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Abstract 

Car – Environment – Protest – A planned urban transformation of Västervik 

 

The aim of this essay is to explore the planned urban transformations of Västervik which would 

be implemented with a traffic plan and the protest movement who started against this.  

The method used is qualitative interpretive with some quantitative moments. The time period 

1950 to the late 1970s saw a radical urban transformation of the cities both on local- and national 

level.  

The investigation shows that the causes for the planned urban transformation of Västervik 

were many and intertwined by each other. The functionalism ideas with a preference to pave way 

for the car apparatus in the city of the town, the political and ideological thoughts in connection 

with the municipality merge are some examples. Further causes are the optimistic population-, 

car- and store area prognosis and collaboration between politicians, officials and representatives 

for business. 

The traffic plan for the urban transformation of Västervik consisted among other things of a 

circle road that included a beach way outlaid in front of the old part of the city. The circle-road 

consisted at some parts of a four-lane way. Along the circle-road were six multistory carparks 

planed for.  

The protest movement towards the planned transformation of Västervik started with two 

letters to the editor.  The content was directed against the pollution cars inflict on the 

environment and also at the influence the transformation plans would have on the historical 

quarter environment along the seashore.  This was followed by a protest march and a petition. A 

social movement was formed and named MOTIV, which was apolitical. Further work was 

conducted when MOTIV draw up an alternative traffic plan, sent letters of protests to different 

authorities and assisted parties concerned. 
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Inledning 

Bilarnas enkla behov är lättare att förstå och tillfredsställa än städernas komplexa behov, och ett 
växande antal planerare och arkitekter har börjat tro att om de bara kan lösa trafikproblemen, har 
de därmed löst städernas problem. Men städerna har en mycket mer komplicerad ekonomisk och 
social situation än biltrafiken. Hur ska man kunna veta vad man ska göra åt trafiken innan man vet 
hur själva staden fungerar, och vad den i övrigt behöver ha sina gator till? Det kan man inte.1 

 

Citatet ovan är från Jane Jacobs klassiska bok Den amerikanska storstadens liv och förfall från 1961. 

Hon har utan tvivel inspirerat den kritiska stadsmiljörörelsen under 1970 talet.2  Boken är skriven 

då protesterna mot stadsomvandlingsplanerna bland allmänheten i Sverige ännu var i sin linda.  

Under 1950- och 1960-talet startade en stor utbyggnad och förändring av de svenska 

stadsmiljöerna vilken var kopplad till den betydande urbaniseringen i riket under den här 

tidsperioden. Vilket bl.a. hängde samman med den omfattande struktur omvandlingen som 

skedde inom jordbruk och industri. År 1955 bodde cirka 2,5 miljoner människor på landsbygden, 

tjugo år senare var den siffran en miljon. Parallellt med detta expanderade städer och tätorters 

befolkning från fyra miljoner till nästan sju miljoner.3 Bilismens tillväxt visade sig i spår av 

motorvägsbyggen och trafikapparater samt i krav på en omvandling av de gamla stadskärnorna 

med nybyggnad för administration, kontor och varuhus.4 Här menar professor emeritus Elias 

Cornell i sin bok Rivningsraseriets rötter att:  

 En del kommuner lurades rentav att riva undan för ny bebyggelse och ny trafik, innan någon 
annan visste vad som egentligen skulle byggas eller överhuvud hända utöver förstörelsen. Så har 
långsamt uppbyggda, idylliska delar av småsamhällen och småstäder blivit rivna i hastigt mod av 
expansionsberusade myndigheter och företagare.5 

Omkring 40 % av de svenska städernas äldsta bostäder revs mellan 1960 och 1970. Den stora 

stadsomvandling, det som med ett propagandistiskt ordval kallades för stadssanering. Sanering 

betyder ju att rätta till något osunt och så ville man se de gamla svenska stadskärnorna. 

Motståndet mot rivningarna startade sent.6  

Landet Sverige genomgick med andra ord en omvälvande förändring på i stort sätt alla 

samhällsplan från boendeplats och boendeförhållanden till arbets- och familjesituationen och inte 

minst genom expansionen av bilismen under detta tidevarv. 

 

                                                 
1 Jacobs 1961, s. 29. 
2 Råberg 1988, s. 93. 
3 Ramberg 2000, s. 131; Ahlberger 2001, s. 18, 92. 
4 Bohm 1985, s. 79. 
5 Cornell 1984, s. 154. 
6 Johansson 1997, s. 11. 

 



5 

Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka dels den stadsomvandling som skulle ske med 

hjälp av den Trafikledsplan som presenterades för Västerviks stadscentrum året 1969 och dels 

den proteströrelse som startades mot detta. 

Frågeställning 

Vilka orsaker fanns det för den föreslagna stadsomvandlingen i Västervik? 

Hur såg planerna ut för stadsomvandlingen i Västervik?  

Varför startades och på vilket sätt organiserades och drevs protesterna mot 

stadsomvandlingsplanerna i Västervik? 

Metod 

Den metod som använts på källmaterial och forskningsläge har varit kvalitativ eller med andra 

ord tolkande men också med vissa kvantitativa inslag främst när det gäller data i form av 

befolkningsprognoser, parkeringsplatser och lokalytor. En kvalitativ studie kan med fördel 

innehålla kvantitativa moment, menar Florén och Ågren.7 I föreliggande arbete har de i syftet och 

frågställningarna formulerade frågorna ställts till det i käll- och litteraturförteckningen listade 

materialet. Först togs relevant litteratur fram för att författaren skulle få en ordentlig 

förståelsegrund. Ett antal ledande ord har varit vägledande för arbetet med det omfattande 

forskningsmaterialet och då det digra källmaterielet skulle undersökas. Exempel på dessa ord är: 

stadsomvandling, sanering och centrum- och cityförnyelse, trafikledsplan och bilism, 

proteströrelser samt funktionalism. Därefter registrerades det för uppsatsen adekvata 

forskningsmaterialet. Arbetet med att finna relevanta källor för undersökningen startade med att 

stads- och kommunfullmäktiges protokoll och handlingar åren 1945-1982 gicks igenom. Parallellt 

med detta arbete studerades tidningslägg för Västerviks Tidningen åren 1969–1978 för att få en 

ordenlig uppfattning när det gällde kronologin för olika händelser rörande stadsomvandlingen, 

härigenom kunde också författaren få tips på handlingar och protokoll som var relevanta. Och 

inte minst för att ”känna av” hur stämningen var i staden för de föreslagna förändringarna 

rörande bebyggelse och trafiklösningar vilket bl.a. kan uttydas i insändare och ledarartiklar. 

