sämre stadsdel för där var det gamla kåkar”.73
Öster fanns alltså inte med i Louis Campanellos förnyelseplaner och idealbild om en modern stad. Till det var Östers bebyggelse i alltför gott skick
jämfört med den på Söder. När presenterades då planerna för nya Öster och
vilka var avsikterna? Centrala årtal för förnyelseplanerna för Öster är 1952
och 1954. Under dessa år framkommer att planerna för Öster inte är desamma som för Söder och Brynäs, som handlade om att förnya gammal bebyggelse i stadskärnan och att hjälpa innevånarna ur en – som man såg det –
moraliskt tvivelaktig miljö betingad av trånga bostäder, låga hyror och eftersatt fastighetsunderhåll.74 Inte heller var avsikten att bygga nya bostäder på
Öster. På Öster skulle det bli industrier.
I 1952 års stadsplan och generalplan planerades Öster som ett industriområde, främst genom en utvidgning av grosshandelns lokaler och avsättande
av mark för småindustri-, kontors-, lager- och magasinsbyggnader.75 Näringslivets innehåll i Gävle hamn och den planerade Södersaneringen var
alltså argument för rivning av Öster.
Öster skulle alltså rivas och nybebyggas med näringslivslokaler. År 1954
– i en skrivelse till Beredningsutskottet från byggnadsnämnden och med en
bifogad promemoria av stadsarkitekt Sven Wranér – omskrivs och översätts
Öster i begrepp av förändrade ändamål, varudepåer och markbeskaffenheter:
Enligt generalplanen har emellertid ändamålet för bebyggelsen inom detta
område i staden så förändrats, att detsamma på grund av diverse förhållanden,
såsom svårigheter att anordna källare samt närhet till blivande järnvägsgodscentral, föreslagits bebyggas uteslutande för småindustri, handel och hantverk.76
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Den blivande järnvägsgodscentralen och den för källarvåningar ogynnsamma marken bidrog till att tanken på industrier styrde utvecklingen. Frågan om ogynnsamma källarvåningar måste förstås som att det fanns föreställningar om att moderna hus har källare för pannrum.77 Inom Wranérs
skrivelse föreslogs en åtgärd med betydelse för området. Wranér föreslog att
”nybyggnad inom stadsdelen Öster i Gävle icke må företagas utan länsstyrelsens tillstånd”.78 Därmed hade nybyggnadsförbud införts på Öster redan år
1954. Denna handling var också i linje med vad som framlades i SOU
1954:31, Saneringsfrågan: betänkande om förnyelsen av stadssamhällenas
bebyggelse, att förbud mot nybyggnation var en metodik för stadsplanearbete i bebyggda områden.79
Ändrade planer och fortsatt nybyggnadsförbud
Planerna kom att ändras. Den 10 september 1963 föreslog drätselkammaren
att stadsfullmäktige skulle besluta att för tiden fram till den 10 september
1964 ”må nybyggnad ej företagas utan länsstyrelsen tillstånd”.80 Området
som nybyggnadsförbudet avsåg låg innanför Lilla Esplanadgatan, Nygatan,
Sjömansgatan och Dalagatan inom stadsdelen Öster med undantag av kvarteret Fortuna och viss intilliggande gatumark. Den östra förbudsgränsen Sjömansgatan – som rätteligen skall vara Norra Sjötullsgatan – innebar att inte
hela stadsdelen Öster omfattades av nybyggnadsförbudet. För det andra var
detta det andra förbudet mot nybyggnad som utverkades. Skillnaden var att
förbudet från 1954 inte var tidsbegränsat, vilket nu var fallet.
Två månader efter det andra nybyggnadsförbudet i ordningen, den 8 november 1963, utverkades ett nytt stadsplaneförslag för Öster.81 Förslaget
gällde ett större område än Öster och omfattade angränsande områden som
ett hamnkvarter på Alderholmen och fyra kvarter väster om järnvägen.82
Planen kom att dela Öster i två delar i fråga om kvarterens användningssätt:
bostäder respektive blandad bebyggelse av bostäder och småindustri. Strax
därefter meddelades att en ”ny österstadsdel” med enbart bostäder skall anläggas genom ”total sanering”.83 Motivet till revideringen var det svaga intresset för industrilokalisering till området. Mera lockande var Näringen och
Sörby Urfjäll med utsikter för företagens tillväxt och utbyggnad.
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Två år senare, år 1965, ville ”Gävle förnya Öster”.84 Året därefter kom
uppgifter om att en fortsatt bostadssanering var ”högst angelägen i Gävle”.85
Därefter tvekade byggnadsstyrelsen i planerna på Öster med anledning av
den ringa uppmärksamhet som riktats mot bullerstörningarna från trafik och
närliggande industrier.86 Samma år (1966) fastställdes stadsplanen för Öster
enligt vilken en total förnyelse med bostäder skulle ske.87
Planerna för Öster kom inte bara att ändras från industriområde till bostadsområde utan också skjutas på framtiden. I december 1966 kom bud om
ett bakslag för Gävle stad då trafikprojektet försenades och med det stadsdelen Öster.88 Öster är det enda av de tre studerade objekten där trafikleder
ingick i förnyelseplanerna. Trafikprojektet – med inverkan på utformningen
av det nya området – var den nya Staketgatsledens sträckning genom gamla
Öster.
Ett år senare, i december 1967, poängterade kommunalrådet Ture Edbom
att hela den östra delen genom stadsdelarna Öster, Nordost och Brynäs måste
totalsaneras i syfte att bygga bostäder.89 Totalsaneringen av Öster skall således skiljas från Nyfors och särskilt från Norrby där nybyggnationer pågått
och begränsat saneringens omfattning.
Med andra ord var man inte längre emot bostäder på Öster, även om dessa
bostadsplaner kom sent in i planeringsprocessen av nya Öster. För det andra
blev planerna på totalsaneringen av Öster en tvist mellan en omotiverad
markexploatering och en uppmaning om förnyelse där Brynäs (som tidigare
samordnats med Söder) ingick som ett argument för förnyelse av Öster (och
Nordost). För det tredje och slutligen fanns det tankar om att en arbetarbefolkning skulle flytta in på nya Öster, eftersom livsmedelsförtagen kafferosteriet Gevalia (Vict. Th. Engwall & Co) och konfektyrfabriken F. Ahlgrens
Tekniska Fabrik AB hade uppvaktat kommunstyrelsen i samband med ombyggnationen.90 Jämför detta med arbetarstadsdelarna Norrby och Nyfors där
det fanns tankar på att områdena skulle befolkas av en arbetarbefolkning
också fortsättningsvis. Högst sannolikt var också tanken med nya Norrby att
låta textilarbetarna – som funnits på plats sedan mitten av 1800-talet – få en
ny stadsdel.
Stadsplanearbetets hantering
Till skillnad från Nyfors tillkom inte nya Öster genom en arkitekttävling.
Där följde man en annan idé. Louis Campanello – som då var i Göteborg –
förde på tal att ”vi anlitade privata byggare” som arbetade med Södersane84
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ringen.91 I detta finns en likhet med Nyfors där byggnadsföretagare (i första
hand Göte Eriksson, K R Ericsson och Katrineholms Husbyggen) var engagerade genom inköp av saneringsfastigheter i Nyfors.92 Dessutom köpte ett
(inte namngivet) byggnadsföretag in fastigheter i Norrby. Gävles arbetsmodell var att köpa mark (för framtida behov) och sedan sälja tomträtten till
byggnadsföretag med ansvar för projektering. I stället för arkitekttävlingar
hölls en form av entreprenadtävling där den lägstbjudande troligen kom att
få totalentreprenaden.
I fråga om Öster förändrades samtidigt mönstret från Södersaneringen.
Före detta stadsarkitekten Erik Larsson mindes att det var HSB som förde
fram att det skulle byggas på Öster.93 HSB blev projektör och förvaltare för
Öster med allmännyttan som byggherre. Gävle hade redan två allmännyttiga
bostadsbolag vid tiden för Östersaneringen: Gavlegårdarna (konstituerat
1917 och allmännyttigt bostadsföretag 1935)94 och Stiftelsen Hyresbostäder
(bildat 1948). Den senare blev dock byggherre för Öster. Vidare fick Jan
Thurfjell Arkitektkontor AB i uppdrag att göra en principskiss som sedan
blev underlag för stadsplanen.95
Det var alltså bostadsbrist i Gävle. För det första var ”folk tacksamma för
det som producerades” och för det andra hade Gävle med Campanello, socialdemokraterna, HSB, Riksbyggen och allmännyttan bestämt sig för att köpa
upp fastigheter.96 Här framskymtar en samexistens mellan å ena sidan den
allmänna bostadsbristen och den låga boendestandarden, å andra sidan intressentgruppen politiska maktinnehavare, Gävles två allmännyttiga företag
och kooperationen.
Hur uppfattades Gävles två allmännyttiga bolag i staden? I Gävle tecknade lokalmedia relationen mellan HSB och Hyresbostäder som ”expansiva
parhästar” och en prognos med sikte på år 1970 visade att HSB och Stiftelsen Hyresbostäder ”tillsammans kan prestera inemot 40 procent av den i
Gävle önskvärda årsproduktionen”.97 Att Hyresbostäder och HSB sågs som
parhästar kan klargöra frågan om varför inte Öster var ett tävlingsobjekt.
Okulär besiktning och historiens ironi
Öster ingick inte i Louis Campanellos förnyelseplaner för bostadsområden.
Var det tanken och beslut om industriområde som motiverade sanering, inte
att fastigheterna betingade låg standard eller var i dåligt skick? På frågan om
det genomfördes någon bostadsinventering på Öster före saneringarna svara91
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de dåvarande stadsplanearkitekt Erik Larsson: nej, snarare skedde det en
”okulär besiktning” av Öster.98
Sannolikt anmärktes mot förfallet av (det tidigare nämnda) Epidemisjukhuset som stängdes under 1930-talet. Öster var gammalmodigt och ohygieniskt, och Larsson mindes att Öster hade dålig standard och att det var slask
på gårdarna.99 En intervjuperson som besökte Öster under 1960-talet kunde
konstatera att man hade utedass, att ”det luktade piss” och att man hade skilda ställen för urin och avföring.100 Med eftertryck sade han att Öster var de
”sista resterna av Fattigsverige i Gävle” (i likhet med Norrby i Borås).101

53. Bristande underhåll och förslumning av Öster, åren 1960 och 1969. (Foto: Gävle
stadsarkiv 2005)

Öster översattes som Fattigsveriges sista boning i Gävle. Finns här en historiens ironi? Att det som var först byggt blev sämst och när de sämsta husen revs kom andra hus att bli klassade som de sämsta? Det vill säga att efter
saneringarna av Söder och Brynäs blev Öster sinnebilden för det omoderna.
Därtill var ”husen av trä med låg sanitär standard”102 och förhållandet mellan
den lantliga resvirkesbebyggelsen och den urbana bebyggelsen i sten- och
reveterat trä – sett som områdesbilder – fick med största sannolikhet betydelse för den efterföljande förnyelsen. Det betyder att träbebyggelse faller under
epitetet saneringsmoget. Främst gällde det (tidigare nämnda) Epidemisjukhuset som hade avlöst kolerasjukhuset som ”dödens väntrum”.
Öster var ett fall av utebliven bostadsinventering, vilket inte hindrade
åsikter om området. Var förhållandena också desamma i Norrby och Nyfors?
Nej, inte i Norrby eftersom ett undersökningsområde utsågs inom Norrbygärde år 1950 med tillägg 1957. Förmodligen skilde sig Nyfors från Norrby
då bostäderna i Nyfors inventerades i samband med 1937 års undersökning
av bostadssituationen i staden.
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Sammantaget ingick inte Öster i de första bostadsförsörjningsplanerna för
Gävle, men kom senare att hållas som gammalmodigt och ohygieniskt. Öster
tolkades också som Fattigsveriges sista rest i Gävle efter det att Söder hade
sanerats och förnyats.
Öster kom att saneras som tredje fall i Gävle. Inledningsvis var planerna
för nya Öster att stadsdelen skulle bli ett industriområde till följd av sitt läge
i hamnen och dess näringsliv. Ett första nybyggnadsförbud infördes år 1954
och cirka tio år senare utverkades det andra byggförbudet. Sammanlagt var
byggförbudens längd cirka fjorton år, till skillnad från tre á fyra år i Nyfors.
Strax därefter ändrades planerna för Öster, från industriområde till bostadsområde. Det nya stadsplaneförslaget för Öster, som även innefattade angränsande stadsdelar, slog fast att Öster skulle totalsaneras och bestå av enbart
bostäder. Om så inte hade skett hade Öster varit annorlunda idag, det vill
säga en annan stadsdel med en annan berättelse.

Förnyelseplanernas mottaganden
I det föregående avsnittet diskuterades likheter och olikheter mellan Norrby,
Nyfors och Öster vad gäller lokala sanerings- och bostadsförsörjningsplaner.
I det kommande avsnittet studeras förnyelseplanernas mottaganden bland
fastighetsägare och lokala organisationer (föreningar/protestorganisationer
och pressmedia). Utöver detta diskuteras också planernas konsekvenser för
den befintliga bebyggelsen, främst den fysiska nedgången av bebyggelsen.
Öster och fastighetsägares reaktioner på förnyelseplanerna
Hur reagerade fastighetsägare på saneringsplanerna och byggförbudet på
Öster? I Gävle hade Söder moderniserats samtidigt som Öster började anfrätas: Det var fina hus, men ingen tilläts bygga om med följden att underhållsarbetena blev eftersatta, mindes en informant.103 Då beskedet om Östers omplanering kom ”paniksålde många av våra grannar sina hus”, andra lät sina
hus förfalla för det lönade sig inte att hålla efter dem.104 Underhållet fick
alltså plikta med tanke på nybyggnadsförbud, rivningshot och etablering av
industrier. Per definition skulle Öster varken bevaras eller förnyas med bostäder eftersom området var avsett såsom ett småindustriområde.
Minnesbilder av ett Öster med fina hus varvat med berättelser om en
stadsdel i dåligt skick där det ”luktade piss”, ger en områdesbild av både
och: både brukbara och oanvändbara hus. Före byggförbudet utfördes obestridligen upprustningar. År 1949 byggdes på ett av husen en balkong som
skulle användas av ”kranka mamma”.105 Stadsarkitekt Sven Wranér godkän-
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de självmant bygget och färgsättningen. Att han själv godkände ärendet
väcker aningar om att Öster inte var strikt hållet jämfört med tidigare.106
Senare, samma år som nybyggnadsförbudet infördes på Öster år 1954,
köpte Portströms Smidesverkstad en grannfastighet där element och badrum
inrättades i huset.107 ”Visste ni inte om att Öster skulle rivas?” Nej, sade han,
”vi fick inget veta”.108 Huruvida fastighetsägaren delgivits information eller
inte är svårt att belägga, men hans minnesbild säger mer om kommunen än
om området.
Förutom till- och ombyggnader pågick punktvis rivningsarbeten. Den 27
februari 1958 köpte Lennart Sundin ”Golvträ, ofernissat, från rivningshus på
Nygatan 53, Gävle.109 Vidare förändrades stadsdelsbilden när grannfastigheten Gubbhuset revs 1959, något som föregicks av att ”gubbarna” flyttade till
”helt nybyggda och moderna pensionärslägenheter på Runebergsvägen
27”.110 Förvandlingen fortsatte 1965 med rivningen av S:t Matteuskyrkan
från 1891 (bild 54).