Genom studierna av stads- och kommunfullmäktiges protokoll och handlingar kunde ytterligare 

material tas fram ur arkivet såsom diverse planer, protokoll och ritningar, skisser samt bilder och 

fotografier. Allt källmaterial som bedömdes som relevant för att besvara syfte och frågeställningar 

                                                 
7 Florén & Ågren 2006, s. 56. 
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förtecknades. Därefter analyserade detta stoff tillsammans med det framtagna 

forskningsmaterialet utifrån givet syfte och frågeställningar. 

Avgränsningar 

På grund av det stora publicerade forskningsmaterialet och producerade källmaterialet i det här 

ämnet fick en ordentlig sovring göras. Den främsta avgränsningen som gjorts i arbetet är att det 

endast är Trafikledsplan Västervik 1967 – 1980 – 2000 som redovisas grundligt och tas upp till 

någon längre diskussion. Det finns en rad andra planer som involverar trafikföringen och 

förändring av stadens centrum som gjorts övertid men som i detta arbete bereds liten eller inte 

någon plats alls. Materialet har också någorlunda minimerats då stads- och kommunfullmäktiges 

handlingar och protokoll har undersökts för åren 1945-1982. En annan avgränsning som 

företagits är att det är bara den ena av lokaltidningarna, Västerviks Tidningen (m), som analyserats 

grundligt då lokalkonkurrenten Västerviks Demokratens (s) tidningslägg endast varit åtkomliga ifall 

resa gjorts till annan ort.  En ytterligare avgränsning rörande tidningsmaterialet är att den studien 

berör åren 1969-1978 vilka bedömdes som de mest väsentliga för den här undersökningen samt 

hänsyn till den tidsåtgång som krävdes för att bläddra igenom varje tidning för denna 

tioårsperiod. Ledarartiklar har inte berörts i den här studien då, som sagts, endast en av ortens 

tidningar har funnits tillhands och då de hade olika politisk hemvist. Beträffande protesterna mot 

stadsomvandlingsplanerna i Västervik så är det främst föreningen Miljö och Trafik i Västervik 

(MOTIV) handlanden och upprinnelsen till föreningen som dryftas i denna undersökning. Tyvärr 

har inte några intervjuer kunnat genomföras då huvudpersonerna både när det gäller politiker, 

tjänstemän och protestaktivister har försvunnit genom naturlig avgång. 

Forskningsläge 

Forskningen är mycket omfattande kring den stora stadsomvandlingsvågen i Sverige. För min 

undersökning har jag funnit nedanstående verk särskilt viktiga och relevanta.  

Christer Ahlberger ger i boken Den svenska staden: vinnare och förlorare en bakgrundsbelysning på 

den svenska stadens utveckling med de över historien skiftande stadsplanemässiga idéerna. Detta 

behandlar också Boris Schönbeck på ett förtjänstfullt sätt i boken Stad i förvandling: 

uppbyggnadsepoker och rivningar i svenska städer från industrialismens början till idag där han beskriver hur 

de svenska städerna förändrats från industrialismens början och fram till 1990-talet. Han berättar, 

vilket är intressant för den här framställningen, hur villkoren för samhällsbyggandet var när det 

gäller bostadsbristen, vilka stämningar som fanns för rivning och bevarande i samhället och hur 

maktapparaten och lagarna förändrades över tid.  I boken Varför revs inte hela Haga? beskriver 
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Hans Andersson ingående det komplicerade spelet om bevarandet av delar av 

Göteborgsstadsdelen Haga. Här diskuteras politikernas och tjänstemännens roll, det lokala 

fastighetsbolaget och de olika protesterna mot saneringsplanerna.  

Kerstin Bohm diskuterar i boken Med- och motborgare i stadsplanering: en historia om 

medborgardeltagandets förutsättningar medborgarnas roll i stadsplaneringen. Janerik Gidlund skriver ur 

ett liknande perspektiv i boken Planering och medinflytande om frågan rörande insyn och 

medinflytande i den kommunala beslutsprocessen. Elias Cornell, professor emeritus i 

arkitekturens teori och historia, skriver i boken Rivningsraseriets rötter om rivningarna som skett 

genom historien från medeltiden till våra dagar. I boken Bevara, förnya, förbättra staden med Mats 

Edström som redaktör beskrivs olika exempel på planer för stadsomvandling i några svenska 

städer. Vilket är intressant som jämförelse med de planer som fanns för Västervik. I sin 

avhandling Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952 belyser Ulla 

Ekström von Essen det socialdemokratiska partiets tankar runt den kommunala självstyrelsen 

och hur statens intentioner skulle förverkligas på lokalplanet. Ett snarlikt tema finner vi i 

avhandlingen Debatten om den kommunala självstyrelsen 1962-1994 där Urban Strandberg diskuterar 

hur denna självstyrelse för kommunerna genomgått stora institutionella förändringar för att fylla 

sin funktion i utbyggnaden av välfärdstatens serviceproduktion. 

Den stora omvandlingen av de svenska städerna på 1960-talet behandlas bl.a. i Stadsomvandling 

i plan och verklighet av Gärd Folkesdotter och Sonja Vidén. De valde att studera tre medelstora 

svenska städers fysiska planer. Gerd Folkesdotter fortsätter att utforska den här frågan i boken 

Nyttans tjänare och skönhetens riddare och diskuterar möjliga orsaker till resultatet av 

stadsomvandlingsplanerna. Anders Gullberg analyserar i skriften Stockholm blir stor stad de olika 

aktörernas roll vid stadsomvandlingen i huvudstaden. Han behandlar också protesterna mot den 

fysiska förändringen av Mälardrottningen. Den här stora cityombyggnaden under 1950- och 

1960-talet i Stockholm redovisar också Thomas Hall i boken Huvudstad i omvandling: Stockholms 

planering och utbyggnad under 700 år.  

Daniel Helldéns avhandling Demokratin utmanas: almstriden och det politiska etablissemanget håller 

oss kvar i huvudstaden och beskriver hur politikerna som vid den tiden hade makten i sin hand 

förstod Almstriden och på vilket sätt detta etablissemang uttryckte förståelsen när de skulle 

förklara utmaningen mot dem själva och hur den lokala politiken fungerade. Han diskuterar också 

vilken påverkan almstriden hade på politiken och vilken kritik som riktades mot de kommunala 

institutionerna. I rapporten Den stora stadsomvandlingen: erfarenheter från ett kulturmord redogör Bengt 

O.H. Johansson för de skeenden och beslut som ledde fram till den stora omvandlingsprocessen 

i såväl stora som mindre svenska städer. Vilket ger en ökad insikt i hur tankegångarna gick hos 

den tidens politiker på riks- och provinsplanet och hur besluten effektuerades samt vilka fler som 

hade intressen i processen.  
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Jan Larssons bok Hemmet vi ärvde: om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden fördjupar 

kunskaperna för oss om folkhemstanken och hur de politiska idéerna realiserades och hur detta 

arbete organiserades. I avhandlingen Bilsamhället: Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens 

Sverige beskriver Per Lundin hur bilsamhället växte fram i Sverige under 1950-talet. Klas Ramberg 

berättar Allmännyttans historia i sin bok Allmännyttan: välfärdsbygge 1850-2000. Den historien är en 

viktig pusselbit för de stora omvandlingarna i de gamla städernas centrum och deras 

nyproducerade utkanter med stora bostadsområden. Ulf Stahres avhandling Den alternativa staden: 

Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen förenar två perspektiv och teman, den handlar dels om 

staden och stadsbyggandet, dels om en socialrörelse eller som han betecknar den en urban social 

rörelse – byalagsrörelsen. Stahre fortsätter att diskutera de här frågorna i Rätten till staden och i 

boken En stad för de många eller för de få: om allmänningar, sociala rörelser och rätten till staden i det nutida 

Stockholm. Sidney Tarrow har avslutningsvis i studien Struggle, politics and reform: collective action, social 

movements and cycles of protest studerat de nya sociala rörelsernas organisation och innehåll över tid. 

Källmaterial och källkritik 

John Tosh skriver att varje slag av källa har sina starka och svaga delar. Tillsammans och 

jämförda med varandra finns det i alla fall en möjlighet att de avslöjar de rätta förhållandena – 

eller något mycket närliggande.8 Källmaterialet har, som tidigare sagts, varit omfångsrikt. Det 

innefattar statliga handlingar i form av statens offentliga utredningar (SOU), värden från 

Statistiska centralbyrån (SCB), domstolsprotokoll från Vattendomstolen, Vattenöverdomstolen 

och Högsta domstolen, Västerviksstads- och kommunfullmäktigeshandlingar- och protokoll samt 

Trafikledsplan för Västervik 1967–1980–2000 och Handelsutredningen för Västervik 1967, 

Byggnadsnämndens protokoll och Trafikledskommitténs protokoll, diverse planer, skrifter, 

promemorior, skisser och kartor samt fotografier. Florén och Ågren menar att säkra resultat nås 

sällan med källkritisk metod. Emellertid nyanserar man sitt arbete.9  Mot detta material kan inte 

riktas någon betydande klander ur ett källkritiskt perspektiv. En möjlig aspekt att ta hänsyn till är 

frågan om tendens när det gäller tjänstemännens uppfattningar och beskrivningar i de handlingar 

de upprättat.  Samtliga nummer av Västerviks Tidningen åren 1966-1978 har gåtts igenom. Här bör 

också frågan om tendens flaggas för då det gäller den enskilda reporterns objektivitet och givetvis 

än mer när det gäller ledarartiklar, insändare och debattartiklar. På grund av detta har inte något 

material från ledarartiklar tagits med i arbetet då tillgång endast har funnits till en av de båda 

lokaltidningarna. Föreningen MOTIV:s handlingar har också studerats under den källkritiska 

                                                 
8 Tosh 2011, s. 146. 
9 Florén & Ågren 2006, 77. 
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luppen, främst med tendenskriteriet i centrum. Till och med de mest färgade källorna kan 

medverka till rekonstruktionen av det förflutna, hävdar Tosh.10 

Historisk bakgrund 

Västervik 

Västervik nämns som stad första gången 1275 och var belägen längst in i Gamlebyviken där 

Gamleby nu ligger. De medeltida städerna var i regel placerade vid kusten, gärna vid åmynningar 

där vatten och landkommunikationer möttes. Staden flyttades 1433 till dagens placering i skydd 

av Stäkeholms fästning, som hade uppförts ca 1360 för att skydda inloppet till den gamla 

placeringen av staden.11 Västervik har genom krigshandlingar, vilka varit kopplade till fästet 