54. Före och efter rivningen av S:t Matteuskyrkan på Öster, åren 1964 och 1968.
(Foto: Gävle stadsarkiv 2005)

Öster var alltså inte med i Campanellos förnyelseplaner för centrala Gävle. I tjällossningens månad mars 1959 framställdes stadsdelens dåliga skick
med hänvisning till att gator och gasljus (sic!) var i miserabelt skick i en
interpellation till drätselkammarens ordförande.111 Andemeningen var att
byggnadsförbudet på Öster hade fått till följd att nödvändiga reparationer
blivit eftersatta och att ”Öster har således utan egen förskyllan eller värdighet kommit att bli Gävles slumområde”.112 Förfrågan gällde stadsplanearbetets utveckling och vilken typ av samhälle det skulle bli av Öster. Svaret blev
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då att områdets karaktär troligtvis kommer att bevaras med delvis bostäder
och delvis småindustrier och handelsområde.113
Hur bemöttes saneringsplanerna och nybyggnadsförbudet som trädde i
kraft år 1963? Stadsplaneförslaget föranlät erinringar från fastighetsägare på
Öster. E S Brodén ifrågasatte att fastighetsbeståndet på Öster var så ”dåligt
att det bör bort”.114 Han tillstod att den ovisshet som ”rått i flera år” hade
medfört att en del inte rustat sina gårdar. Samtidigt anhöll Brodén om att
Byggnadsnämnden skulle göra en ändring på så sätt att hans fastighet inte
skulle ”naggas i hörnet” av breddningen av Staketgatan. Brodéns formella
begäran besvarades av stadsarkitekt Folke Edenhall och stadsplanearkitekt
Erik Larsson som menade att vissa delar av fastigheten ”måste inlösas av
staden”, medan resterande delar ”skall ingå i det blivande småindustriområdet”.115
Brodéns fastighet skulle alltså lyda under planen för blandat användningssätt i ett läge norr om Staketgatan. Söder om gatan fastställde stadsplaneförslaget enbart bostadsbebyggelse vilket föranledde AB Elof Malmberg med
affärsverksamhet i området att inkomma med en begäran om att stadsplaneförslaget skulle ändras så att bolagets markinnehav fick användas för industriändamål (bild 55).116 Stadsarkitekt Edenhall och stadsplanearkitekt Larsson gav ett vagt svar. Man skrev att på längre sikt vore det bäst att företaget
flyttade sin verksamhet till något industriområde, samtidigt som företagets
verksamhet kunde fortgå tills vidare eftersom den inte var ”av störande
art”.117
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55. AB Elof Malmberg på Öster: produktion av bland annat isdubbar vars stålspetsar
producerades av Portströms smide – också det ett Österföretag. Det senare under
mer bullersamma former än den förra. (Foto: Gävle stadsarkiv 2005)

Vad mindes Erik Larsson av obestämdheten om detaljplanen? Egentligen
visste man ”inte säkert”, mindes Larsson och sade att det ”hände så mycket
på den tiden och så höll man den uppgjorda linjen.”.118 Det intressanta i
sammanhanget är inte linjen utan att man höll den. Med andra ord var stadsplaneringen inte så förhandlingsbar eftersom beslutet hade tagits i arbetarkommunen.
Nedgångens orsaker
År 1947 var fastigheterna i Gävle för högt värderade för att en sanering skulle vara ekonomiskt lönande.119 Byggförbud infördes på Öster, underhållet
sattes på undantag, förslumningen infann sig efter förbudet och statusen på
området sjönk.
Fanns det något mer än byggförbudet och den ovissa framtiden som inverkade på områdets sjunkande status? Göte Flintberg, dåvarande ombudsman vid Hyresgästföreningen och ordförande i Hälsovårdsnämnden, sade att
118
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hyrorna sjönk under 1950-talet med tanke på den låga bostadsstandarden
med bristfällig uppvärmning och låg sanitär standard.120 Fanns det något mer
än låg standard som höll hyrorna nere? 1942 infördes hyresregleringen i
syfte att reglera hyrorna i förhållande till inkomsterna.121 Med hyresregleringens införande – som inte sällan orsakade strider mellan hyresvärdar
och hyresgäster – blev Hyresgästföreningen en maktfaktor att räkna med.
Hyresregleringen fick också konsekvensen att den blockerade upprustningar
av fastigheterna med misskötsel som påföljd, det vill säga ett påskyndande
av saneringarna.122 Här finns en paradox: samtidigt som Hyresgästföreningen
ogillade ett dåligt underhåll fanns det heller ingen anledning att gå med i
Hyresgästföreningen så länge det fanns en hyresreglering.
Sammantaget gällde nedgångens mekanismer – byggförbud och hyresreglering – också Norrby och Nyfors; och ju längre nybyggnadsförbud desto
större nedgång.
Fastighetsägarstrukturen och fastighetsvärden inför inlösen av fastigheter
Av inledningskapitlet framgick att nya Öster hade en enda allmännyttig fastighetsägare. Hur såg fastighetsägarstrukturen ut i de gamla områdena? I
Nyfors fanns ett sjuttiotal fastighetsägare och ett nittiotal fastigheter före
saneringen.123 På Öster var strukturen densamma med något färre fastighetsägare än fastigheter. Skillnaden mellan Öster och Nyfors är att antalet fastigheter var fler på Öster, cirka 115 fastigheter.124 Även i Norrby fanns ett stort
antal fastigheter, i runda tal 220 stycken bostadsfastigheter plus industrifastigheter.125 Sammanlagt var fastigheterna och fastighetsägarna fler i Norrby
än på Öster och i Nyfors.
Förslumningen av det fysiska rummet på Öster motiverade saneringen.
Öster ingick inte i Louis Campanellos och Gävle stads förnyelseplaner. Däremot hade ett nybyggnadsförbud införts på Öster, en handling som skall ses i
ljuset av att Gävles saneringsfastigheter var för mycket värda för inlösen
1947. För i och med nybyggnadsförbudet kom underhållet att åsidosättas
med förslumning som påföljd. Med andra ord kan aningar väckas om att
förfallet eftersträvades av kommunen.
Hur nedgångna var husen vid inlösen? Ett sätt att studera graden av förslitning är att granska förhållandet mellan markens och husens taxeringsvärden. Av tio undersökta och godtyckligt valda fall på Öster steg taxeringsvär120
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dena för mark och byggnader med 19 respektive 24 procent mellan åren
1948 och 1958.126 Byggnadsvärdet ökade mer än markvärdet, något som talar
för att marken värdesattes lägre än byggnaderna. Tesen att värdet sjönk på
fastigheterna efter nybyggnadsförbudet får inte stöd med reservation för att
byggnadsförbudet från 1954 knappast hade hunnit inverka menligt på fastigheternas kondition 1958.
Hur var omständigheterna vid tiden för inlösen åren 1963-1964? Inte heller då får tesen om sjunkande fastighetsvärden något stöd, eftersom inköpspriset baserades på taxeringsvärden likadana som 1958.127 Hur förändrades
relationen mellan taxeringsvärde och marknadsvärde över tid? Av de tio
undersökta fallen på Öster, som inköptes av kommunen 1963-1964, betingade byggnaderna ett högre taxeringsvärde än marken i förhållandet 4:1. Med
andra ord var marken inte attraktiv ur ett ekonomiskt perspektiv. Kommunens inköpspris för de tio fastigheterna var cirka 830000 kronor inräknat
inlösen av lån med drygt 230000 kronor.
Blev saneringen lönsam för fastighetsägarna? I ett fall, för en kvinnlig
fastighetsägare, blev saneringen en förlustaffär med 100 kronor eftersom
inköpspriset blev lägre än taxeringsvärdet plus lån. I ett annat fall, ett företag, var förhållandet det omvända, en vinst på 180000 kronor.128 Huruvida
olikheten mellan fallen berodde på skillnader i status och/eller platsernas
attraktivitet måste förbli osagt, men sannolikt fanns det en skillnad mellan
småfolk och företagare.
Frånsett relationen mellan enskilda fastighetsägare och företag satsade
Gävle stad ”hårt på Öster genom en omfattande sanering och inköp av fastigheter”.129 Markpriset i kvarteret Grisen var 1965 35 kr/m2 jämfört med 15
kr/m2 år 1952.130 Priset hade alltså ökat. Att taxeringsvärdet inte hade sjunkit
inför saneringen utesluter inte att värdeökningen hade varit högre rivningsplanerna förutan.
Sammantaget bemöttes planerna på sanering med kritik och anmodan om
ändrade planer från fastighetsägare. Svaren från staden blev vaga och det
viktiga var att man höll arbetarkommunens uppgjorda planer.
Öster hade anfrätts av planerna på sanering, byggförbudet samt hyresregleringen som tillsammans bidrog till att underhållsarbetena blev eftersatta
med viss förslumning som påföljd. Denna förslumningsprocess var sannolikt
längre gången på Öster än till exempel i Nyfors där byggförbudet gällde
ungefär fyra år före saneringen.
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Bemötanden av förnyelseplanerna
Föregående kapitel hämtade stoff från föreningen Gamla Norrbygärdepojkar
och deras nedteckningar av historien om Norrby i ord och bild. Föreningen
bildades med anledning av planerna på nya Norrby. Därför ställs frågan också till de andra områdena: hur bemöttes förnyelseplanerna för stadsdelarna
av olika organisatoriska nätverk? Vidare: hur förmedlades planerna via media?
Gamla Norrbygärdepojkarna
På gamla Norrby (och i Nyfors) bedrev folkrörelserna överbryggande verksamheter i egenskap av de traditionella arbetar-, nykterhets- och frikyrkorörelserna med tillägg av idrottsrörelsen. Ytterligare en folkrörelse kom att
formera sig i Norrby genom hembygdsrörelsen (till värn för den lokala och
regionala folkkulturen).131 Under planeringen av nya Norrby, närmare bestämt den 29 september 1953, bildades Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar.132 Medlemskap stod öppet för män som var födda eller ”bott på gamla
Norrbygärde i minst 20 år samt uppnått 45-årsåldern”. Föreningen kom att
arbeta för ett imaginärt bevarande av stadsdelen. År 1956 beslutade föreningen – före saneringen – att arbeta för att något av gamla Norrbygärde
skulle bevaras till eftervärlden, som fotografering av den dåvarande bebyggelsen.
Föreningen var positiv till saneringsplanerna för Norrby. Ett möte gästades av stadsarkitekt Roland Gandvik som demonstrerade den nya stadsplanen över Norrby och föredraget ”rönte en livlig uppskattning”.133 År 1958
gjorde föreningen en ”hemställan hos myndigheterna att få bort träden” på
Norrby Tvärgata och Magasinsgatan, och resultat blev att vartannat träd togs
ned. Föreningen Gamla Norrbygärdepojkar verkade alltså för en grundlig
förändring av Norrby. Förklaringen var att det var då som Norrby och Sverige bytte beteckning från Fattigsverige till välfärdsstat, något som föreningen
istället dokumenterat i ord och bild.
Områdesbilden av Norrby, liksom av Öster, tecknades alltså som typfall
av Fattigsverige. Områdesbilden av det fattiga Sverige tillämpades alltså på
Norrby och Öster (och troligen på Nyfors). Varken Norrby, Öster eller Nyfors var heller föremål för lokala proteströrelsers bevarandeförslag. Ett sätt
att se på frånvaron av organiserande protester diskuteras härnäst i perspektiv
av den proteströrelse, Gävle Gille, som bildades i Gävle i samband med Södersaneringen.
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Öster, Södersaneringen och den förkroppsligade historiken
Södersaneringen var inte konfliktfri. Den väckte debatt med omvärderingar
som följd. Det gjordes inga undersökningar av möjligheterna att bygga om
de befintliga husen när Södersaneringen drogs igång.134 Gamla Gefle hotades
också av saneringsplanerna men området bevarades till följd av det medeltida gatunätet och efter argument från bland andra länsintendenten och museichefen Philibert Humbla och hembygdsföreningen Gävle Gille med Folke
Löfgren (fp) i spetsen. Även Louis Campanello hade ambitioner att bevara
Gamla Gefle och förhindra att befolkningen ersattes av välbärgade invånare.
Förebyggandet av den sociala utväxlingen i Gamla Gefle förrycktes då kulturreservatet – på sin plats mellan stadsbiblioteket och länsmuseet – blev en
attraktiv boplats för en kulturell och ekonomisk elit. Gamla Gefle blev alltså
nytt två gånger om.
Frågan är om det genomfördes några protestaktioner inför Östersaneringen som fallet var med kulturreservatet Gamla Gefle och hembygdsföreningen Gävle Gille och dess kulturpolitiska opposition mot saneringsplanerna?
Nej, Gävle Gille verkade inte för ett bevarande av Öster. Varför planerades
inget reservat på Öster som i fallet med Gamla Gefle? En förklaring är att då
saneringsplanerna för Öster gjordes upp som centrala Gävles tredje saneringsområde i ordningen, hade Gamla Gefle redan bevarats åt eftervärlden
som en förebild och ett rättesnöre över de värdefullaste inslagen från gångna
tiders stadsbild.
Fanns det något samband mellan att resterna av det förflutna var bevarat
åt eftervärlden i Gamla Gefle och själva totalsaneringen av Öster? Före detta
stadsarkitekten Erik Larsson drog sig till minnes och svarade: ”Nej, det finns
inget sådant samband”.135 Svaret kan diskuteras. Å ena sidan, genom bevarandet av Gamla Gefle till bland andra konstnärer, var Gävles materiella
historik tillfredsställd (där också ett antal av medlemmarna i Gävle Gille
hade sina bostäder). Å andra sidan fanns inte heller något generellt bevarandeideal, utan snarare handlade det om att bevara med måtta som i fallet med
Södersaneringen. Saneringsplanerna för Öster var alltså inte inbegripna i
något bevarandeideal av äldre bebyggelse.
Pressmediernas bemötanden
Hur kom de planerade stadsdelarna offentligheten till mötes, sett genom
lokalpressen? Beträffande Norrby har inte pressdata införskaffats för tiden
före saneringen av området. Däremot, med avseende på Öster och Nyfors
finns ett pressmaterial som kan ge en orientering om hur planerna på de nya
stadsdelarna bemöttes.
Vad gäller Öster presenterade Arbetarbladet planerna för det nya Öster för
läsarna år 1963 med artikeln att ”Gävle planerar för nya Öster”, men att om134
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rådet var ”inte lockande för industriföretag” (bild 56).136 Arkitekterna och
byggnadsnämnden i Gävle hade ritningarna klara för en helt ny österstadsdel
med renodlad bostadsbebyggelse. En modellbild gav en uppfattning om de
”vyer som öppnar sig in över gamla Östers länge försummade kvarter”. Det
vill säga försummade och inte förslummade kvarter med anledning av det
ihållande arbetet med att få industriområdet till stånd på Öster.

56. Några av Gävlepressens första artiklar om planerna på nya Öster år 1963. Bland
de positiva bemötandena fanns dock en anmärkning mot det avgränsade området.
Dessutom ändrades planerna på dubbla garagevåningar till garage i ett plan. (AB
1963 12 03 och GD 1963 12 04)
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Tre år senare, våren 1966, förmedlade Gefle Dagblad i ord och bild att
”Beduinbyar och Gävlehus” var två projekt för arkitektfirman med internationell orientering, nämligen Jan Thurfjell Arkitektkontor AB med relationer
till Mecka, Medina och Gävle.137 Sedan betonade kommunalrådet Ture Edbom att hela den östra delen av Gävle med stadsdelarna Öster, Nordost och
Brynäs måste totalsaneras i syfte att bygga bostäder i områdena.138 Det var
alltså angeläget att totalsanera Öster med hänvisning till den allmänna bostadsbristen i Gävle. Med andra ord byggde man inte så mycket som man
borde i Gävle under 1950- och 60-talen. Sist men inte minst var det ett nytänkande från kommunens sida att genomföra en ”hel stadsdelssanering”.139
I Eskilstuna-Kuriren och Folket presenterades vinnaren av arkitekttävlingen om Nyfors för allmänheten hösten 1966. I två dagar recenserades de
förkroppsligade avsikterna med stadsdelen. Eskilstuna-Kuriren rapporterade
att arkitekttävlingen var avgjord och att Nyforsgatan var en gågata i det segrande förslaget (bild 57).140 I positiva ordalag stiliserade man att det vinnande
förslaget ”Nygammal vals” skulle tillföra Nyfors nya trivselvärden. I området skulle också närmare 5000 personer få sina bostäder. Eskilstuna-Kuriren
var alltså positiv till omstöpningen av Nyfors som nu skulle bli ett modernt
område.
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57. Eskilstunapressens inledande bemötanden av ombildningen av Nyfors, år 1966.
(EK och Folket 1966 11 29)

Liknande tänkesätt uttryckte Folket med orden ”återhållsamhet, lindriga
ingrepp vid nydaningen av Nyfors” och att Nyforsgatan skulle bli bilfri, med
arkader och en lummig grönska.141 Händelsens format motiverade ytterligare
reportage. Dagen därpå aviserade Eskilstuna Kuriren om ”Nya Nyfors” i
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uppskattande formuleringar.142 Tidningen Folket väckte däremot tvivel om
arkitekttävlingen: var den avgjord eller inte?143 Ovissheten gällde trafiken i
Nyfors. Tre av de ”fyra förnämliga” förslagen till omdaningen av Nyfors
ville ”förvandla Nyforsgatan till gågata” och det fjärde bidraget ville behålla
motortrafiken genom Nyfors. Resultatet blev att gågatan och grönytorna
kom att utgöra två centrala teman i det vinnande förslaget till nya Nyforskonceptet, jämte den positiva hållningen till den moderna stadsdelen och de
lindriga ingreppen i bebyggelsen.
Avslutningsvis var varken Norrby, Öster eller Nyfors föremål för lokala
proteströrelsers bevarandeförslag. Beträffande studieobjekten Nyfors och
Öster kan avhandlingen uttala sig om pressmediernas bemötanden av förnyelseplanerna. De lokala pressmedierna som bevakade händelserna inför ombyggnationerna av Nyfors och Öster var positiva till moderniseringsplanerna: i Nyfors i ord av trivselvärden, gågata och lindriga ingrepp samt på Öster
i betydelsen nybyggande i ett sedan länge försummat område (Öster). Troligen var också bemötandet av Norrbysaneringen välvilligt.