Stäkeholm, helt eller delvis förstörts av bränder åren 1452, 1517, 1612, 1665 samt 1677.12 Stadens 

gatunät och tomtindelning har i stort sett förblivit oförändrade sedan återuppbyggnaden efter den 

sista ödeläggande branden 1677.13  År 1614 bestämdes att 13 städer i Sverige skulle få full 

seglationsrätt dvs. idka skeppshandel och Västervik var en av dem som fick privilegium som 

stapelstad.14 Tidigare hade Gustav Vasa gynnat Tjuststaden genom att 1548 förlägga ett av 

kronans varv dit.15 

Från inledningen av 1600-talet till mitten av 1800-talet försökte staten ersätta de gamla 

medeltidsstädernas osymmetriska stadsbild. Ett stort antal rätvinkliga stadsplaner skapades men 

få ombyggnader gjordes. Det var helt enkelt för dyrt att realisera dessa. Det var först i anknytning 

till någon av de många stadsbränderna som det nya rutmönstret infördes i städerna.16   

Det fanns främst två typer av städer vid 1800-talets början. Dels var det medeltidsstäderna 

med sina oregelbundna gatunät och osymmetriska stadsbild exempelvis Visby, dels de anlagda 

städerna oftast grundade på 1600-talet med en symmetrisk stadsplan med ett rätvinkligt gatunät 

som Karlskrona.17 Den irreguljära medeltida planen var den rådande i Västervik innan bränderna 

1517 och 1612 då staden började få mer regelbundna planerade områden. I detta kan det 

holländska inflytandet ha varit av betydelse.18   

Enligt 1678 års stadsplan byggdes Västerviks stad med breda raka gator och regelbundna 

kvadratiska kvarter. Den här utformningen hade sitt ursprung i renässansens preferens för 

                                                 
10 Tosh 2011, s. 142.. 
11 Sandell 1988, s.8. Fajersson & Lindqvist 1990, s.10. http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/Hniva3/H7-2-1-
1.phtml?userid=0 
12 Gamla Norr i Västervik: en användningsplan 1972, s. 5; Andersson i Hall & Dunér 1997, s. 51. 
13 Ohlander 1972, s. 5. 
14 Ahlrud & Glemme 1961, s. 22. 
15 RAÅ, PM 1975-09-01. 
16 Ahlberger 2001, s. 35, 59. 
17 Ahlberg 2001, s. 34f; Schönbeck 1994, s. 17    
18 Gamla Norr i Västervik: en användningsplan 1972, s. 9, 11 
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symmetri, som är hämtad från det romerska imperiet med dess rätvinkliga stadsplanemönster, 

men grundades också på försvarsstrategi. Det var betydligt enklare att försvara en stad om den 

hade raka breda gator i jämförelse med den medeltida stadens vindlande gränder. Dock behölls 

strandtomternas indelning med långsmala tomter och oregelbunden strandkant. Den strukturen 

med bebyggelsen mot vattnet är mycket sällsynt, tillskillnad från andra samtida renässansstäder 

som fick stenskodda strandkajer med en bred strandgata. På stadsplanekartan från 1927 finns en 

sådan strandväg inritad för stadsdelen Gamla Norr. Staden har en av landets äldsta och bäst 

bevarade trähusmiljöer.19  

Albert Lilienbergs stadsplan upprättad 1927 innebar att man för den centrala staden behöll 

den befintliga stadsplanen men däremot tillät en betydande exploateringsökning i form av 

trevåningshus och överbyggda gårdar.20 Avsikten med de här exploateringshöjande planerna, vilka 

upprättades i ett flertal städer i riket vid den här tiden, var att stimulera till totalsanering av 

gammal bebyggelse genom att ge fastigheterna en högre avkastningsvärde.21  

Politiskt kom Västervik styras av det socialdemokratiska partiet under 40 år. Partiet hade 

majoritet i fullmäktig fram till valet 1976.22 

Saneringen av Sveriges städer från slutet av 1800-talet och till mitten av 1970-talet 

Formuleringarna i 1874 års byggnadsstadga för rikets städer gav utrymme för en spontan och 

punktvis genomförd stadsomvandling. Innerstäderna hade i regel ett stort antal outnyttjade 

byggrätter och moderniseringen sköttes främst av marknaden, vilket var förhållandena i de 

mindre och medelstora orterna. Även i Stockholm följdes den här något slumpvisa eller 

marknadsanpassade modellen av förnyelseprocess. Undantaget var de ingrep som ansågs 

nödvändiga för trafiken, exempelvis Kungsgatans genomförande under 1900-talets början. 

Saneringstanken startade för Stockholms del 1933 då en internationell stadsplanetävling gick av 

stapeln för Nedre Norrmalm.23 I SOU 1947:26 stod att läsa att ” I de flesta städer med gator av 

den gamla smala typen […] ha gatorna emellertid visat sig vara otillfredsställande med hänsyn till 

trafiken”.24 Detta kan ses som ett exempel på hur statsmakterna och deras utredare såg på saken 

när det gällde vilken faktor som kom att bli en av drivande till stadsomvandlingen. År 1952 kan 

ses som en startpunkt i den moderna stadsförnyelsen för riket. I Stockholms city revs nu ett stort 

antal fastigheter för att bereda plats för tunnelbanan vilken det hade tagits beslut om tio år 

tidigare. Då den i huvudsak byggdes i öppna schakt genom stadenscentrum ledde detta till 

                                                 
19 Stadsplanekarta 1927; Gamla Norr i Västervik: en användningsplan 1972, s. 7; Fajersson & Lindqvist 1990, s.10f; Hall 
& Dunér 1997, s. 16. 
20 Ohlander 1972, s. 22. 
21 Konsthögskolans arkitekturskola 1972, s.19. 
22 NKLF, VT 1976-12-30 s. 1. Historiskt i Västervik (s)-epok slut. 
23 Ramberg 2000, s. 159. 
24 SOU 1947:26, s. 48. 
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omfattande rivningar i stadsdelen Klara.  Motsvarande sanering påbörjades också i minst två 

andra städer: Gävle och Karlstad. I den senares centrum förvandlades i stort sett hela 

stadskärnan, då ett antal stora kontors- och varuhus uppfördes. Året efter togs det första 

spadtaget för Kooperativa förbundets (KF) landsomfattande varuhusbyggande då en anläggning 

uppfördes i Uppsala centrum. Västerås var också en stad i framkant när det gällde sanering av 