Förändringar i befolkningsstrukturen (det sociala rummet)
Tills nu har undersökningen studerat bemötanden och förändringar i samband med planeringen av den nya bebyggelsen i Norrby, Nyfors och Öster.
Nu är det tillfälle att efterforska förändringar i det sociala rummet. Hade det
skett några förändringar i befolkningsstrukturen i stadsdelarna? Som underlag för besked används mantals- och taxeringslängder. Beträffande Öster
undersöks mantals- och taxeringslängder för åren 1938, 1948 och 1958 alltmedan Norrby och Nyfors följs i enbart mantalslängderna för åren 1948 och
1958. Syftet med den bredare studien av Öster är att fånga eventuella förändringar som sträcker sig över andra världskriget.
Folkmängd
Norrby, Nyfors och Öster stod inför en stadsdelsförnyelse. Förändrades också det sociala rummet, under tiden som boendemiljön försämrades i områdena intill rivningarna? För att börja med Öster minskade antalet invånare i
området mellan åren 1938 och 1958 (tabell 9).

142
143

Eskilstuna-Kuriren, 1966 11 30.
Folket, 1966 11 30.

230

Tabell 9. Folkmängden på Öster 1938-1958 samt i Norrby och Nyfors
1948-1958 (antal)
1938

1948

1958

1452

1349

1172

Norrby

3786

3084

Nyfors

3734

3624

Öster

År 1938 var 1452 personer mantalsskrivna på Öster.144 Tio år senare,
1948, hade antalet minskat till 1349 invånare. Minskningen fortsatte och år
1958 bodde 1172 personer på Öster, en nedgång med trehundra personer
sedan 1938. Det bodde alltså fler på Öster före andra världskriget än vad det
gjorde efter krigsslutet.
Även i det dubbelt så stora Norrby skedde en befolkningsminskning. I intervallet 1948-1958 var nedgången sjuhundra personer, från 3786 till 3084
personer.145 Nyfors – som var av samma storlek som Norrby – upplevde också en befolkningsminskning, men den var fjärran nedgången i Norrby.
Minskningen i Nyfors var ungefär etthundra personer från 3734 invånare år
1948 till 3624 personer år 1958.146 Sammantaget genomlevde Norrby, Nyfors
och Öster en måttlig befolkningsminskning fram till saneringarna.
Vad berodde minskningarna på? En förklaring till Norrbys nästan tjugoprocentiga minskning åren 1948-1958 var den nära förestående förnyelsen
och sannolikt skedde evakuering av de boende på sina ställen. Även minskningen på Öster var naturlig. Högst sannolikt var det barnfamiljerna som
lämnade Öster och Norrby inför saneringarna.
Hur tolkas Nyfors obetydliga minskning av invånarantalet med etthundra
personer mellan åren 1948 och 1958? Eventuellt var Nyforshusen i bättre
skick än bebyggelsen i Norrby och Öster, eftersom nybyggnadsförbudet i
Nyfors infördes senare (närmare bestämt år 1963 tre á fyra år före saneringen). Möjligtvis var också bostadsbristen stor i Eskilstuna under 1950-talets
senare hälft samtidigt som bostadsproduktionen pågick i Fröslunda bland
andra områden dit barnfamiljerna förmodligen flyttade. En röst från dåtidens
Fröslunda berättade att hon ”vågade inte gå i gamla Nyfors för det var ett
suspekt och gammalt område när man bodde i nya Fröslunda på 1950talet”.147

144

Gefle stads mantalslängd 1938, 1948 och 1958, Heliga Trefaldighets församling, rote 4.
Uppbördsverket Borås, mantalslängd 1948 och 1958, rote 15 och 16, Borås stadsarkiv.
146
Kronokamreren i Eskilstuna, mantalslängd 1948 och 1958, 2:a och 3:e taxeringsdistrikten.
147
Karin Leander, intervju, 2002. Fröslunda började byggas 1948-1949.
145

231

Vad den ringa befolkningsavgången i Nyfors berodde på låter sig också
formuleras i en undran: bodde det många barnfamiljer i Nyfors till skillnad
från Norrby och Öster? Det är en fråga att ge svar på i nästa avsnitt.
Kvinnor, män, barn
Könsfördelningen var jämn både inom och mellan Norrby och Nyfors. Däremot var kvinnorna i majoritet på Öster, både 1948 och 1958 (tabell 10).
Tabell 10. Andelen barn och vuxna, samt könsfördelningen i den vuxna befolkningen i Norrby, Nyfors och Öster åren 1948 och 1958 (procent)148
Norrby

Nyfors

Öster

1948

1958

1948

1958

1948

1958

Barn (0-15 år)

27

22

19

22

17

17

Vuxna (16+ år)

73

78

81

78

83

83

% vuxna kvinnor

50

54

49

49

54

54

% vuxna män

50

46

51

51

46

46

Därtill – i Norrby – hade andelen kvinnor av den vuxna befolkningen
(16+ år) ökat från 50 till 54 procent, samtidigt som andelen barn hade minskat från 27 till 22 procent. Med största sannolikhet betyder det att barnfamiljerna lämnade Norrby inför saneringen, och kvar blev kvinnorna. 1958 års
förhållanden stämmer alltså bättre med bilden av textilarbetarstadsdelen
Norrby som en stadsdel med så kallat kvinnoöverskott, än förhållandena år
1948. Däremot var kvinnodominansen på Öster oförändrad.
I Nyfors ökade andelen barn (0-15 år) och därmed även andelen barnfamiljer. Den ringa befolkningsavgången mellan 1948 och 1958 (tabell 9) berodde alltså på att barnen (och barnfamiljerna) blev fler relativt sett. Dessutom talar det för en ökad trångboddhet.
Angående Öster berättade en lärare på Östra skolan om situationen i området i slutet av 1950-talet. Hon hade ”många barn med familjeproblem” före
ombyggnationen av Öster.149 I området bodde många ensamstående mammor
148

A) Norrby: Uppbördsverket Borås, mantalslängd 1948 och 1958, rote 15 och 16, Borås
stadsarkiv. Urvalsprincip: data från var tredje person B) Nyfors: Kronokamreren i Eskilstuna,
mantalslängd 1948 och 1958, 2:a och 3:e taxeringsdistrikten. Urvalsprincip: data från var
tredje person C) Öster: Gefle stads mantalslängd 1948 och 1958, Heliga Trefaldighets församling, rote 4. Urvalsprincip: data från varje person D) Kategorin barn består av två tidsperioder:
0-17 år (år 1948) och 0-15 (år 1958), något som försvårar jämförbarheten.
149
Eva-Lena Eriksson, intervju, 2004.
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med barn. En kvinna var ensam med sex barn och ”vid hembesök var mamman sliten och hade en liten på armen”. Det hände också att läraren fick sitta
och sy examensklänningar år flickor, för deras föräldrar hade inte råd att
köpa. Öster var ett fattigt område med stor omflyttning: när det kom nya
barn till klassen fick läraren gå till Murénska badhuset och tvätta barnen.
Fattigdomen visade sig i att hon fick ”kuponger av socialkontoret” för att gå
med barnen till Londoner och köpa kläder. Till barnen sade hon att ”kläderna
kom från tomten”. Området blev allt sämre och allmännyttan – som hade löst
in fastigheter inför saneringen – inhyste folk i saneringsbostäderna. Många
blev vräkta från Öster och placerades på Hotell KFUM vid Triangeln för att
sedan flytta tillbaka till Öster. Inte sällan fick läraren frågan om hur hon
kunde jobba där, på Östra skolan.150
Yrken
Skedde någon förändring i yrkessammansättningen i områdena mellan 1948
och 1958 vad gäller fördelningen mellan ting-, person- och symbolyrken? På
grundval av att symbolyrken är liktydiga med medelklassyrken minskade
medelklassen i styrka på Öster mellan 1948 och 1958, samtidigt som tingyrkena ökade i andel. Nettominskningen av de burgna är tydlig på Öster (tabell
11).
Tabell 11. Procentuell fördelning mellan olika yrkeskategorier i Norrby, Nyfors och Öster åren 1948 och 1958151
Norrby

Nyfors

Öster

1948

1958

1948

1958

1948

1958

Tingyrken

81

80

81

76

55

62

Personyrken

12

13

11

15

25

22

Symbolyrken

7

7

8

9

20

16

Skedde en social nedgradering också i Norrby och Nyfors vilken tog sig
uttryck i medelklassens minskning och arbetarklassens ökning? I fråga om
tingyrken sker en försumbar förändring i Norrby medan Nyfors redovisar en
minskning med fem procentenheter. I båda områdena ökade dock andelen
150

Ibid.
A) Norrby: Uppbördsverket Borås, mantalslängd 1948 och 1958, rote 15 och 16, Borås
stadsarkiv. Urvalsprincip: data från var tredje person B) Nyfors: Kronokamreren i Eskilstuna,
mantalslängd 1948 och 1958, 2:a och 3:e taxeringsdistrikten. Urvalsprincip: data från var
tredje person C) Öster: Gefle stads mantalslängd 1948 och 1958, Heliga Trefaldighets församling, rote 4. Urvalsprincip: data från varje person.
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personyrken. Samtidigt var andelen symbolyrken stabilt i Norrby men ökade
marginellt i Nyfors.
Sammantaget förändrades yrkesfördelningen i Norrby, Nyfors och Öster
mellan åren 1948 och 1958. Som tydligast var den på Öster med en ökning
av andelen tingyrken och en minskning av andelen symbolyrken.
Privatekonomin på Öster 1948-1958
I viss mån hade fördelningen mellan olika yrkeskategorier förändrats i Norrby, Nyfors och Öster mellan åren 1948 och 1958. Hur var det med ekonomin? Trots att den jämförande studien hämmas av ett underskott av sakuppgifter över privatekonomin i Norrby och Nyfors, är ändå de privatekonomiska förhållandena på Öster värda att beaktas. Öster visar nämligen på en dramatisk utveckling. Studier av efterkrigsförhållandena åren 1948 och 1958
blottar en tillbakagång för Öster i förhållande till Gävle som helhet. Debiteringslängder över slutlig skatt ger besked om att Österbornas sammanlagda
skatt inte följer medelvärdet för Gävles 13 distrikt (diagram 1).152
Diagram 1. Debitering av slutlig skatt 1948 och 1958: taxeringsdistrikt
Öster och medelvärdet av Gävles 13 distrikt
Debitering av slutlig skatt 1948 och 1958:
taxeringsdistrikt Öster samt Gävle (medelvärde)
6 000 000,00 kr
5 000 000,00 kr
4 000 000,00 kr

Gävle, medelvärde (13
taxeringsdistr.)
Öster

3 000 000,00 kr
2 000 000,00 kr
1 000 000,00 kr
-

kr
1948

1958
År

Öster blev medellösare mellan 1948 och 1958 i förhållande till övriga
Gävle. Frågan är varför det skedde en ansamling av låginkomsttagare på
Öster? Ett tänkbart svar är att Öster var ett litet taxeringsdistrikt. Ett annat
svar är att det skedde en utflyttning av medelklassen och en inflyttning av
arbetarklassen (vilket tidigare nämnts).

152

Gävle stad, debiteringslängd över slutlig skatt enligt 1948 och 1958 års taxering.
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Inflyttning
”Mitt i smeten” – i området bakom husen som låg efter Holmkanalen – var
inflyttningen som störst i de små lägenheterna med privata hyresvärdar.153
Hur var det med inflyttningen?154 Varifrån kom man? Hur länge bodde man
kvar? Ett mönster av individbanor kan iakttas. Mellan 1948 och 1958 var
drygt 35 procent av invånarna kvarboende på Öster, det vill säga ungefär två
tredjedelar av befolkningen hade lämnat området sedan 1948 och in hade en
befolkning med något större andel representanter för tingyrken kommit.155
Att slå sig ned på en ny plats innebär att byta ut en omgivningsstruktur
mot en annan.156 Varifrån kom de inflyttade i detta befolkningssystem? I
jämförelse med år 1948, hur har inflyttningen från grannlänen förändrats
sedan dess och fram till 1958? På Öster 1958 var inflyttningen från grannlänen 18 procent,157 ett tal som inte hade förändrats sedan 1948.158
Även i Nyfors159 och Norrby160 var andelen inflyttare från grannlänen konstant mellan 1948 och 1958, cirka 15 procent.161 En skillnad mellan 1948 och
1958 är att andelen boende födda i respektive län, sjönk i Norrby med 7 procentenheter till 56 procent och med lika många enheter i Nyfors till 62 procent. Denna sjunkande trend i Norrby och Nyfors skall jämföras med Öster
där andelen födda i länet var oförändrad med cirka 67 procent. Vad som
däremot ökade i samtliga områden var den procentuella andelen invandrare
mellan åren 1948 och 1958 (tabell 12).

153

Klas Hellman, intervju, 2003.
Vad gäller Nyfors finns data över inflyttning och utflyttning från området. Dock finns en
brist i registret, flyttningarna bokfördes endast vid in- och utträde ur Fors församling.
155
Mantalslängd år 1948 och 1958.
156
Hägerstrand, Torsten (1970), ”Tidsanvändning och omgivningsstruktur”, i SOU 1970:14,
Urbaniseringen i Sverige: en geografisk samhällsanalys, Stockholm: Inrikesdepartementet, s.
4:36.
157
Uppsala län, Västmanlands län, Kopparbergs län (idag Dalarnas län), Västernorrlands län
och Jämtlands län.
158
Gefle stads mantalslängd 1958, Heliga Trefaldighets församling, rote 4.
159
Stockholms stad och län, Uppsala län, Östergötlands län, Örebro län och Västmanlands
län.
160
Jönköpings län, Hallands län, Göteborg och Bohuslän (idag Västra Götalands län), Skaraborgs län (idag Västra Götalands län) och Värmlands län.
161
A) Uppbördsverket Borås, mantalslängd 1958, rote 15 och 16, Borås stadsarkiv B) Kronokamreren i Eskilstuna, mantalslängd 1958, 2:a och 3:e taxeringsdistrikten.
154
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Tabell 12. Procentuell andel invandrare i Norrby, Nyfors och Öster
åren 1948 och 1958 (%)
1948

1958

Norrby

11

18

Nyfors

3

9

Öster

1

4

I Norrby skedde en ökning av den procentuella andelen invandrare av befolkningen från 11 procent till 18 procent. I Nyfors tredubblades andelen
invandrare från 3 till 9 procent och på Öster var ökningen allra störst, från 1
till 4 procent. Räknat i antalet individer – beträffande Öster – betecknade den
relativa ökningen från 1 till 4 procent en ökning från 17 till 51 invandrade
personer. Jämförs detta med yrken och inkomst betyder det att andelen invandrare och tingyrken samt lågavlönade ökade på Öster. I Norrby och Nyfors skedde ingen större förändring av andelen tingyrken samtidigt som andelen invandrare ökade betydligt.
De sociala rummen i Norrby, Nyfors och Öster hade förändrats intill slutet av 1950-talet då rivningarna av den omoderna bebyggelsen var förestående. Härnäst sammanfattas förändringarna i befolkningsstrukturen i det konkluderande avsnittet om planeringen av de nya stadsdelarna.

Sammanfattning av planeringen av de nya stadsdelarna
Avsnittet följde planeringen av de nya stadsdelarna, från idéerna på sanering
tills dess att rivningarna av Norrby, Nyfors och Öster skulle ta sin början.
Avsnittet disponerades i tre avdelningar: lokala sanerings- och bostadsförsörjningsplaner; förnyelseplanernas mottaganden samt förändringar i befolkningsstrukturen.
Lokala sanerings- och bostadsförsörjningsplaner
I det första avsnittet såg vi att moderniseringen och upprustningen av städerna började i de mest betydelsefulla delarna: i stadskärnan där bebyggelsen
var omodern, sågs som mindervärdig, saneringsmogen och i behov av förändring och förnyelse. Den lokala bostadsförsörjnings- och saneringspolitiken i Borås, Eskilstuna respektive Gävle formulerades på följande sätt:
Norrby var det första saneringsprojektet i Borås. Planerna väcktes under
mitten av 1930-talet och kom att gestaltas i slutet av 1950-talet. Planerna
från mellankrigstiden innehöll också planer på nyproduktion av bostäder i
området, något som också pågick intill krigsutbrottet. Med andra ord pågick
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två processer ungefär samtidigt i Norrby, nämligen förnyelse och förslumning. Skisser till ny stadsplan med bostadsförsörjning utverkades av Borås
Wäfveri i Norrby tillsammans med Borås stad under kriget, med anledning
av närheten till arbetsplatserna i textilarbetarstadsdelen Norrby. Planerna
sattes inte i verket, men senare kom nya sanerings- och bostadsförsörjningsplaner i sammanhang av att begränsa en perifer nybebyggelse. När Norrby
skulle saneras var fastigheterna i sådant skick att en sanering blev ekonomiskt lönsam för Borås stad.
Nyfors – som var det första saneringsfallet i likhet med Norrby – ingick i
den första allmänna inventeringen av Eskilstunas bostäder som utfördes strax
före andra världskriget. I slutet av 1950-talet beslutades det att Nyfors – som
var i behov av sanering och förnyelse – skulle rivas och ersättas av moderna
bostadshus. I likhet med Norrby planerades den nya bebyggelsen i Nyfors
med tanke på närheten centrum och till arbetsplatserna, och i Nyfors i närheten av industrierna i stadens centrum. Nyforsförnyelsen föregicks av ett
byggförbud som varade i tre-fyra år. Förnyelsen av Nyfors innebar också att
viss bebyggelse – som hade byggts decennierna dessförinnan – undantogs
från förnyelsen. Dock var undantagen inte lika omfattande som de i Norrby.
Öster kom att totalsaneras som tredje fall i ordningen av saneringsobjekt i
Gävle. Öster – som hade fått en ny bebyggelse i slutet av 1800-talet efter
stadsbranden – ingick inte i Gävles första bostadsförsörjningsplaner på en ny
bostadsbebyggelse i området. Saneringsplanerna för Öster – som väcktes
1952 – gällde tanken på Öster som ett industriområde till följd av läget i
hamnen och dess näringsliv. Ungefär samtidigt med planerna på att bygga
industrier på Öster infördes också ett byggförbud år 1954. Planerna kom att
ändras till bostadsbebyggelse och efter cirka femton år av byggförbud och
hyresreglering stod det förslummade Öster inför rivning.
Förnyelseplanernas mottaganden
Saneringsplanerna för Öster bemöttes med kritik och anmodan om ändrade
planer från fastighetsägare i området. Staden höll sig till de uppgjorda planerna och Öster kom att försämras.
Vad gäller bevarandet av äldre bebyggelser utgjorde varken Norrby, Öster
eller Nyfors ett objekt för lokala protestorganisationer. I Norrby gav föreningen Gamla Norrbygärdepojkar stöd åt saneringarna, och Öster väckte
tydligen ingen opposition hos det tidigare grundade Gävle Gille. När det
kommer an på media var de lokala pressmedierna positiva till moderniseringsplanerna för de granskade objekten Nyfors och Öster, och troligtvis
också för Norrby.
Förändringar i befolkningsstrukturen
I det tredje och avslutande avsnittet om planeringen av de nya stadsdelarna
diskuterades förändringar i stadsdelarnas sociala rum. I samtliga områden
skedde en förändring intill slutet av 1950-talet då rivningarna av den omo237

derna bebyggelsen var förestående (särskilt i Norrby där saneringarna var
nära stundande). Under tidsrymden 1948-1958 minskade folkmängden i
Norrby och Öster med ungefär 15 procent, medan minskningen i Nyfors var
betydligt mindre med cirka 3 procent.
Den relativa fördelningen mellan män-kvinnor och vuxna-barn visade att
kvinnorna var i majoritet på Öster. Norrby framvisade den största andelen
barn och troligen också fler barnfamiljer, som dock befann sig i en minskande trend.
I fråga om Öster undersöktes privatekonomin med resultatet att invånarnas sammanlagda skatt inte följde det ökande medelvärdet för Gävle. I Norrby och Nyfors ökade andelen personyrken något, vilket tydde på att inflyttarna inte längre var textil- respektive metallarbetare. Slutligen – med avseende på inflyttningen till områdena – var andelen inflyttare från grannlänen
konstant alltmedan invandrarna stod för en ökad inflyttning mellan 1948 och
1958.
Avslutningsvis finns en brytningstid och en brytpunkt hos Norrby, Nyfors
och Öster. Härnäst studeras vad som hände efter brytpunkten då stadsdelarna
började saneras och omvandlas från gamla och slitna områden till nya moderna stadsdelar.

Förnyelseplanerna sätts i verket
Det föregående avsnittet följde planeringen och utvecklingen av stadsdelarna
från saneringsidé fram till igångsättandet av rivningarna. I vid mening var
planerna med stadsdelsförnyelserna av Norrby, Nyfors och Öster en hantering av ett problemkomplex bestående av bostadsbrist, trångboddhet, sanitetsproblem, att förnya stadskärnorna, att stävja perifert byggande samt en
tillpassning av moderna stadsdelar och modernt grannskap. Sammantaget
diskuterade föregående avsnitt förberedelser, mottaganden och förändringar
under brytningstiden före brytpunkten vid ombildningarna av stadsdelarna.
I det aktuella avsnittet sätts förnyelseplanerna i verket. Här följs stadsdelarna från och med brytpunkten när det gamla försvinner och sedan blir till
något nytt. I och med saneringarna – om inte förr – blir deras historia
gemensam.
Avsnittet disponeras i fyra avdelningar. I den första avdelningen – om det
fysiska rummet – studeras likheter och olikheter mellan områdena vad gäller
bland annat förnyelsernas tidpunkter och arkitektur samt rivningar och ändrade planer.
Den andra avdelningen – om det sociala rummet – är ett kort avsnitt och
ser till omflyttningar och ambivalens.
Den tredje avdelningen – mottaganden av ombyggnationerna – inleds
med en diskussion om ”den nya journalistiken”. Där granskas journalistikens
förändring i riktning mot den ”kritiskt granskande journalistiken”. Vidare
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dryftas samspelet mellan journalister och befolkning, hur områdena kommer
allmänheten tillmötes och om den första förortskritiken. Det betyder att journalistikens betydelse framhålls vad gäller brytningen från en speglande och
samarbetsinriktad journalistik till en skapande och kritiskt granskande journalistik. Därefter studeras mottagandet av de nya stadsdelarna ur två perspektiv: inifrån och utifrån (vilka också knyter an till det sociala rummet).
Vilka verkligheter i samband med platsernas ombildningar kan uppfångas i
tolkningar av de nya platserna? För att ge svar på frågan används bland annat
pressmediers mångtydigheter. För det första som skildrare av den lokala
samtidshistorien, det vill säga som en källa för samtida händelser och problem. För det andra som kanaler för uppfattningar, förebråelser och föreställningar. Det vill säga att pressmedier är källskrifter rörande lokala förhållanden och bemötanden av de verkställda saneringsplanerna på Norrby, Nyfors och Öster. Inifrånperspektivet studerar mötet mellan gammalt och nytt
ur de boendes perspektiv, bland annat uttryckt i social ambivalens. Utifrånperspektivet tar upp bemötandena på journalistikens villkor: det vill säga
bilderna av områdena.
Avslutningsvis, i den fjärde och sista avdelningen genomförs en sammanfattning av ”förnyelseplanerna sätts i verket”.

Fysiska rummet
Avsnittet om det fysiska rummet studerar likheter och olikheter mellan
Norrby, Nyfors och Öster från rivningsarbeten till tillkomsten av den nya
bebyggelsen. Här studeras först förnyelsernas tidpunkter och arkitektur och
sedan rivningar och ändrade planer.
Förnyelsernas tidpunkter och arkitektur
I vid mening sanerades och ombildades Norrby, Nyfors och Öster under
”rekordåren” 1960-1975 då inemot en och en halv miljoner bostäder byggdes i landet.162 Mer specifikt sammanföll ändå inte ombildandet – bindestrecket mellan igår och imorgon – i tiden: Norrby förnyades 1959-1965, det
vill säga strax före miljonprogrammets genomförande (1965-1974), Nyfors
1968-1974 (”Nygammal vals”) och Öster 1968-1975 under detsamma. I
Norrby var alltså ombildningstakten som högst med sina sex år, en tid som
också inkluderar de nya höghusen på fotbollsplanen. Ser man enbart till saneringsobjekten var ombildningstakten ännu snabbare, omkring fyra år.
Även Nyfors måste ägnas en tanke: ombildningen tog här något längre tid
när skivhusen vid järnvägen från början av 1960-talet räknas in i förnyelsen,
utöver ”Nygammal vals” (1968-1974). Sammantaget fortgick rivningarna
och nyproduktionen i Norrby i högre takt än på Öster och i Nyfors.
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Dessa olikheter – att Nyfors och Öster är byggda under miljonprogrammet och Norrby dessförinnan – är ingen belastning för studien. Snarare ges
tillfällen till oprövade jämförelser som annars skulle ha gått förlorade om
stadsdelarna hade stöpts om under en och samma tidsperiod. Nyfors och
Öster är alltså miljonprogramsområden. Dock förbereddes förnyelserna strax
före det byggprogram som kom att bli den mest vittgående och betydande
bostadssociala och bostadsbyggnadspolitiska satsningen på svensk nationell
nivå genom tiderna. Beträffande Norrby hade miljonprogrammet ingen som
helst betydelse, varken för själva tillkomsten eller för genomförandet. Däremot förenas förnyelserna av Norrby, Nyfors och Öster med de intensiva
åren i landets urbaniseringshistoria som kallas ”rekordåren”.
Under planeringen av förnyelsen av Nyfors skrev pressmedia: ”återhållsamhet, lindriga ingrepp vid nydaningen av Nyfors” och den successiva förnyelsen av bebyggelsen inom det 20-tal kvarter i Nyfors som arkitekttävlingen avsåg.163 Trots att Norrby, Nyfors och Öster omvandlades radikalt – i
bemärkelsen bebyggelseförändringar – finns likheter och skillnader mellan
områdena i former och figurer. Se också nästa kapitel som diskuterar resultatet av ombyggnationerna i ord av bevarad bebyggelse, areal, byggnader,
kvarter, gator, parker, torg et cetera.
Norrby, som byggdes före miljonprogrammet, och Nyfors och Öster som
byggdes under detsamma framvisar likheter i arkitektur och byggnadsstilar.
Tillsammans är områdena av tidstypisk 1960-talsarkitektur inbegripet Norrbys första storskaliga byggnader som uppfördes på näst intill orörd mark.164
Därtill är merparten av byggnaderna av tegel: gult och rött tegel i Norrby,
gult i Nyfors och gråvitt mexitegel på Öster.165
Skivhusen i Norrby, i kvarteret Spinnaren med adress Värmlandsgatan,
har stora likheter med skivhusen i Nyfors som byggdes efter järnvägen i
slutet av 1950-talet och början av 1960-talet i form av flervåningsbyggnader
med platta tak. I likhet med de tre skivhusen i Nyfors ligger Östers fyra höghus, byggda som punkthus, utefter järnvägen (bild 58).
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58. Uppfattningar om vad som är vackert, passande, bra eller rätt: information om
nya Öster förmedlad av Arbetarbladet respektive Stiftelsen Hyresbostäder (planlösningar), åren 1969 och 1972. (AB 1969 10 30 och HSB Gävleborg 1972)

I efterhand sades också att tanken med höghusen på Öster var att de skulle
utgöra en vacker fond för järnvägsresenärerna.166 Denna ”resandets arkitektur” – som kroppsliga utsagor i den lokala stadsbygden – byggde på att höghus skulle uppfattas som accenter i landskapet.167 I det avseendet var också
höghusen på toppunkten vid Norrby Långgata väl synliga för omgivningen.
Rivningar och ändrade planer
Mekaniska hjälpmedel hade tenderat att gynna storskaligt byggande och
strategin var enkel: större hus, större ytor och bättre ekonomi. Modernismens
ideal verkade för att omväxling och särprägel var något ”oärligt”. Därtill
handlade stadsbyggnadstänkandet snarare om nybyggnad än ombyggnad.168 I
detta avsnitt diskuteras verkställandet av förnyelseplanerna med avseende på
rivningar och ändrade byggplaner under arbetets gång.
Norrby
I Norrby, som i slutet av 1950-talet hade bebyggts med nya hus på fotbollsplanen, togs första spadtaget för AB Bostäders första byggetapp på sanerad
mark år 1961 (bild 59).169 Budgeten omfattade cirka 3 miljoner kronor. 700
lägenheter revs och nettotillskottet blev 338 lägenheter.170
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59. Produktion av bostäder genom sanering i Norrby i början av 1960-talet. (BT
1961 09 02 och foto Curt Ylving)

Under ombyggnationen gjordes ett (ytterligare) avsteg från stadsplanen:
de fyra 8-våningshusen i kvarteret Lotsen gjordes bredare än vad som föreskrevs i stadsplanen.171 Visserligen hölls bottenplattor och socklar inom de
föreskrivna måtten men våningsplanen sköt ut i en ”vacker båge utanför”
och på så sätt vanns ”åtskilliga kvadratmeter” genom denna estetiska problemlösning.172 Därtill gick det att ”plocka in mer” lägenheter i området, då
husen med 275 lägenheter ritades om på fjorton dagar så att det blev 325
lägenheter, mindes Ingvar Bogsjö, före detta VD i AB Bostäder i Borås.173
Utökningen hängde också samman med en efterfrågan på ”mindre lägenheter”, bland annat ”ettor utan innerdörrar”.174 I Norrby blev tre rum och kök
den vanligaste lägenheten med cirka 42 procent, vilket också är den vanligaste storleken på miljonprogramslägenheterna.175
Allt gick inte som planerat i Norrby. Det uppstod problem i de nya husen
på Kronängsparken. Först drabbades man av översvämningar då lekplatsen
framför de ”stora nybyggda hyreshusen vid Dalbogatan” stod under vatten
på grund ”dåliga avloppsanordningar” (bild 60).176
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60. Översvämning på den bebyggda sankmarken vid Dalbogatan i Norrby år 1961.
(BT 1961 11 07)

Sedan rapporterades om ”höghus på väg rasa samman” och att pålningsarbeten hade påbörjats i marken runt omkring husen på Dalbogatan med
anledning av illa utfört grundarbete.177 Det gamla namnet Bäckeskog –
hemmaplan för fotbollslagen Frigg och Celtic – ger en antydan om att det
har funnits vattendrag i området.178 Det framkom också under intervjun med
föreningen Gamla Norrbygärdepojkar: vid husen på fotbollsplanen fanns
”inget att riva, där fanns mark men det var gungfly”, sade de hemmastadda.179
Öster
Det har inte kunnat fastställas data över rivningarna på Öster men bebyggelsen förnyades från 1968 till 1975.180 Öster byggdes alltså om under miljonprogrammet, till skillnad från Norrby som byggdes dessförinnan (bild 61).
På Öster blev två rum och kök den vanligaste lägenhetsstorleken med sina
43 procent. Andelen två rum och kök på Öster är att jämföra med Norrby där
tre rum och kök blev den vanligaste lägenhetsstorleken.
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61. Ombildningen av Öster: ögonblicksbild från saneringen och flygbild över
området som visar hur träkåkarna ersätts av den moderna bebyggelsen. (Foto:
Björn Trång 1968 och AB Gavlegårdarna 2002b)