äldre bebyggelse. År 1958 påbörjades arbetet med en trafikledsplan för centrum som kom att 

initiera ett sedan vanligt koncept med sökarring runt stadskärnan och en bestämt genomförd 

trafikdifferentiering. Stadsomvandlingen i Sverige kom att följa två spår: rivning och nybyggnad i 

äldre centrala bostadskvarter som i Gävle och Örebro och rivningar för att bygga upp ett nytt city 

fokuserat på affärer där Stockholm kom att bli idealet att följa.25 

Lagar 

I byggnadsbalken i Magnus Erikssons stadslag från 1300-talets mitt kan man finna juridiska 

regleringar för markanvändning. En större likhet med dagens kommunala planering kan hittas i 

föreskrifterna för stadsplanering från 1874. I den byggnadsstadgan ålades städerna att upprätta 

och genomföra stadsplaner vilket i mångt och mycket bottnade i tanken att förebygga brand, som 

varit förödande för många städer genom historien. Med 1907 års stadsplanelag fick städerna ett 

juridiskt verktyg mot privata intressenter och expropriations regler tillförmån för staden. Den 

senare kom att underlätta för saneringen av Nedre Norrmalm i Stockholm, där en särskild 

lagparagraf instiftades den s.k. Lex Norrmalm för att underlätta regleringsarbetet men också för 

att kommunen skulle kunna få del i den förväntade värdestegringen av marken. Det var först i 

Byggnadsstadgan och i Stadsplanelagen skriven 1931 som tankarna om en översiktlig fysisk 

planering tog form. Det är 1947 års byggnadslagstiftning som den moderna lagstiftningen utgår 

ifrån. I den stadgades bl.a. att planerna ska finnas utställda och till hands för allmänheten under 

en viss tid innan beslut fattades av stads- och kommunpolitikerna. Då var det den färdiga planen 

som ställdes ut. Efter kritiken på 1960-talet så reformerades detta och information skulle nu ges 

till medborgarna under tiden som arbetet ägde rum med de nya planerna. I 1947 års lagstiftning 

reformerades än mer expropriationsreglerna för att underlätta en planmässig stadsförnyelse. En 

ytterligare möjlighet för kommunerna att ägna sig åt zonexpropriation kom 1953 vilket fick stor 

betydelse ur psykologiskt hänseende som ett påtryckningsmedel när kommunerna förhandlade 

om köp av mark i samband med centrumförnyelser. Plansystemet på 1960-talet innefattade 

översiktsplaner (region- och generalplaner) samt detaljplaner (stads- och byggnadsplaner). 

Förordningar för skyddandet av fornminnen och värdefulla byggnader har reglerats i lag bl.a. i 

skrivningar från 1776 och 1867. De här formuleringarna har skärpts med åren. Det var först 1960 

                                                 
25 Johansson 1997, s. 16, 20f., 22f., 27, 47. 
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som det infördes liknande möjligheter att skydda privata byggnader, vilket gjorts sedan 1920 för 

offentliga byggnader.26  

Ett av de starkaste maktmedlen som byggnadsnämnderna hade för att hindra uppkomsten 

eller bevarandet av enligt deras mening icke lämplig bebyggelse var nybyggnadsförbudet. En 

olämplig ombyggnads- och reparationsverksamhet skulle också avvärjas för att hålla 

fastighetsvärdena låga då samhället skulle köpa upp dem.27 Ett sådant upprättades 1964 för 

stadsdelen Gamla Norr i Västervik.28 

Orsaker till stadsomvandlingen av Sveriges städer 

Rivarnas makt hade många starka rötter i ekonomi, arkitekturidéer och allmänna framstegsidéer.29 

Citatet härstammar från boken Rivningsraseriets rötter av Elias Cornell, professor i arkitekturens 

teori och historia.  Det fanns en rad orsaker till de föreslagna stadsomvandlingsplanerna för de 

svenska städer där sådana planer presenterades, genomdrevs och förverkligades från 1950-talet 

och fram till 1970-talets sista år. Förklaringsgrunderna går ofta i varandra, vilket citatet belyser, 

men ett försök ska göras för att bena upp och åskådliggöra de stora linjerna. 

Funktionalismen grundades under 1920-talet och var en riktning och rörelse inom arkitektur, 

stadsplanering och nyttokonst som fokuserade på ändamålet, funktionen. En av 

förgrundsfigurerna var den schweizisk-franske arkitekten Le Corbusier. Riktningen fick i Sverige 

ett genombrott i samband med Stockholmsutställningen 1930 och med hjälp av skriften 

Acceptera, där funktionalisterna kritiserade och dömde ut de gamla stadsbyggnadsidealen och 

menade att banden måste brytas med det historiska arvet.30 Den gamla bebyggelsen uppfattades 

som hopplöst föråldrad och mogen för sanering.31 Därmed hade funktionalismen legitimerat den 

rivningsvåg som skulle skölja över Sverige de kommande decennierna.32 Vid 1920 lämnade 

arkitekterna det slutna rummet och försökte istället att utnyttja terrängens möjligheter att friare 

gruppera olika sorters hus. Alla boende skulle få tillgång till sol, vilket resulterade i käppraka 

bostadslameller. Funktionalismen var övertygad om att det fanns ett starkt samband mellan ljusa 

bostäder och hygien som ledde till en sund befolkning. Det gällde också en ny samhällsyn med 

ändamålsenlig livsföring enligt förnufts- och nyttoprinciper, det rationella och funktionella livet.  