På Öster och i Norrby (dock inte i Nyfors) ställde topografin och markens
beskaffenhet till problem under och efter ombyggnationerna. På Öster tillstötte problem under nybyggnationerna då lermarken försenade schaktningsarbetena och pålningsarbetena fördyrades när ”pålarna bara försvann ned i
leran”.181 För övrigt byggdes Öster som planerat: ombyggnationen ”gick
smidigt och det var inga problem” – med undantag för de tidigare nämnda
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planerna på ett tvåvåningsgarage under marknivå samt planerna på en skola i
området.182
En grundskola ingick i planerna för den nya stadsdelen, men fick avföras
på grund av det bristande elevunderlaget. Det skall också sägas att det aldrig
funnits någon skola på gamla Öster, däremot på andra sidan järnvägen i de
mer centrala delarna av Gävle. Detta faktum föranledde skoldirektören i
Gävle att frångå byggnadsnämndens beslut om skola på nya Öster.183 Skolstyrelsen ville inte bygga någon skola eftersom det fanns för få barn i området. Däremot ansåg byggnadsnämnden att skolan skulle byggas eftersom den
från början var inritad i stadsplanen. Skoldirektören Folke Brodow förklarade att barnen från Öster redan undervisades dels i Östra skolan, dels i Norra
skolan något som barnen från Öster ”alltid gjort”. Stadsarkitekt Erik Larsson
gjorde tydligt att Öster var en helt ny stadsdel ”inringad av två trafikleder
och av järnvägen” och förutsättningen för att Öster skulle byggas var att där
fanns en låg- och mellanstadieskola i stadsdelen.184 Slutligen fällde skolstyrelsen avgörandet om att inte uppföra en grundskola på Öster.
Vad som däremot planlades och genomfördes var den olustframkallande
gångtunneln som diskuterades i inledningskapitlet. Östers gamla tunnel –
som öppnades 1926 – kompletterades med en ny tunnel under Fältskärsleden.185 År 1968 påpekades i Gävle att gångtunnlar borde ”inte försummas”
eftersom nya stadsdelar i Gävle måste ”göras trafiksäkra”.186 Detta skedde i
samband med ombyggnationen av Öster och breddningarna av Fältskärsleden och Staketgatsleden.
Förutom att gångtunneln byggdes med tanke på gångtrafikanternas säkerhet genomfördes ytterligare en säkerhetsfrämjande åtgärd i samband med
ombyggnationen av Öster. I början av 1970-talet avstängdes järnvägsövergången på Nygatan mellan Öster och centrum (i förlängningen av områdets
enda in- och utfart).187 Somliga såg järnvägskorsningen som ett hinder eftersom bommarna gick upp och ner ”150 gånger om dygnet” och satte varje
gång en ”propp i trafikens blodomlopp”.188 Några smet under bommarna.189
Andra menade att det var lätt att ta sig från centrum med barnvagnen över
järnvägsspåren med bommarna.190 Således förändrades Östers läge till följd
av ombyggnationen.
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Nyfors
I slutet av 1950-talet beslutades att nästan hela centrala Nyfors skulle rivas
och ersättas av nya hus, vilket också skedde i ”Miljonprogrammets anda”
(bild 62).191 Förnyelsen av Nyfors innefattade 146653 kvadratmeter lägenhetsyta och 5068 kvadratmeter lokalyta till ett exploateringstal av 1,4.192 Inte
heller ombyggnadsarbetet i Nyfors gick som planerat. Under ombyggnadsåren ändrades planerna från sjuttiofem till sextiofyra kvadratmeter för den
genomsnittliga lägenhetsstorleken i området.193 Dessutom försenades ”tidtabellen” för nya Nyfors år 1971.194 Byggandet hade bantats i Eskilstuna och
det gick ut över Nyfors. Planen hade ruckats, lägenheterna fick färre rum och
därför blev det fler lägenheter i varje huskropp. Inför arkitekttävlingen var
det tänkt att ett- och två rum och kök skulle utgöra 20 procent av den totala
bostadsstocken195, ett förhållande som ändrades 1970 till genomförda 50
procent.196
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62. Flygbilder av ombildningen av Nyfors. (Foto: Arkitekttävlingar 2:1967 och Eskilstuna stadsarkiv 2006)
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Den vanligaste lägenhetsstorleken i Nyfors blev två rum och kök (37 procent). Varken Nyfors eller Öster var därmed typiska miljonprogramsområden vad gäller den genomsnittliga lägenhetsstorleken (tre rum och kök).
Nyfors och Öster var tänkt för industriarbetare och så kallat vanligt folk.
Ändringen av lägenhetsstorlekarna i Nyfors påverkade också befolkningsstrukturen och flyttningsrörelserna eftersom små lägenheter gynnar hushåll
med ungdomar, pensionärer och ensamstående. Jämfört med Nyfors och
Öster var Norrby byggt för delvis en annan kategori invånare av den högre
andelen större lägenheter att döma, nämligen barnfamiljerna.
Avslutning
Grovt sett sanerades Norrby, Nyfors och Öster under åren 1960-1970 då mer
än 40 procent av de svenska städernas äldsta bostadsbestånd försvann.197 Hur
stor var då lägenhetsavgången i Borås, Eskilstuna och Gävle? Under åren
1951-1980 revs i Borås 2737 lägenheter, i Eskilstuna 5148 lägenheter och i
Gävle 6003 lägenheter motsvarande 9,1 procent av alla rivningar i Sverige.198
Statistiskt sett var Gävle och Eskilstuna aktiva rivare eller stadsförnyare,
även om Borås stadskärna kan ha genomgått större förändringar än de andra
städerna 1951-1980. Då tidsintervallet snävas av till åren 1960-1970 framgår
– på nationell basis – att mer än 40 procent av Sveriges äldre bostadsbestånd
försvann under dessa år, med ett totalt bortskaffande av 78 385 lägenheter
under miljonprogramsåren 1965-1974.199 I Borås, Eskilstuna och Gävle revs
under åren 1960-1970 äldre lägenheter än byggåret 1901 motsvarande cirka
50 procent av bostadsstocken i Gävle, 60 procent i Borås och 70 procent i
Eskilstuna.200
Sammanfattningsvis var det bara på Öster som det skedde en fullständig
totalsanering, alltmedan den yngsta bebyggelsen i Norrby och Nyfors bevarades. Vidden av saneringarna var alltså olika i de tre områdena, med Öster
som ett särpräglat fall av totalsanering eftersom bebyggelsen där var jämngammal (eftersom Öster återuppbyggdes efter katastrofbranden 1869).
Så långt förändringen av det fysiska rummet efter det att saneringsplanerna sattes i verket. Förutom den mer kvantitativa redogörelsen påvisade avsnittet också ett ämne som låter sig integreras med det sociala rummet, nämligen omflyttningar inom och från områdena till följd av saneringarna.

Sociala rummet
Avsnittet om förnyelsen av det sociala rummet bygger de facto på att merparten av befolkningen lämnade sina bostäder i Norrby, Nyfors och Öster i
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samband med saneringarna. Syftet med avsnittet är att undersöka förändringar i det sociala rummet till följd av ombildningarna, detta i stycket om
omflyttningar och ambivalens.
Omflyttningar och ambivalens
Hur påverkades det sociala rummet av omdaningarna av bebyggelsen? För
en del var saneringen på Öster ett sorgespel: ”Som tur var dog min far 1956
(sic!), han slapp uppleva det jag fick uppleva, att sitta i byggnadsnämnder
och höra huvudparten av ledamöterna besluta om att ens livsverk skulle gå
till spillo var oerhört deprimerande”, skriver Birger Portström.201 Han tillägger: att se grävskoporna komma och ”förstöra ens hem och arbetsplats var
ännu värre”.202 Andra vittnar om det motsatta förhållandet, att saneringen av
Öster kom som en befrielse: ”Pappa blev glad” när detta skedde för då slapp
han fastighetsskötseln: han hade varit ”tvungen att sköta om huset, som var
ett dödsbo” eftersom ”tjocka släkten ägde huset”.203 Man hade aldrig delat
upp dödsboet därför att ”släkten bodde i Amerika”. Med andra ord så fanns
det en social ambivalens till att Öster revs och byggdes om.
Borås, Eskilstuna och Gävle återverkade på sig själva genom saneringarna, och verkningarna hade räckvidd inom städerna. De nya husen på Norrbys
fotbollsplan byggdes för ett modernt boende och för att tjäna som evakueringsbostäder för befolkningen i den gamla bebyggelsen. Flyttade den gamla
befolkningen in i de nya bostäderna? I ett fall berättas att ”hans mamma
flyttade till Stigslund”, ett bostadsområde som byggdes på jungfrulig mark i
Gävles norra delar i början av 1960-talet.204 I ett annat redogörs för att de
som bodde på Öster ”var gamla och de flyttade inte tillbaka”.205 Mamma och
pappa tvingades att flytta till Sätra, berättade en intervjuperson. Flytten blev
ett problem eftersom föräldrarna aldrig hade ägt en bil: skälet var att man
”gick jämt inne i stan”. Anpassade sig föräldrarna till förorten på Sätraåsen?
Intervjupersonen erinrade sig att hennes ”mamma fann sig tillrätta i Sätra för
det var nära till skogen, men att pappa längtade till hamnen”. En förmodan
angående flyttkedjorna i Gävle i samband med de centrala saneringarna säger, är att när man sanerade Öster fick folk flytta till Sätra och när man sanerade Brynäs fick folk flytta till Öster. Folk tvingades ofta att flytta och kom
därmed att ofrivilligt att hamna i andra stadsdelar, vilket ledde till att sociala
sammanhang och nätverk löstes upp.206
Några som bodde till ”the bitter end” flyttade också in på nya Öster, sade
en intervjuperson om sina föräldrar.207 Ett annat hushåll som flyttade från
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gammalt till nytt på Öster var en fastighets- och smidesverkstadsägare med
familj. För honom var det som att ”börja om på nytt” och bäst av allt var att
få vara hyresgäst i stället för hyresvärd.208
Avslutningsvis var omflyttningarna inom Norrby mer frekventa, och troligen blev befolkningskontinuiteten större i Norrby än på Öster och i Nyfors.
Dessutom, beträffande ambivalensen som fanns på Öster inför förändringarna, förekom den troligen även i Norrby och Nyfors.

Mottaganden av ombyggnationerna (det imaginära rummet)
Avsnittet om mottagandet av ombyggnationerna disponeras i tre avdelningar.
”Den nya journalistiken” diskuterar omsvängningen från återgivande till
skapande journalistik. Här diskuteras medier i uttryck av kunskapsorganisationer, att journalistiken har en politisk kraft och att bilden av miljonprogrammet blev en bild av samhället. ”Inifrånperspektivet” ser till de bilder
som kultiveras inifrån stadsdelarna i samband med saneringar och ombyggnationen. ”Utifrånperspektivet” ser till omgivningens syn på ombildningarna. Bägge perspektiven – som båda knyter an till det sociala rummet –
kommer alltså allmänheten till mötes via media då framtiden ofta definieras i
skarp kontrast mot historien genom att ställa nytt mot gammalt. Dessa motsatser kan gälla både sociala och materiella företeelser, ofta som två sidor av
samma sak då framtiden och historien vävs samman och förstärker varandra.209
Den nya journalistiken
Medier – både som aktörer i vid mening och verksamma på det litterära fältet – återger både sorglöshet och bekymmer. Medier får betydelse för uppfattningar om bebyggelse och befolkning, exempelvis uppfattningar om arkitektur. Bilden av ett bostadsområde är avhängigt områdets tillgänglighet. Ju
mer ett område uppmärksammas desto tydligare blir innebörden och bilden
av området. Det betyder att nya områden medför nya sätt att se på områdena.
Medier erbjuder både kulturella sympatier och kulturella antipatier via ett
organiserat berättande om verkligheten. Genom färdighets- och förtrogenhetskunskaper förmedlas inte sällan påståendekunskap till läsekretsen, bland
annat om bostadsområden. Medier är alltså kunskapsorganisationer och kunskap är information i formation.210
Journalistiken skriver inte historia, men väl samtiden och framtiden. Händelser uppmärksammas i medier genom organiserat berättande och inte sällan är föreställningarna skapade till följd av konflikter.211 De journalistiska
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arbetsmetoderna består ofta av tillspetsning och konkretisering, vinkling och
personifiering, intensifiering och polarisering samt dramatisering. Nästintill
ofrånkomligt innefattar omständigheterna och villkoren den tidigare nämnda
nyhetsvärdets paradox: för att en händelse överhuvudtaget ska kunna presenteras som en nyhet måste den vara oväntad för läsarna, samtidigt som händelsen måste förmedlas så att läsarnas kunskaper och förväntningar tydliggörs och bekräftas.
Gränsen mellan information och underhållning är otydlig. På 1950-talet
hade lokalpressen i Gävle inte några negativa kommentarer till rivningsplanerna på Söder.212 Slutsatsen är att tidningarna utan tvivel var ”viktiga redskap i aktörernas händer”. Både fastighetschefen Louis Campanello och
stadsplanearkitekt Per Olof Lefvert använde flitigt tidningarna för att ”underrätta gävleborna om sina åsikter och planer”. Pressen var deras arena.
Medier bildar en treenighet tillsammans med medborgare och myndigheter. Under 1950-talets Gävle uppträdde samhällsplanerarna på pressens arena, men på 1960-talet kom journalistidealet om den kritiskt granskande journalistiken.213 Vad säger en journalist om det idealet? En journalist verksam i
Gävle från och med 1970-talet förklarar professionens ombildning i ord av
utbildningstid och inriktning: ”På 1970-talet blev journalistutbildningen en
treårig högskole- och universitetsutbildning”. Tidigare var den en ettårig
institututbildning men efter reformen fick journalistiken en ”forskarapproach”.214
Den första kritiken mot byggnationer av miljonprogramsområden kom via
media år 1968.215 Dagstidningarna kritiserade kommunerna år 1968 för de av
dem ”själva påbjudna” rivningarna av innerstäder och de nya framplanerade
bostadsområdenas ”sterilitet och omänsklighet”.216 Miljonprogramsområden
blev synonymt med storskalighet och monotont leverne i en spartansk miljö.217 Områdena blev alltså områden för den nya journalistiken.
Journalistiken är en social institution med politisk kraft, det vill säga att
Folkhemsmodellen i sig inte kan urskiljas från bilden av den.218 Slutsatsen är
att journalistiken kan konstruera sin samhällsmodell – bilden av Folkhemmet
– med dess sociala tids- och rumsdimensioner sett från en viss bro en viss
dag.219 Detta menade Jan Ekecrantz och Tom Olsson som studerade 1950talets moderniseringsprojekt genom att i ett urval artiklar från en novembervecka 1955 rekonstruera journalistikens roll i den politiska och ideologiska
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konstruktionen av den svenska välfärdstaten. Som ett exempel på brobygge
mellan den gamla och den nya tiden tog också författarna ett faktiskt brobygge: bron mellan Singö och Grisslehamn.
Bilden av miljonprogrammet blev en bild av samhället. Det vill säga att
epitetet miljonprogramsområde blev en del av den kollektiva samhällsförståelsen. Eftersom Nyfors och Öster byggdes under miljonprogrammet och
Norrby strax före detsamma skulle områdena kunna iakttas från två olika
utgångspunkter: miljonprogramskritiken och när områdena tenderade att bli
detsamma som kritiken.
Inifrånperspektivet
Inifrånperspektivet på mottagandet disponeras i fyra avdelningar: först modernitetens nybyggare och risker med anläggningar, sedan blivande gågator
och köpmännens ogillanden, därefter tekniska konstruktioner och gräsrötter,
och slutligen organisatoriska nätverk och boendebrister.
Modernitetens nybyggare och risker med anläggningar
I begynnelsen var bara hus. Vilka var modernitetens nybyggare? På 1960talet var Norrbys befolkning ganska ung med många födda under 1940-talets
babyboom med trångboddhet som följd.220 Till Norrby – ”Borås Manhattan”
– flyttade många barnfamiljer (till 3 rum och kök och större).221 Via barnen
uppdagades brister i den nya utomhusmiljön. 1961 sände Borås Tidning en
varningssignal till allmänheten om en livsfarlig lekplats: ”småttingar i barnrikt hus på Norrby” hade en livsfarlig lekplats vid järnvägen (bild 63).222
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63. Riskhantering i Norrby år 1961: media rapporterar om ett problem som sedan
åtgärdas. (BT 1961 08 28 och 1961 10 17)

Järnvägen som gick förbi huset på bara 20-30 meters avstånd var ”hur
horribelt de än kan låta” inte avgränsad från gårdsområdet med något
skyddsstaket. Fastighetsägarens reaktion var snabb. Dagen efter meddelade
Boråsföretaget att staketet redan var beställt.223 Knappt två månader senare
meddelades att ”järnvägsfaran” snart var över för de lekande Norrbybarnen.
Många föräldrar i de stora hyresfastigheterna på före detta Norrbyvallen
drog ”säkert en lättnadens suck” då det 1.20 meter höga staket sattes upp.224
Husen vid järnvägen byggdes näst intill på jungfrulig mark. Två år senare
(1963) var det dags för inflyttning i husen som byggdes på sanerad mark i
Norrby. Inflyttningarna i höghusen följdes med optimism av pressmedierna
(bild 64). Bilden av nuet gestaltades av fru Kajsa Gabrielsson som flyttade in
på högsta våningen med utsikt över Borås.225 Även för Inga-Lill Henriksson
med dottern Mai-Lou och hunden Netta var det en ”imponerande utsikt” från
sjunde våningen ut över Norrby och Borås.226
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64. Nyinflyttade med utsikt över Borås, år 1962. (BT 1962 12 01)

Höghusen i Norrby bemöttes med positiva utlåtanden: stadens första ”invalidbostäder står inflyttningsklara i Norrbyhus” presenterades stolt för läsekretsen om den nya sortens boende på den åttonde våningen.227 Därtill, sex år
senare, berättades med hederskänsla att Nils Johansson på Norrby Tvärgata
var Borås ”förste dagpappa”.228 På det sättet påvisade reportagen från höghusen att det var något speciellt med att bo på de övre våningsplanen – och att
vara dagpappa.
Beträffande Öster ihågkoms inflyttningarna bland annat genom lägenhetsstandarden: det var fina och ljusa lägenheter med parkettgolv.229 På varje
våningsplan fanns spaljélägenheter. Lägenheterna var ”tvåor med kokvrå”
där entrén var avskild från vardagsrum och sovrum med en spaljé, där det
”kanske var tänkt att växter skulle slingra sig” för trevnadens skull.230
Blivande gågator och köpmännens ogillanden
Gågatan – som skulle främja interaktionen och skapa sociala band – blev ett
problem i Norrby (där fastigheter och affärslokaler bevarades från saneringen): den blivande gågatan var inte populär bland ”köpmän på Norrbygärde”
(bild 65).231 Skälet var att gågatan blev ett förfång för rörelsen.232 Kritiken
framfördes 1965 i slutet av ombyggnationen av Norrby, innan Nygammal
vals i Eskilstuna segrade i tävlingen om Nyfors förnyelse. Senare framfördes
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också där kritik mot tillgänglighet och problem med varutransporterna. I
Eskilstuna visste man till en början inte hur den nya miljön skulle gestalta
sig i Nyfors. Under ombyggnationen antogs att områdets utformning kunde
börja visa sig 1971 i samband med att Nyforsgatan efter hand kom att ”trafikbefrias” vid anläggandet av angränsande gårdar.233 Förhoppningarna på
Nyfors utomhusmiljö gäckades: missnöjet bland de boende delades av de
näringsidkare som bedrivit verksamhet i gamla Nyfors och fortsatte så att
göra i de fastigheter som hade undantagits från saneringen. För handlarna i
de bevarade husen blev den yttre miljön och fordonsförbindelserna ett problem med minskad varuomsättning som påföljd: ”Affärer får parkeringsproblem när hela Nyforsgatan blir gågata”.234 Gågatan – det vinnande konceptet
i Nygammal vals – blev en nackdel för handeln under ombyggnationen.
1972 var Nyfors åter i ”grävskopornas våld” och handlarna drabbades av
omsättningsförluster.235 Handelsmän i Nyfors gjorde ett upprop om att de
långvariga gatuarbetena ”tvingar affärer att slå igen” och att åtta anställda
blir utan arbete.236 Ett skäl till den sjunkande omsättningen var att äldre kunder inte vågade gå över den provisoriska gångbron förbi affären. Kort därpå
tvingades en blomsteraffär att slå igen.237

65. Kritik från en av köpmännen i Norrby mot omläggningen av Norrby Tvärgata till
gågata, år 1965. (BT 1965 08 10)

Nyforshandlarna var således kritiska till saneringarna. Därtill var det svårt
att ta sig fram till butikerna med varutransporter, vilka dock fick köras på
233
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gågatan. Till skillnad från i Norrby och Nyfors hördes ingen handelsmannakritik på Öster eftersom det där inte fanns några näringar.
Tekniska konstruktioner och gräsrötter
De nya områdena förde med sig nya sätt att se på områdena, och de lokala
pressmedierna blev viktiga kommunikationskällor mellan individ och samhälle. Hur var det på Öster och i Nyfors? Lekte barnen på spåren som i
Norrby? På Öster var det så, men till skillnad från Norrby där ett staket omgående sattes upp efter larmrapporterna, var avspärrningarna på Öster en
utdragen historia. Processen för säkerhet och trygghet inleddes offentligt år
1973 med Östermammornas ängslan. Lokalpressen rapporterade om att Gävlebor gick till ”storms mot missförhållanden” med anledning av att det fanns
en oinhägnad järnväg som hade blivit till en lekplats för barnen (bild 66).238
Flera gånger hade tågpersonalen fått stiga av tåget för att flytta på lekande
barn, intygade Marit Nordin och Caisa Olander från gräsrotsnivå. De två
försökte med övertygelsepraktiker se till att en del av missförhållandena blev
åtgärdade: önskemålet var ett staket mot järnvägsspåret, men SJ ansåg sig
inte vara ”skyldiga att sätta upp stängsel”. Problemet löstes inte lika snabbt
som i Norrby. På Öster tog det femton år innan ett staket sattes upp då SJ
införde radiostyrda lok 1987-1988.239

66. Trafikrisker: klagomål från boende på Öster och i Nyfors. (GD 1973 03 16 och
EK 1971 12 10)

Trots att järnvägen funnits på plats under nästan ett sekel och barn vuxit
upp med tågtrafik i området, vittnade kritik och klander om att en ny befolkning med delvis nya dispositioner hade tillkommit på Öster och i Norrby.
Vad sade en snart 60-årig man född på Öster om lek på järnvägen i det gamla området? Han svarade att där gick det inte att vara för där var det ”mycket
tågtrafik”.240
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Även i Nyfors saknades staket, men inte utefter järnvägen. För hyresgästerna på Krongatan (mittemot Tunavallen) var staketet ”ett måste” på grund
av den tätnande biltrafiken till de sydvästra förorterna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg.241
Organisatoriska nätverk och boendebrister
Känslan av att vara en sorts modernitetens förtrupp och nybyggare i det nya
samhället förstärktes av att miljön inte var färdigbyggd.242 Marit Nordin och
Caisa Olander (se ovan) var två av ”kommitténs drivande krafter” som försökte åtgärda missförhållanden på Öster.243 För barnfamiljer var tillvaron
problematisk därför att på Öster hittade de yngsta inte hem: mammor försåg
dörrhandtaget med ”garnändar eller andra signaler åt de minsta” som inte lärt
sig läsa siffror eller bokstäver.244
Ett annat problem var att Holmkanalen behövde fyllas igen. Istället ville
gatukontoret i Gävle bygga ett stängsel för 20 000 kronor mot kanalen.245 I
likhet med järnvägen var Holmkanalen, Östers södra gränsmarkör, en farlig
lekplats. I hågkomsten av föräldrarnas varningar finns en svart poesi om
Holmkanalens lockelse på barn: där fick jag inte vara för mamma för då
skulle det komma upp ”svarta armar och ta en”.246 I söder var Holmkanalen
ett lockande gränsområde och i både öster och väster hade järnvägarna dragningskraft på barnen. I norr var också Staketgatan en farlig plats som trafikanläggning betraktat: Gävle stad svek Öster då en lågstadieskola såg ut att
dröja (och som vi redan sett inte heller byggdes). Istället fick lågstadieeleverna korsa den ”farliga Staketgatsleden” för att komma till skolan.247 I likhet
med förhållandena vid järnvägen anhölls om staket efter Staketgatan. Dock
kritiserades allmännyttan för att en begäran om ett staket hade lämnats in till
stiftelsen Hyresbostäder i slutet av januari, men ”inget hade hänt” i mitten av
mars 1973.248
Det fördes således en dialog via media om problem i området och det
konfliktfyllda mötet mellan gammalt och nytt var en fördelaktig händelse ur
ett medialt perspektiv. Medierna – som utgör en stor del av informationssystemet – tillfredsställde informationsbehovet genom att iaktta problem i området som inte sällan hade den allmännyttiga Stiftelsen Hyresbostäder som
mottagare. I text och bild inventerades Gävle stads skrotbilar 1974: man fann
tretton skrotbilar på en morgon och rekordet såg man ”på nya Öster” där det
fanns elva övergivna slit-och-släng-bilar på parkeringarna.249 I bilarna fick
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barnen sina begärliga och farliga lekplatser. Men det fanns glassplitter på
golven och infattningarna runt rutorna var vassa som knivseggar: men Joakim hade tur, han hittade en ”femma i handsfacket”. Det var bara en ”tidsfråga” innan någon gjorde sig illa, sade föräldrarna på Öster. Dessa elva bilar
hade stått på Öster i över ett år. I parkeringsärendet klagade Östers kontaktkommitté på förvaltaren HSB som hänvisade till polisen, som hänvisade till
gatukontoret, som hänvisade tillbaka HSB. På detta vis skedde en rundgång i
skuldlöshet och obeslutsamhet mellan allmännyttans förvaltare, polisen och
gatukontoret med återverkan på bebyggelsen, befolkningen och bilderna av
Öster.
Vilken var då kontaktkommittén med Marit Nordin och Caisa Olander
som de två ”drivande” krafterna?250 I likhet med stadsbranden i Gävle 1869
satte saneringen på Öster också traditionen ur spel och gav utrymme åt nyheter som organisatoriska nätverk: det nya boendet gav upphov till nya sociala
former. År 1971 fick allmänheten ta del av kontaktkommittén när hyresgästföreningen – som den minsta organisatoriska enheten i den svenska hyresgäströrelsen – invigde den nya kvarterslokalen på Öster.251 Ingen skall behöva vara ensam för att han bor i en modern stadsdel, skrev Gefle Dagblad
under presentation av hyresgästernas kontaktkommitté, Kjell Dahlberg och
Agne Heffner. Kommittén skulle ses som en förbindelselänk mellan hyresgästerna och hyresgästföreningen och ombud valda av kommittén skulle
sedan delta i förhandlingar med bostadsföretaget i frågor om hyror, trivselanordningar med mera. Hyresgästföreningens ombudsman Göte Flintberg
upplyste om kommande studiecirklar i ängslan över de kontaktsvårigheter
som ”oftast följer med en ny bostadsbebyggelse och nya bostadsområden”.
Troligen fanns en tanke om att ”döda” fysiska strukturer skulle påverka
människors sinnen till den grad att de blev passiviserade, det vill säga en
arkitekturdeterminism som ansågs mejsla ut icke önskvärda identiteter.252
Ombudsman Flintberg fann att kvarterslokalen hade en värdefull funktion att
fylla för att ”främja gemenskapen” mellan hyresgästerna, det vill säga att
gemenskapen skulle utgöra en grund för ett kollektivt handlande (bild 67).253
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67. Plats, gemenskap och kollektiv identitet: invigning av samlingslokal på Öster år
1971. (GD 1971 01 18)

Samlingslokalen hade betydelse för den kollektiva identiteten. För att någon form av kollektiv identitet, bunden till plats, ska skapas ”krävs det gemensamma minnen upplevda i en gemensam miljö”.254 En samlingslokal,
som ett bostadskomplement likt dagligvarubutiker, lekplatser, tvättstugor,
skolor och daghem, kan ses som ett rum för offentligheten, en plats där de
boende kan samlas och användas till olika fritidssysselsättningar, både politiska och opolitiska.255 Politik var också ämnet för kritiken år 1973: Kunde
man inte tänka sig både en politiskt obunden ungdomsverksamhet och en
lokal för vuxna med möjligheter till sport, och varför inte pingpong?256
Tillgången på olika bostadskomplement var således ringa på Öster i början av 1970-talet, åtminstone för de vuxna. En före detta Österbo minns
barndomens FN-Livs, kullen där man åkte bob, lekbussen som kom på
sommaren med en ”massa grejor” och så Fritidsgården Kanalen.257 Komplettera dessa barndomsbilder med hågkomsten av mannen som lagade ”cyklarna åt ungarna”, så bildas en ljus poesi om hembygden i stadsbygden på Öster.
Den nya bebyggelsen skapade förväntningar. Utopin var en bild av bondbyn där människor tänktes ha levt i harmoni med sig själva och världen.258
Nya fysiska miljöer, som Öster, förväntades skapa nya relationer och därmed
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nya människor: miljön skulle ha en pedagogisk funktion.259 För hyresgästföreningens kontaktkommitté var miljö- och trivselfrågor centrala.260 Kommittén kom att bli lokala representanter och en central organisation i arbetet
med och skildringen av Öster (fram till 1989 då kommittén avgick). Kontaktkommittén blev Östers röst och den var den första som påvisade problem
i området.
Boendebristerna på Öster var skäl till mobilisering. Fanns motsvarande
organisatoriska nätverk i Nyfors och Norrby? I Nyfors bildades Nya Nyfors
vänner år 1981 men det var inte de som först påkallade uppmärksamheten
om problem i området.261 1970 slöt ett 70-tal Nyforsbor upp för att diskutera
boendemiljön (bild 68).262

68. Löftesrika gruppdiskussioner om boendemiljön i Nyfors år 1970 samt missnöjda
röster med ombildningen och trivseln i området år 1975. (Folket 1970 och 1975 11
21)

Under ombyggnationen kritiserades utomhusmiljön och kritiken uppkom
bland annat till följd av en plan för miljöförbättringar vilket tidningen Folket
höll för troligt ”att åtskilligt av den ursprungliga planen” kommer att kritiseras sönder.263 Även på Öster framfördes synpunkter under möten mot byggnadssättet med höga byggnader och halvmörker. De nya husen skulle få ljusa
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lägenheter men den höga exploateringen gjorde att solen inte sken in i alla
lägenheter. Bland annat undrade ”en dam” om det verkligen var nödvändigt
att bygga så tätt som på nya Öster: för snart lyste inte solen in i något av
hennes rum.264 I likhet med i Nyfors fanns det brister i utomhusmiljön på
Öster. 1974, i slutet av ombyggnationen, utfärdades löften om ”tefatsbacke,
rosengård och bordtennisbord” under förevändning av att en ”sådan park har
ni inte sett förut”.265
Inifrånbilder förs ut och publiceras. I Nyfors fortsatte kritiken mot utomhusmiljön under ombyggnationen: ”För högt och tätt, människorna försvinner” och ”de öppna ytor som lovades är skuggade av höga hus, det kan väl
knappast växa några träd där”, skildrades då Nyfors i det närmaste stod klart
som teknisk konstruktion.266 I efterhand kommenteras kritiken i begreppen
visioner och resultat. Till följd av att Nyfors föreställts som en turistangelägenhet med lindriga ingrepp och lummig grönska, manade beskådat resultat
till ”protester inifrån området”, enligt en Nyforsbo med uppdrag inom Hyresgästföreningen.267 Även i Norrby förekom protester, främst från köpmännen som vi sett.
Nya Norrby, Nyfors och Öster sågs alltså på nya sätt och de lokala pressmedierna blev viktiga kommunikationskällor mellan individ och samhälle.
Utifrånperspektivet
Norrbygärde var det ”första stora försöket” till stadsdelssanering i Borås.268
År 1959 framfördes med tillförsikt att boråsarna kommer ”säkerligen med
intresse att avvakta resultatet”.269 Hur bemöttes då de sociala och materiella
omdaningarna av Norrby, Nyfors och Öster ur ett utifrånperspektiv?
Samtidigt som de nya husen i Norrby hade byggts på fotbollsplanen, återgavs saneringen på Norrbygärde i en historik över området: ”Än finns det
repslagare” i stadsdelen som Borås stad höll på att sanera.270 Det var signaturen Ph (Philip Josefson) som skrev i Borås Tidning 1960 och avsåg det flyende hantverket. Yrket illustrerades också med en teckning som väcker en
föreställning om en era äldre än fototekniken. Händelsen var dock knuten till
grannstadsdelen Landala som också ingick i förnyelseplanerna för Norrbygärde. Mötet mellan gammalt och nytt på Norrbygärde gav flera tillfällen för
tillbakablickar. Det blev en efterfrågan på historia och signaturen Ph återkom
i minnesmediet Borås Tidning med ”Viskastrandsgatan och Ulltrådsliden”.
Han konstaterade att Norrbygärde var en produkt av textilstaden Borås och
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att produkten Norrby var på väg att försvinna.271 Året därpå (1961) publiceras ett vykort från 1876 över grävandet av grunden till Norrby Spinneri och
samma år såg man med vemod på att en del ”gator finns numera i folks hågkomst”.272

69. Bilder och berättelser om den snart förflutna verkligheten i Norrby, år 1961. (BT
omkring 1961 och 1961 07 27)

Norrby blev ett område för journalistiken. 1961 skildrades att Bäckeskogs
gamla idrottsplats och Kronängs gamla plan, Norrbyvallen, har utgått på
grund av höghusbebyggelse.273 Av tillgängligt stoff rörande det mediala intresset för planläggningen av nya Norrby, riktades ingen kritik mot syftena
med ombyggnationen av Norrby. Jämför likheten med föreningen Gamla
Norrbygärdepojkar som inte heller de riktade någon kritik mot planerna på
saneringarna. Snarare gav föreningen positiva utlåtanden om saneringarna,
eftersom saneringen av Norrby blev en bild av Välfärdsstaten och inte längre
en bild av Fattigsverige. Det vill säga att visionen om Välfärdstaten närdes
av bilden av gamla Norrby.
Mångfalden i mötet mellan framtid och historia
År 1961 flyttade de första familjerna in i husen som uppfördes på Norrbys
fotbollsplan.274 Händelsen bemöttes med den retoriska liknelsen om den
mindre tilldragande bebyggelsen i Norrby: ”Nytt Norrby – Borås Manhattan?” Här avsågs raden av ”huskolosser” och att ”gamla idylliska Norrby i
färdigbyggt skick kommer att bli Borås Manhattan”. Samtidigt kunde också
förtätningens motsats utläsas i ogillandet av att ”detta för tre år sedan tätbebyggda stadsområde ligger numera som kalmark”. Synen på ”kalmarken”
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förklarades av att det var högre takt på rivningarna än nybyggnationerna år
1962.275 Den tidigare huvudfrågan om de äldre husens standard i Norrby,
som omodern bebyggelse, utökades till flera spörsmål om den nya bebyggelsens karaktär: det synliga bortfallet av den gamla bebyggelsen och den
ojämna kompensationen för förlusten av det gamla. Det moderna definierades följaktligen i mötet mellan gammalt och nytt i Norrby i Borås som ett
yttrande om och mellan de gamla och de nya huskropparna.
Signaturen Per Silja i Borås Tidning kritiserade det nya boendet i höghusen:
Jag föstes hit ur bostadskön och sade tack och lov, ty förut bodde vi rätt
trångt i pappas sovalkov. Det vore väl nöjsamt att se ut så här över hela stan?
Ack nej, jag lever som en mus i husets bottenplan. Men visst är trivseln stor
och god i sådant kollektiv? Ja, som en enda stor familj vi lever här vårt liv, vi
hör på kärleksord och gräl. Det går väl lätt att få kontakt med grannars glada
prat? De sitter faktiskt dygnet runt vid sin apparat och Hylands hörnor hade
vi på cirka femton håll. Att detta husblock pressar mig, ja, det är visst och
sant, men gör herr Olsson allra högst till intervjuobjekt, han trivs med höghusliv perfekt, ty han är arkitekt.276