                                                 
26 Gidlund 1981, s. 14f; Bohm 1985, s. 13, 53, 58; Schönbeck 1994, s. 313. Plan- och bygglag (2010:900)§12; 
Ahlberger 2001, s. 64; Schönbeck 1994, s. 34, 39,56, 92, 102f., 117, 148; Hall & Dunér 1997, s. 9, 107f., 303, 305; 
Johansson 1997, s. 17. 
 Hall 1999, s. 188.  
27 SOU 1971:65 s. 49; Schönbeck 1994, s. 94; Johansson 1997, 59. 
28 VKA, SP 1964-12-19  
29 Cornell 1984, s. 149. 
30 Bohm 1985, s. 81f; Eriksson 1990, s. 464f; Johansson 1997, s. 62; Stahre 2014, s. 287. 
31 Schönbeck 1994, s. 52. 
32 Hall & Dunér 1997, s. 10; Ramberg 2000, s. 91. 
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En av de tongivande arkitekterna, som varit medförfattare till Acceptera, var Uno Åhrén som 

fick förtroende att visa på hur riktlinjerna för generalplanerna skulle formuleras för landets städer. 

Vi ska här ha i minnet att samme man även argumenterade för att riva den gamla bebyggelsen i 

landets huvudstad och ersätta den med skivhus i tio eller fler våningar. Han med flera kom att 

påverka socialdemokratins inställning till bl.a. Stadsbyggnadsfrågor.33 Det är värt att notera att 

Åhrén som var en av de ledande funktionalisterna fick vara en av pådrivarna och vägvisarna för 

hur rikets städer skulle utformas i framtiden. 

Den första funktionalistiska arkitektgenerationen förespråkade att stadsbyggandet var en fråga 

om ekonomi och teknik, inte konstnärlig gestaltning. Det var detta synsätt som i betydande grad 

kom att legitimera stadsomvandlingen i Stockholms city.34  

I den funktionalistiska stadsplaneringen utformades en teori om stadens struktur. Den skulle 

spegla stadens fyra huvudsakliga funktioner: boende, arbete, transport och rekreation. Inom 

transportfunktionen så byggde antagandet på att trafiken inte kunde lösas med det befintliga 

gatunätet. En helt ny stadsplanering krävdes som tog hänsyn till motordriven trafik och dess 

hastighet. Den metod som skulle åtgärda den befintliga stadsstrukturen gick ut på en översiktlig 

planering där de fyra funktionerna analyserades och bröts ned i allt fler delar vilka sedan 

analytiskt skulle fogas samman igen enligt sina funktioner.35 Funktionalismens stadsplaneidéer 

förutsatte ett stort statligt ingripande i städernas fysiska miljö, där staten skulle ställa medel 

tillförfogande men planeringens innehåll skulle olika experter ansvara för.36  

När kritiken hårdnade i slutet av 1960-talet mot stadsomvandlingen så skyllde många på att 

den funktionalistiska stadsplaneringen åstadkommit den funktionaliserade och i sina delar 

renodlade staden. I stället var det till största del den industrikapitalistiska produktionen som bröt 

upp den sammanhållna staden med arbetsplatsernas skiljande från bostaden, menar Kerstin 

Bohm.37  

Hans Asplund skriver i boken Farväl till funktionalismen! att funktionalismen ville förändra 

arkitekturen från konst till vetenskap. Förespråkarna förlorade känslan för människornas verkliga 

behov och istället ägnade de sig åt de materialistiska småfunktionerna. Funktionalismens 

misslyckande är huvudsakligen arkitekternas fel, hävdar Asplund. Det var de som yrkesgrupp 

som introducerade funktionalismen och lyckades både övertala och ofta övertyga politiker, 

myndigheter, ingenjörer och andra tjänstemän inom samhällsbyggandet om rörelsens 

förträfflighet samt fick dessa yrken att överta rodret vilket resulterade i ett än sämre resultat.38 

                                                 
33 Eriksson 1990, s. 464f; Ahlberger 2001, s.95f; Ramberg 2000, s. 89; Schönbeck 1994, s. 50; Johansson 1997, s.62, 
83. 
34 Hall 1999, s. 178. 
35 Bohm 1985, s. 86f. 
36 Bohm 1985, s. 85f. 
37 Bohm 1985, s. 79f. 
38 Asplund 1980, s. 282. 
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Klas Ramberg är inne på samma spår som Asplund när det gäller arkitekternas roll. Han 

menar att miljonprogrammet var delvis arkitekternas verk, då arkitekterna under 1930 och 1940-

talen lierade sig med tekniker och politiker för att skapa möjligheter att realisera sina estetiska och 

sociala ideal. Övertid kom arkitekterna att förlora stora delar av sin tidigare framstående roll i 

byggprocessen.39  

Ulf Stahre konstaterar i sin avhandling Den alternativa staden: Stockholms stadsomvandling och 

byalagsrörelsen att det svenska stadsbyggandet har dominerats av en funktionalistisk idétradition 

under i stort sett hela 1900-talet.40  

En kraftfull ideologisk-politisk drivkraft bakom förnyelsen av bostadsbeståndet var strävan att 

förbättra medborgarnas bostadsförhållanden.41  Vid sekelskiftet fick bostadsförhållandena en stor 

plats i samtidens debatt och blev en av huvudfrågorna i den framväxande moderna 

socialpolitiken. Dock kan den här debatten inte bara förklaras med de dåliga förhållandena hos 

bostäderna. En möjlig orsak kan vara att kritik mot kapitalism och kommersialism kom att infalla 

samtidigt med att socialismen växte fram. Bostaden, hemmet och familjen blev samhällets 

viktigaste fundament. Den konservativa uppfattningen var att rena och välordnade hem skulle 

borga för att arbetare med potentiella revolutionära ideal skulle bli laglydiga samhällsmedborgare. 