Sarkastiskt framförde diktaren sin hållning till det moderna boendet på
markplanet i höghusen med få valmöjligheter, trivselproblem, lyhördhet och
arkitekter med passioner för höghus. Denna ironiska höghuskritik från Borås
framfördes redan 1963, samtidigt som bostadsproduktionen pågick i Norrby.
Kritiken mot höghusen (en kritik som troligen inte gällde hela Norrby) framfördes före 1968 och den kritik som då väcktes mot hela miljonprogramområden.
Samma år som kritiken mot miljonprogramsområdena väcktes (1968),
bemöttes saneringarna av Öster med ambivalens i samband men en höghuskritik i Gävle. Rivningarna av Öster började nästan hundra år efter stadsbranden 1869.277 Under våren 1968 omtalades att det skulle bli ”niovåningshus på Öster”.278 Ett halvår senare presenterades teckningar av Öster och
”miljön som försvinner” samtidigt som det fastställdes att ”saneringsvågen”
hade nått Gävle nordost.279 Händelsen övervakades och strax därpå skildrades att schaktningarna hade börjat i Gävles ”nya höghusområde”.280
Vad gäller studieobjektet Öster var bemötandet inte bara ambivalent. Den
nya stadsdelen var också en missräkning, åtminstone vad gäller höghusen.
Samma dag som schaktningarna tillkännagavs för allmänheten rapporterades
om bostadsseminariet i Gävle 1968 och att en ”stor satsning på småhus pla275
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neras”.281 Året därpå, 1969, kom Gävles bostadsdebatt att handla om att både
småhus och hyreshus behövdes.282 Senare samma år framfördes en nedlåtande syn på höghusen på Öster. Höghusen kontrasterades mot det billigare
boendet i villa eller radhus: ”Peta omkull höghusen”, menade fastighetskontorets ställföreträdare, till förmån för ett ”nytt byggnadstänkande” med ”billigare och mindre hus” i Gävle.283 Med höghusen på Öster som motbild innebar emellertid det nya byggnadstänkandet i staden ett skapande av en ”mer
trädgårdsvänlig miljö” eftersom barn till ensamstående föräldrar sällan hade
möjligheter att leka på egen tomt.284 Journalistiken lyfte alltså fram individcentrerade värden med utgångspunkt i kritiken mot arkitekturen. I dessa
avseenden var mötet mellan gammalt och nytt på Öster (1968) likt sammanstötningen i Norrby mellan lantmiljön och storstadsbilden av Manhattan
(1961). Skillnaden är att Borås Manhattan var en delvis positiv bild av nya
Norrby.
Som tidigare nämnts utvecklades under 1960-talet den kritiskt granskande
journalistiken, samt att pressen blev en aktör att räkna med. Under ombyggnationen av Öster var däremot kritiken sparsam mot de politiska maktinstanserna i Gävle. Den fortsatta granskningen av Öster innehöll istället nostalgiska reportage (som ofta publicerades på lördagarna). Reportagen var ofta
romantiska och känslosamma. Under tiden som saneringen, förnyelseprocessen, pågick framträdde det gamla i det nya: gamla Öster höll på att försvinna
men ”veden ska ändå huggas” och det hörs ”skrammel som av en slaskhink”
(bild 70).285 På avstånd beskådades som sagts att gamla Öster var i försvinnande, samtidigt som det bekräftades att den nya ”vita stadsdelen” började ta
form. Beskrivningarna av Öster var inte bara känslosamma, mörka och problematiska, utan också vemodiga och ambivalenta.

281

Ibid.
Gefle Dagblad, 1969 01 17.
283
Gefle Dagblad, 1969 10 08.
284
Ibid.
285
Gefle Dagblad, 1971 02 22.
282

264

70. Nostalgi, genomlidande och kulturell förändring på Öster: känslobetonade bilder
av ombildningen av stadsdelen, åren 1971 och 1972. (GD 1971 02 22 och 1972 07
19)

Samtidigt som pressmedierna lyfte fram individcentrerade värden, erbjöd
de både kulturella sympatier och kulturella antipatier via ett organiserat berättande om verkligheten. Vacklande var språkets möjligheter att beskriva
verkligheten: ”Kåkstan på Öster har blivit en betongstad” sade den ”gamla
Österbon” och tillade att man fick ”betongsjuka” där men att man inte riktigt
kunde ”definiera sjukdomssymptomen”.286 Följaktligen skedde inte bara en
fysisk utan också en mental ombildning av Öster.
1960-talets planering gick ut på att jämka ihop samhällsplanering med
teknik. En konsekvens var att den sociala omtanken om utomhusmiljön försvann i planeringen. Kritiken mot boendevillkoren kom från media: ”Ska det
se ut så här? Betongklossar. Inga träd”.287 Det vill säga att den framplanerade
stadsdelen var storskalig, monoton, steril och omänsklig, och att växtligheten
i området var en del av arkitekturen.
Historien komprimerades och förtätningen mellan då och nu var svår att
hantera.288 Nya Öster bemöttes med förargelse och blev till symboliska ruiner
över modernitetens avigsidor. Efter ungefär halva ombyggnadstiden av Öster, år 1972, uttrycktes förändringen som en kraftmätning mellan det nygjorda och det nästintill kraftlösa: I ”skuggan av ett höghus” står än ”kåkar pall
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för rivningshysterin” (bild 70).289 Omständigheterna i ord av rivningshysteri
sträckte sig utanför Öster med räckvidd inom Gävle. Det imaginära rummet
cirkulerade med innehållet om en stadsdel som var stadd i förvandling: ”låt
någon gammal kåk stå kvar, kulturarvet är glömt”, vädjade en Österbo med
”sjömansblod i ådrorna”.290 Detta skedde i skuggan av ett höghus, en dramatisk ikonografi som likt ett visuellt lexikon kan skifta allt efter vilken effekt
man vill uppnå och som här fick beteckna det som skulle beskrivas.
En plats uttrycks i material, volym och placering. I Eskilstuna fanns en
optimism och framförhållning, bland annat genom arkitekttävlingen om nya
Nyfors. Tävlingen vanns av ”Nygammal vals” och nya Nyfors förutspåddes
bli en turistattraktion. 1970 var det ett ”uppskruvat tempo” i saneringen av
Nyfors såsom en av de ”största saneringsaktioner som en svensk stad någonsin företagit” (bild 71).291 Tidningen framhöll förhoppningar om att Eskilstuna skulle bli en ”turistattraktion rikare” när ”ruttna uthus och hemska stenruckel” hade jämnats med marken. Det vill säga att det fanns – i medial mening – ett antal omvärldsrelaterade framtidsvisioner om Nyfors och Norrby
som inte iakttagits om Öster där man istället gav akt på kulturarvet. Den
sannolika förklaringen är att Öster lämnade inget i arv.
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71. Norrby som ett exempel på goda tider samt ett högt ombildningstempo i ett
kaotiskt Nyfors. (BT 1963 10 27, 1965 01 23 och EK 1970 07 25, 1972 11 21)

I rivningarna av Nyfors såg Eskilstuna-Kuriren ett tillkommande turistliv.292 Under iordningställandet av den nya stadsdelen drabbades Nyfors,
hösten 1972, av olägenheten att vara en ”enda stor återvändsgränd”.293 Stör292
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ningarna för trafikanterna och de boende föranledde en användarhandledning
av Nyfors: Eskilstuna-Kuriren hjälper ”er hitta i nya Nyfors” (bild 71).294
Två år senare var läget fortfarande ”kaotiskt”.295 Kritiken växte mot det
bilfria området: Tanken var att Nyfors skulle bli ”bilfritt och en oas för nybyggarna, en grön lunga”.296 Men istället tycktes det bli en ”isolering i stenöken” när den nödvändiga biltrafiken inte gavs tillträde till både gamla och
nya butiker, något som var ”betydligt lättare” i det gamla Nyfors. Kritiken
mot utomhusmiljön stod att känna igen från Öster. Däremot fanns ingen
registrerad kritik mot höga hus i Nyfors som fallet var med Norrby och Öster. Dock förekom kritik mot att en ”Berlinmur” i Nyfors skar av Åsgatan.297
Dock gällde det inte höghusen efter järnvägen utan en betongmur på Åsgatan
som delade gatan i två: Östra och Västra Åsgatan. Alltså var kritiken i Nyfors riktad mot inskränkningarna av bil- och genomfartstrafiken i området.
På tröskeln mellan ute och inne, förr och framtid
Öster väckte kluvenhet. Ambivalensen gällde att nya Öster var svårtillgängligt, hade ont om samlingsplatser och var sterilt, samtidigt som Öster också
hade sina ”ljusa sidor”.298 På ”pluskontot” stod ”humana hyror och prydliga
färger”. Trots det positiva med Öster vidmakthölls ändå bilden av ett isolerat
Öster: för ”när det blåser kallt i Gävle, blåser det kallare på Öster”.299 Härvidlag skedde en omkastning mellan historien och framtiden. Det gamla som
tidigare förknippades med negativa förhållanden blev nu positivt, alltmedan
framtiden som förknippats med det positiva nu blev negativt.
Varför denna paradox av dystra ogillanden och skira bejakanden som beskrivs med otillgänglighet och kyla respektive acceptabla hyror och fina
färger? Det finns skäl att anta att denna ambivalens mellan ofördelaktigt och
aktningsvärt uttrycker en medvetenhet om att området är behäftat med en
områdesbild, närd av medier och representanter för de boende, och att den
bilden nu söks förändras genom uppskattning och erkännanden. Motbilderna
framställdes inifrån med kännedom om området. Vem, med inflytande över
både frågor och svar, kan vara förtrogen med området?
Vem förenar det interna med det externa? Ett tydligt och engagerat samliv
mellan medier och hyresgäster är möjligt när journalisten själv bor, eller har
bott, i området. Samma journalist som i avsnittet om ”den nya journalistiken” berättade om journalistutbildningens ”forskarapproach” under 1970talet, återgav att många av hennes kollegor bodde på Öster. Därför blev det
”reportage inifrån området”, påminde hon sig.300
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På tröskeln mellan ute och inne står den i området bosatta journalisten. I
detta avseende finns en nära relation mellan journalisterna och befolkningen
som får komma till tals, något som för övrigt är kännetecknande för mindre
och mellanstora städer med egen tidning. Som en följd av det kom reportagen om Öster att handla om ett område med prägeln ”ruffigt och off” och
”husen, i kvarteret Uttern eller Fortuna, hade golvplankor och under golvet
var det jord”. Man kunde bo billigt ett tag och ingen bodde ”särskilt länge på
ett och samma ställe”, påminde sig journalisten. Sammantaget formerades en
områdesbild av Öster genom mötet mellan gammalt och nytt: ett mottagande
som hänvisade både till framtiden och historien i de fysiska och sociala
rummen.
Avslutningsvis finns det alltså skäl för påståendet att Nyfors och Öster –
men inte Norrby – kom att benämnas som en problematisk miljö i det lokala
medvetandet. Möjligen kan det bero på att den allmänna förortskritiken –
som cirkulerade då Nyfors och Öster byggdes – dröjde med kopplingen till
Norrby.

Sammanfattning av förnyelseplanerna sätts i verket
Sammanfattningen disponeras i två avsnitt: först de fysiska och sociala
rummen sedan mottaganden av ombyggnationerna, det vill säga det imaginära rummet.
De fysiska och sociala rummen
Storkornigt danades det moderna samhället av massproduktion och massomflyttning, Komplettera dessa överlappande processer med stadsdelsförnyelser, eller stadsdelssaneringar i akt och mening att befria platser från något
orent och skadligt eller betungande, så framkommer en stadsbebyggelse som
genomgått genomgripande förändringar efter andra världskriget. Äldre
stadskärnor och stadsdelar omgestaltades och nya bostadsområden tillkom i
både förorter och stadskärnor. I Borås, Eskilstuna och Gävle inleddes saneringarna av stadskärnorna med kommunernas allmännyttiga bolag som byggare av bostäder och fick sin kulmen med miljonprogrammet 1965-1974.
Angående tidpunkterna för förnyelserna ombildades stadsdelarna under
rekordåren 1960-1975, med Nyfors och Öster under miljonprogrammet
(1965-1974) och Norrby strax dessförinnan. Utmärkande för stadsdelarna är
att deras arkitektur är densamma, nämligen av ett typiskt 1960-talssnitt. En
annan gemensam distinktion är att höghusen byggdes väl synliga för omgivningen, från såväl omgivande stad som för förbipasserande järnvägsresenärer
likt en resandets arkitektur.
Beträffande bostadsbeståndet ändrades planerna för Norrby och Nyfors
under ombyggnationerna. Följden blev att stadsdelarna kom att bebyggas
med fler och mindre lägenheter än vad som hade planerats. Öster däremot
byggdes som planerat. I Norrby, som byggdes före miljonprogrammet, blev
269

tre rum och kök den vanligaste lägenheten (och även den vanligaste miljonprogramslägenheten). Däremot byggdes miljonprogramsområdena Nyfors
och Öster med mindre lägenheter med två rum och kök som den vanligaste
lägenhetsstorleken. I Norrby tog man alltså sikte på barnfamiljerna.
I områdena revs de äldsta husen. På Öster revs all bebyggelse eftersom
den var jämngammal. Mot det ställs den bevarade yngre bebyggelsen i Norrby och Nyfors.
Till sist, vad gällde det sociala rummet var omflyttningarna inom stadsdelarna under ombyggnationerna jämförelsevis mer frekventa i Norrby än i
Nyfors och på Öster. Med andra ord var förnyelsen av det sociala rummet
antagligen av lägre omfattning i Norrby än i Nyfors och på Öster. Beträffande hållningen till förändringarna var den ambivalent på Öster, och troligen
även i Norrby och Nyfors.
Mottaganden av ombyggnationerna
Avsnittet diskuterade journalistikens förändring i riktning mot den kritiskt
granskande journalistiken. Vidare dryftades samspelet mellan journalister
och befolkning, hur områdena kommer allmänheten tillmötes och om den
första förortskritiken. Medier hade betydelse för uppfattningar om bebyggelse och befolkning, exempelvis uppfattningar om den nya arkitekturen och
inflyttarna i Norrby, Nyfors och Öster. Förnyelserna innebar nya sätt att se
på områdena. Medier erbjöd både kulturella sympatier och kulturella antipatier via ett organiserat berättande om verkligheten. I stadsdelarna möttes nytt
och gammalt, det vill säga att framtiden mötte historien. Bilden av områdena
blev också en bild av framtidens samhälle.
Båda inifrån- och utifrånperspektiven på mottagandet av saneringarna
kom alltså allmänheten till känna via media. I mötet mellan de gamla och de
nya stadsdelarna formerades områdesbilder av de nya områdena. Avsnittet
om inifrånperspektivet såg till modernitetens nybyggare och risker med anläggningar; blivande gågator och köpmännens ogillanden; tekniska konstruktioner och gräsrötter samt organisatoriska nätverk och brister i boendemiljön.
Till ”Borås Manhattan” på nya Norrby flyttade många barnfamiljer. Inflyttningarna i höghusen i Norrby som byggdes på sanerad mark bemöttes positivt av media, utifrån vetskapen om ett relativt exklusivt boende i de övre
våningarna i höghusen.
Däremot upptäckte modernitetens nybyggare i Norrby och på Öster tillsammans med media brister i utomhusmiljön, särskilt riskerna med järnvägsanläggningarna. Riskerna uppdagades i samband med barns lekar som
var svåra att ha uppsikt över i de nya områdena. På Öster gav också risker,
brister i utomhusmiljön och ensamhet anledningar till organiserandet av en
kontaktkommitté. Två trender kunde skönjas på Öster: Den ena trenden gällde de organisatoriska nätverken som utvecklades från lösa sammankopplingar av hushåll till fasta organisationsformer. Den andra trenden var fastighetsförvaltningen som gick från en aktiv till en passiv hållning till problemen.
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Avslutningsvis vad gäller inifrånperspektivet på bemötanden av ombildningarna blev gågatorna till ett problem för handelsmännen i Norrby och
Nyfors. Gågatorna bidrog till en sjunkande omsättning. I Nyfors var handlarnas kritik talande eftersom den kom under den utdragna och intensiva
ombildningen, alltmedan kritiken i Norrby kom ungefär samtidigt som den
huvudsakliga saneringen var genomförd. De lokala pressmedierna blev alltså
viktiga kommunikationskällor mellan individ och samhälle, något som medförde att Norrby, Nyfors och Öster kom att betraktas på andra sätt än tidigare.
Områdena blev samtidigt områden för media och journalistik. I fråga om
utifrånperspektivet på stadsdelarna framkom ett spektra av aspekter på de
sociala och materiella omdaningarna: Vemodet med en försvinnande yrkeskultur i Norrby; upptäckten av hålrummet efter det gamla tätbebyggda Norrby; optimismen och framtidstron med utsikt från de övre höghusvåningarna i
Norrby; förhoppningarna om nya Nyfors som en turistattraktion; bitterheten i
hänvisningen till ett boende på de lägre våningarna i de lyhörda höghusen (i
Norrby); missräkningen med att bygga höghus i ett Gävle som efterfrågade
småhus; missnöjet över att se saneringsvågen i Gävle rulla ut över Öster
(under de tjugo åren 1955-1975 som skakade Gävle); ambivalensen i att se
både den försvinnande pittoreska miljön och den vita stadsdelen med fyra
niovåningshus på Öster; isoleringen i den bilfria stenöknen i Nyfors samt
betongsjukan på Öster. Sammantaget möttes ombildningen av Norrby med
mer av optimism och samarbetsjournalistik, alltmedan den nya journalistiken
om Nyfors och Öster innebar en kritiskt granskande journalistik.

Sammanfattande jämförelser
Avhandlingen jämför tre faser i tre stadsdelars utveckling: före, under och
efter saneringarna. Den jämförande historiska studien av likheter och olikheter mellan områdena genomförs också ur ett helhetsperspektiv på tre rum:
det fysiska rummet (bebyggelsen), det sociala rummet (befolkningen) och
det imaginära rummet (cirkulerande bilder och föreställningar om stadsdelarna).
Nu närmast: i de sammanfattande jämförelserna av kapitlet om ombildningarna av stadsdelarna sätts likheterna i fokus. Vad gäller olikheterna mellan stadsdelarna kommer dessa att beaktas i avhandlingens sista kapitel om
”typ av fall”.
Pågående kapitel visar att samhälleliga tillstånd är historiska produkter.
Tydliga är epokerna av före och efter rivningarna och nyproduktionen på en
och samma plats. Men skiftet av bebyggelsen visar också att det finns både
en brytpunkt och en brytningstid. Brytpunkten är epokskiftet mellan före och
efter saneringen och låter sig förkroppsligas av rivningarna och schaktningarna i områdena. Brytpunkten är lätt att identifiera som punkten utan åter271

vändo. Till skillnad från brytpunkten är brytningstiden svårare att identifiera,
allra helst när det sker överlappningar av två kontinuiteter som planerna på
den nya bebyggelsen och förslumningen av områdena. Brytningstiden är
följaktligen mötet mellan det gamla och det nya och den inleddes med planerna på sanering och avslutades först när stadsdelarna hade färdigställts, i
tid räknat mellan tjugo och trettio år för Norrby, Nyfors och Öster.
Den sammanfattande analysen av likheterna mellan stadsdelarna under
ombildningen disponeras alltså i två avsnitt: först i ”planeringen av de nya
stadsdelarna” och därefter i ”förnyelseplanerna sätts i verket”, eller före och
efter brytpunkten.

Planeringen av de nya stadsdelarna
För att sammanfatta det hela började moderniseringen och upprustningen för
det urbana i de mest betydelsefulla delarna: i stadskärnan där bebyggelsen
var omodern, mindervärdig, saneringsmogen och i behov av förändring och
förnyelse. Den lokala bostadsförsörjnings- och saneringspolitiken som formulerades syftade till en allmän innerstadsförnyelse och modernisering av
bostadsbeståndet. Anledningen var att bostadsmiljön var dålig i städerna, det
rådde bostadsbrist och trångboddhet till följd av befolkningstillväxt och utbredd migration in till städerna och arbetsplatserna. Därtill handlade planerna om att begränsa perifer nybebyggelse.
Den lokala bostadsförsörjnings- och saneringspolitiken rörande innerstäderna blev synliga efter andra världskriget och visade sig med eftertryck på
Norrby, Nyfors och Öster. I och med tanken på något nytt tog de nya stadsdelarna sina mentala former. Det innebar också att det fysiska rummet under
planeringen var oförändrat om man utgår från trögheten i bebyggelsen. Desto mer rörliga var idéerna och planerna på något nytt. Planeringen av ombyggnationerna av stadsdelarna skedde i det imaginära rummet och utgångspunkterna för saneringarna var desamma för alla stadsdelarna: Förnyelseplanerna väcktes mellan mellankrigstiden och 1950-talet. Nybyggnadsförbud
infördes och under planeringsarbetet praktiserades den betraktande blicken i
ordalag av Henri Lefebvres begrepp representationer av rum, det vill säga
bilder av sociomaterian i stadsdelarna. Under besiktningen såg man en
gammal, omodern och sliten 1800-talsbebyggelse i behov av förnyelse medels sanering. Dock talade man inte om sanering. Istället talade man om
stadsdelsförnyelse, och att områdena skulle ersättas med moderna stadsdelar
och bostadshus, modernt grannskap och modernt boende. Det imaginära
rummet är alltså centralt i samband med ombildningarna.
Stadsplanerarens blick, enligt Lefebvre, ser mot framtiden. På grund av
föreställningarna om den nya moderna bebyggelsen blev den gamla bebyggelsen i stadsdelarna utsatt för ett symboliskt våld, för att tala med Pierre
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Bourdieu.301 I planeringen av ombyggnationen fanns också tankar på bostäder för arbetare, det vill säga en bebyggelse med arbetarbostäder i centrala
lägen i syfte att attrahera företagsbildning i städerna. Vidare rådde det efterfrågan på arbetskraft och städerna var beroende av ett tillskott på nya invånare och skatteintäkter.
Följderna av förnyelseplanerna överlappade i de imaginära, fysiska och
sociala rummen. Planerna inbegrep först av allt nybyggnadsförbud i områdena. Även om renoveringar och moderniseringar genomfördes av vissa
bostäder, innebar nybyggnadsförbudet och tanken på rivningarna att fastighetsunderhållet eftersattes. Följden blev att en förslumningsprocess igångsattes i områdena. Förslumningen påskyndades av hyresregleringen som innebar att hyresvärdarna inte kunde höja hyran (med eftersatt underhåll som en
konsekvens och därtill underlag för billigt boende).
Hos de tre undersökningsobjekten var tiden mellan saneringsidé och
igångsättande mellan cirka tio och tjugofem år. Alla stadsdelar låg på stadsplanerad och kommunal mark och i samtliga fall köpte kommunen upp mark
och lät hus förslummas. Planeringen – överlappningen mellan det gamla och
det nya – skedde alltså i det imaginära rummet. Denna process gör två av
Pierre Bourdieus begrepp tillämpbara, nämligen tekniska objekt och ekonomiskt kapital. Tekniska objekt är ett perspektiv på relationen mellan tid och
värde. Bebyggelsen i stadsdelarna var tekniska objekt med ett visst bytesvärde som slets, blev gamla och färdiga för att tas ur bruk genom sanering.302
Förlusten av ekonomiskt kapital i stadsdelarna var ekonomiskt lönsam för
kommunerna inför inlösen av fastigheterna, eftersom områdena stod förslummade inför rivningarna.
Områdena skulle alltså förnyas genom saneringar av den äldre bebyggelsen. Mot dessa planer väcktes tydligen ingen opinion i städerna. Ur ett utifrånperspektiv gillades saneringsplanerna, och de lokala medierna var positivt inställda till moderniseringsplanerna för Norrby, Nyfors och Öster. Avslutningsvis är media naturligtvis en aktör, men inte den enda. I andra städer
där kritik växte fram fanns en chans att bevara bebyggelsen. Ett exempel är
Haga i Göteborg där kritik mot ombildningen framfördes av studenter under
1970-talet. Kort sagt, hade det funnits studenter i Norrby, Nyfors och Öster
så hade bebyggelsen kunnat se (delvis) annorlunda ut.
Under en längre tid hade städernas befolkning ökat i antal. Under 1950talet var det lätt att få jobb och man kunde sluta ett arbete för att sedan få ett
nytt. Norrby, Nyfors och Öster var etablerade områden, men nerkörda. Under arbetskraftsinvandringen bosatte sig många i bostäderna.
I samtliga objekt skedde förändringar i stadsdelarnas sociala rum intill
slutet av 1950-talet då rivningarna av den omoderna bebyggelsen var nära
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förestående. Mellan åren 1948 och 1958 minskade folkmängden mellan 3
(Nyfors) och 15 procent (Norrby och Öster). Inom detta sociala rum – där en
befolkningsminskning inträdde – förändrades yrkesfördelningen intill år
1958. Efter kriget och fram till 1958 skedde också en inflyttning från grannlänen i storleksordningen en femtedel av befolkningen. Följaktligen var
grannlänen rekryteringsregioner för inflyttare till stadsdelarna. Därtill ökade
andelen invandrare i områdena efter kriget och fram till 1958.

Förnyelseplanerna sätts i verket
Som tidigare angetts skedde planeringen i det imaginära rummet. Planeringen kom att ge avtryck på de fysiska och sociala rummen. Fram till rivningarna behöll det fysiska rummet sin tröghet. Men med hjälp av saneringarna
upphörde den rumsliga trögheten helt för ett tag (figur 1, kapitel 4). Saneringarna rådde alltså på trögheten i det fysiska rummet och efteråt blev
stadsdelarna något helt nytt (och med ett rörligt imaginärt rum).
Vad gjordes och vad hände i stadsdelarna? Stadsdelsförnyelserna – eller
saneringarna – genomfördes i akt och mening att befria platserna från något
orent och skadligt eller betungande. Allmänt sett ombildades stadsdelarna
under rekordåren 1960-1975 av svenskt bostadsbyggande och centrala saneringar (när mer än fyrtio procent av de svenska städernas äldsta bostadsbestånd försvann under åren 1960-1970). Följaktligen är arkitekturen i rekordårsbebyggelsen densamma, den typiska 1960-talsstilen.
Även om frågan ”varför sanerade man” ger vissa besked, ger frågan ”varför rev man just då” andra besked. Som redan framhållits rådde bostadsbrist
och trångboddhet i städerna. Det var också fart på bostadsproduktionen i
Sverige från början av 1960-talet, och den tog än mer fart under miljonprogrammet 1965-1974. Vid tidpunkten för saneringarna och byggandet av rekordårsbebyggelsen i Norrby, Nyfors och Öster fanns det även evakueringsbostäder i städerna. Därför och med ganska hög sannolikhet hade saneringarna av områdena skett dessförinnan om det inte hade varit brist på lägenheter i städerna.
Slutligen: Äldre stadskärnor sanerades och byggdes om, och nya bostadsområden tillkom i både förorter och stadskärnor. Under rekordåren 19601975 var stadsförnyelserna som intensivast då inemot en och en halv miljon
lägenheter byggdes i landet inklusive miljonprogrammet 1965-1974. Med
miljonprogrammets slutår fullbordades en fyrtioårig bostadspolitik. Visionen
om folkhemmet kom till uttryck i miljonprogramsområden som kulmen på
efterkrigstidens bostadsproduktion med tillskott och förnyelse av den svenska bostadsstocken. Norrby, Nyfors och Öster är alltså en rekordprogramsbebyggelse med en 1960-talsarkitektur som förmodligen hade sanerats redan
på 1930-talet om resurserna hade räckt. Kort sagt, det var inte så konstigt att
stadsdelarna revs. Snarare vore det märkligt om de inte hade rivits.
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Saneringarna av stadskärnorna inleddes med kommunernas allmännyttiga
bolag som byggare av bostäder. Omvandlingen pågick alltså i två rum: i det
imaginära rummet skedde planeringen och i det fysiska rummet ändrades
bebyggelsen. Vad som skulle hända i det tredje rummet – i det sociala rummet – visste kommunerna inte mycket om under planeringsstadiet. Man kunde bara konstatera att det sociala rummet successivt avfolkades under planeringen och ombyggnationen av stadsdelarna.
Saneringarna hade en räckvidd inom städerna med avflyttningar till andra
bostadsområden som följd. En del av befolkningen kunde flytta från rivningshusen och in i moderna bostäder i området, men de flesta flyttade därifrån. I begynnelsen var bara hus och i praktiken visste man inte vilka som
skulle flytta in i områdena. Man byggde snabbt, stort och med ett resultat
som skapade överkomliga hyror (intill oljekrisen på 1970-talet). Dock inte
för alla: en del flyttade istället till ett annat saneringsområde.
Hur bemöttes saneringarna? Under ombildningen och särskilt efter brytpunkten kom områdena att betraktas och bedömas på andra sätt än tidigare.
En stilart var den nya journalistiken. Under 1970-talet omvandlades inte bara
svenska stadskärnor till innehåll och form. Även journalistiken hade utvecklats i riktning mot en kritiskt granskande journalistik, som kom till uttryck i
den första förortskritiken.
Medierna fick betydelse för uppfattningar om bebyggelse och befolkning,
exempelvis uppfattningar om den nya arkitekturen och inflyttarna i områdena. Med ombildningarna kom områdena att skärskådas. Genom anblicken,
betraktandet och föreställningarna om de nya stadsdelarna – för att tala med
Henri Lefebvre – erbjöd medierna såväl sympatier som antipatier genom det
organiserade berättandet om verkligheten. Områdena kom allmänheten tillmötes då nytt mötte gammalt och framtiden mötte historien.
Kapitlet visade att det gamla och det nya, var för sig, var tydligt och väldefinierat. Både gammalt och nytt bar på en ordning, men tillståndet däremellan, då rivningarna mötte nyproduktionen, blev ett tillstånd av oordning.
Oordning är något obestämbart men definieras i förhållande till ordning.
Oordning är farligt och faran handlar om passager: faran ligger i övergångstillståndet därför att övergången utgör varken det föregående eller det
efterföljande, något som gör att faran blir odefinierbar.303 Sätt att se på bemötandet av saneringarna är att stadsdelarna revs, folk flyttade därifrån och nya
flyttade in. Modernitetens nybyggare flyttade in under ombyggnationen till
en oordnad omgivning av rivningsfastigheter, byggarbetsplatser, grus och
lera.
Avsnittet om det imaginära rummet studerade mottaganden av saneringarna ur två perspektiv: inifrån och utifrån. Vad gäller inifrånperspektivet på
ombyggnationerna – där befolkningen kommer fram – fanns en likhet mellan
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områdena. Likheten gällde kritiken mot den yttre miljön – det fysiska rummet – som inte var färdigbyggd. Bristerna utgjorde ett skäl till mobilisering.
Kritiken (som kom från handlare i Norrby och Nyfors och boende på Öster)
gällde trafikanläggningar som vägar och järnvägar utan staket till skydd för
barn. Representationer av områdena bildades av hot om en skadlig och farlig
utveckling i det levda sociala rummet.
Områdena blev objekt för journalistiken. Vad gäller utifrånperspektivet på
stadsdelarna finns mycket att nämna. Utifrånperspektivet tog upp bemötandena av ombildningarna på journalistikens villkor, vilket betydde att den
kritiskt granskande pressen blev en aktör att räkna med. De områdesbilder
som framkallades om områdena hade en mångfald av betydelser. Spektrumet
av de sociala och materiella omvandlingarna kom till uttryck i vemod, förlust, optimism och framtidstro, förhoppningar, bitterhet, bakslag, missnöje,
ambivalens och isolering. Följaktligen var perspektiven på stadsdelarna inte
bara mörka eller ljusa utan också ambivalenta.
Arkitekturen var något nytt: i mötet mellan gammalt och nytt bröt byggnadsstilar mot varandra, låga trähus mot höga tegelbyggnader. Före och under ombyggnationerna skedde två allmänna smakskiften: från sten- till träbebyggelse och från centrum- till förortsboende. Vad gäller skiftet i smak
inför bebyggelsens material var Norrby, Nyfors och Öster etablerade områden men slitna och nerkörda. 1800-talsbebyggelsen var huvudsakligen av trä
och under 1950-talet blev sten modernt och trä omodernt eftersom trä var en
underklassmarkör. Detta ändrades långsamt på ett sådant sätt att (gamla)
trähus sedan blev ”inne” (om de låg i innerstaden), samtidigt som miljonprogramskritiken kom under tidigt 1970-tal.
Nästa smakskifte gällde förhållandet mellan centrum och förort. Under
1960-talet skedde en omvärdering av det centrala. Från 1930-talet och fram
till 1965 (startåret för miljonprogrammet) var det fint och distingerat att bo i
centrum. Efter 1965 blev det snarare stillöst att bo i centrum. De stillösa
centren ställdes i relation till den attraktiva radhus- och villabebyggelsen i
förortsmiljöer (framburna av den ”gröna vågen”), såvida inte innerstaden
innehöll en mer småskalig bebyggelse (likt småhusområdet) eller utsmyckade stenhus. För det första, hade alltså det centrala läget betydelse för moderniseringarna av stadsdelarna (men å andra sidan var saneringar av ytterområden aldrig aktuellt). För det andra hade den omoderna träbebyggelsen betydelse för saneringarna av Norrby, Nyfors och Öster. Därtill skulle höghusen uppfattas som accenter och som kroppsliga utsagor i den lokala
stadsbygden till skillnad från den förutvarande låghusbebyggelsen i trä. Med
andra ord blev innerstaden attraktiv efter det att man hade börjat riva i stadskärnorna, samtidigt som idealet blev en småskalig träbebyggelse (eller hus
med stuckaturer) i centralt läge – och inte en rekordårsbebyggelse byggd på
sanerad mark. Historiens ironi är att problemet uppstår i avvikelsen från det
normala, där det normala var att bygga småhus ute i förorten. Det nya värderades högt – om det låg i utkanterna och var småhusområden. Men när det
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nya kom in i centrum – som i Norrby, Nyfors och på Öster – hamnade de
gamla och enkla områdena fel i tiden eftersom de nya kom att likna en förort. Därtill hade man svårt att se det gynnsamma läget för den nya bebyggelsen.
Avslutningsvis erbjöd medierna, som kunskapsorganisationer, såväl kulturella sympatier som kulturella antipatier via ett organiserat berättande om
verkligheten. Samtidigt som lokalpressen rapporterade om områdena blev
följden att områdesbilder etablerades i det lokala medvetandet. Områdena
blev alltså områden för journalistiken. Det var också i mötet mellan de gamla
och de nya stadsdelarna som områdesbilderna formerades av de nya områdena. Det vill säga att bemötandena ur inifrån- och utifrånperspektiv skapade
ett imaginärt rum som sedan cirkulerade i – och utanför – de nya områdena.
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