Samtidigt var det goda hemmet en viktig faktor för den spirande arbetarrörelsens egen bild av en 

självständig och aktningsvärd arbetarklass.42 Per Albin Hansson hade utformat folkhemstanken 

1928.43  

Vi har sett att framstegstron och vilja att bygga ett nytt modernt samhälle utmärkte 

funktionalismens idéer.  

Socialdemokraterna kom tillbaka till regeringsmakten 1932 vilket fick stor relevans för 

funktionalismens praktiska genomförande. ”Särskilt inom de ledande intellektuella 

socialdemokratiska kretsarna fanns det sedan trettiotalet ett klart bejakande av 

funktionalismens/rationalismens stadsbyggande och det förekom ofta ett direkt samarbete med 

ledande funktionalistiska arkitekter.”44 Flera av de tongivande funktionalisterna var uttalade 

socialister.45 

Funktionalismen blev den fysiska bekräftelsen av arbetarrörelsens allians med framtiden och 

den s.k. sociala ingenjörskonsten som växte sig stark vid den här tiden. Där den samhälleliga och 

sociala planeringen enligt de tidiga funktionalisterna skulle baseras på vetenskaplig grund.46 

Målsättningen för den under 1930-talet igångsatta socialdemokratiska bostadspolitiken var att 

                                                 
39 Ramberg 2000, s. 145. 
40 Stahre 1999, s. 30    
41 Johansson 1997, s.47. 
42 Ahlberger 2001, s. 84. 
43 Ramberg 2000, s. 89f. 
44 Stahre 1999, s. 20, 59. 
45 Folkesdotter 1987, s. 235. 
46 Larsson 1994, s. 206f; Stahre 1999, s. 20; Stahre 2014, s. 287. 
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höja den hygieniska standarden och på samma gång bygga bort bostadsbristen. Den var också ett 

viktigt instrument ur ett sysselsättningspolitiskt perspektiv för att få människor i arbete under 

depressionen, men kom senare allt mer att motiveras med bostadssociala skäl. Känslorna mot vad 

bebyggelsen symboliserade tycks haft en stor betydelse.47 Många av de ledande politikerna var 

själva uppvuxna i början av 1900-talet och med personliga erfarenheter från den tidens sanitets- 

och bostadsbrist.48 Att de socialdemokratiska politikerna i synnerhet såg det som sin skyldighet 

att utrota varje spår av det fattiga, fördomsfulla och patriarkala samhället är inte oförklarligt, 

menar Boris Schönbeck.49 Man rev ju både klassamhället och den förnedrade fattigdomen.50 

 Schönbeck konstaterar i sin forskning att som kommunalpolitiker få delta eller rent av leda en 

av funktionalism och framstegsoptimism präglad stadsförnyelse upplevdes förmodligen som ett 

effektivt sätt att underlätta framväxandet av ett fritt och demokratiskt samhälle.51 För den 

framgångsrika arbetarrörelsen var anknytningen till trasproletärernas gator och kaféer, det 

ostyriga och icke-representativa, det fattiga och anonyma, utan betydelse och värde. Vägen till 

den goda staden och det åtråvärda livet gick genom helt andra källor.52  

Den rationalistiska funktionalismen sågs som en medhjälpare i uppgiften att genomföra målen. 

I varje fall var det så för flera av socialdemokraternas ledande talesmän, vilka uppskattade 

funktionalismens radikalt traditionslösa stads-, hus, och bostadsbyggande. Den nya bebyggelsen 

skulle vittna om den moderna tidens former. Ju mer de bröt av mot det gamla desto bättre. Det 

kanske är ur det perspektivet som formen på det nya Domus eller ICA-hallen ska förstås och 

uppfattas.  Möjligtvis var det också så att politiker i mindre samhällen kände ett mindervärde då 

de jämförde sig med mera utvecklingskraftiga samhällen under det expansiva 1950- och 1960-

talet. De gamla trähusen, som idag högt uppskattas, tycktes det stod i vägen för utvecklingen, 

hävdar Schönbeck.53   

Således fanns en likhet i värderingar och ett samarbete mellan flera av funktionalismens 

huvudpersoner och kulturradikala talesmän för arbetarklassen.  

Å andra sidan menar Hans Asplund att även då många funktionalister hyste sympati för 

socialdemokratin fanns inga direkta kopplingar mellan socialdemokrati och funktionalism.54 

Ulla Ekström von Essen skriver att ”Under 1950- och 1960-talets stadskärnesaneringar var 

utrotningsmetaforen fortfarande vanlig. Ambitionen att utrota det gamla, förnedrande, 

ohygieniska och snuskiga var fortfarande stark”.55 De socialdemokratiska kommunalpolitikerna 

kom att bli ett tankekollektiv som hade de nya rationella idealen gemensamt när det gällde 

                                                 
47 Schönbeck 1994, s. 187; Ramberg 2000, s. 158f. 
48 Johansson 1997, s. 80 Ahlberger 2001, s. 104. 
49 Schönbeck 1994, s. 187. 
50 Ahlberger 2001, s. 104. 
51 Schönbeck 1994, s. 187. 
52 Forsell 2013, s. 68.  
53 Schönbeck 1994, s. 187. 
54 Asplund 1980, s. 97. 
55 Ekström von Essen 2003, s. 255.  
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expansion, handlingskraft och kunskap och den etiska principen om att skapa social och kulturell 

utjämning. Dessa kommunalmän blev de sociala ingenjörer som förändrade Sverige på ett 

omskapande sätt. Samtidigt ska det noteras att civilsamhället hade en påverkan på 

moderniseringen och välfärdsbyggandet på lokal nivå som ibland glöms bort i den mer viktiga 

berättelsen om det socialdemokratiska partiet. En egalitär syn var rådande och den föresatsen 

byggde på en föreställning om medborgarplikt och medborgardeltagande i den politiska 

processen. Det var under 1950-talets kommunsammanslagningar det skedde en förändring, 

engagemanget hos medborgarna minskade och det blev ett ökat avstånd mellan väljare och valda. 

”Tron på rationella, effektiva och centrala lösningar i kombination med den representativa 

demokratimodellen skapade ett rum för kommunalpampar. Den effektivitet som bäst ansågs 

kunna realiseras via en handlingskraftig specialist blev ett värde som sattes högre än demokrati”.56   

Det fanns förespråkare för de radikala stadsomvandlingsplanerna hos de borgerliga partierna 

speciellt hos de som värnade om de kommersiella krafterna och ville underlätta för en rationell 

stordrift inom handel och näringsliv. Samtidigt fanns det konservativa krafter som ville bevara 

den äldre stadsmiljön. Den här splittringen hos de borgerliga ledde i vissa fall till en schism inom 

de lokala moderata partierna. Däremot har det funnits en klarare skiljelinje i frågan om 

stadsomvandlingen ska äga rum i samhällelig eller enskild regi. Det långa maktinnehavet hos 

socialdemokraterna har givit lagstiftningsåtgärder såsom nya expropriations- och förköpslagar, 

som gav samhället verktyg att ingripa i den privata äganderätten. Starten av kommunala 

fastighetsbolag var en annan väg mot samhällskontroll över stadsomvandlingen.57 

Socialdemokraterna och folkpartiet var de partier som under flera decennier fram till 1976 

hade ansvaret för stadsomvandlingen i Stockholm. Vanligtvis hade de samma inställning till hur 

stadsbyggandet skulle ske.58 

Ulf Stahre menar att politikernas, tjänstemännens och de lokala fastighetsbolagen roll var för 

sig eller i samklang var en gemensam faktor för stadsomvandlingsplanerna såväl lokalt som för 

hela riket, vilket också Andersson konstaterar för Göteborgs räkning.59 

Cornell hävdar att saneringen av flera stadsdelar i Göteborg var väl planlagda genom rykten, 

förfall som påskyndades och olika ekonomiska skäl. Undersökningar visade att det skulle löna sig 

att reparera även de husen där fastighetsägarna medvetet låtit dem förfalla.60 Det förefaller inte 

osannolikt att detta kan ha gällt för fler städer i Sverige.  

Bilismen, ekonomi och näringsliv är ytterligare några faktorer som var orsaker till 

stadsomvandlingen.  

                                                 
56 Ekström von Essen 2003, s. 392f. 
57 Stahre 1999, s. 29. 
58 Stahre 1999, s. 53.; Stahre 2014, s. 286 
59 Stahre 1999, s. 23; Andersson 2009, s. 24.  
60 Cornell 1984, s. 153f., 159. 
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Den stora omvandlingen av de svenska städerna startade under femtiotalets senare hälft och 

ägde, som vi sett, rum efter rationalistiska principer. De direkta anledningarna var 

koncentrationstendenserna inom handeln och den växande bilismen vilket krävde handling från 

samhället, vilket resulterade i en omvälvande förändring av städernas centrala delar. Viljan var att 

i största mån bereda utrymme för biltrafiken.61 

Arberarrörelsen var i början av 1940- och 1950-talet tveksam till bilen och uppfattande den 

som överklassens lyxredskap. I slutet av 1950-talet svängde man i inställning vilket var en ren 

anpassnings- och överlevnadsstrategi, som utnyttjade befolkningens önskan om att äga och köra 

en egen bil genom att göra bilägandet till en bit av sitt välfärdsstatsprojekt. Det blev politisk 

konsensus bland partierna att bilismen var till samhällets bästa.62 

Stockholms och speciellt citys avgörande betydelse som ett nav för kontakter och beslut inom 

landets näringsliv och förvaltning var en av stöttepelarna i den ideologi som mer eller mindre 

medvetet var basen för omvandlingen av centrala Stockholm, speciellt under 1960-talet. Ett 

funktionellt city var budskapet som återupprepades och som blev omvandlingens högsta mål.63 

Vilket också kan ses som en konsekvens av funktionalismen.  

Följden av detta tankesätt blev att bebyggelsen helt borde förnyas för att optimalt anpassas till 

de nya uppgifterna. Kulturhistorisk omtanke kunde inte tillåtas att stå i vägen.64 

En central faktor till stadsomvandlingen i huvudstaden var att utvecklingen när det gällde bilar 

och folkmängd. I Storstockholm överstegs prognoserna och det mesta talade för att detta skulle 

fortgå.65 

Det var en expansiv period under 1960-talet i många av västvärldens ekonomier. I Sverige 

pratade man om rekordår.66 Vilket troligtvis också spädde på den stadsomvandling som skedde. 

Sammanfattningsvis så verkar det vid sidan av politikerna och den av dem förda politiken vara 

en samhällsutveckling med ökad bilism och påverkan av tjänstmän, näringslivet, en ansamling av 

kapital, stordrift, rationalisering och ny byggteknik samt ett förhärskande rationalistiskt 

stadsbyggnadstänkande, som avgjorde den inriktning stadsomvandlingen fick. Det bör också 

framhållas att det oftast rådde konsensus mellan de olika företrädarna för de olika parterna när 

det gällde stadsomvandlingen av de svenska städerna under 1950-talet till de sista åren av 1970-

talet. 

 

  

                                                 
61 Stahre 1999, s. 27.    
62 Lundin 2008, s. 25f. 
63 Schönbeck 1994, s. 144; Stahre 2014, s. 84. 
64 Hall 1999, s. 211. 
65 Hall 1999, s. 150. 
66 Bohm 1985, s. 12f; Ramberg 2000, s. 131.  
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Stadsomvandlingsplanerna för Västervik 

En vinterkväll den näst sista dagen i januari 1969 presenterade den Stockholmsbaserade 

konsultfirman Kjessler och Mannerstråles företrädare sin genomförda utredning av den framtida 

trafiksituationen för den gamla stapelstaden Västervik. De hade fått handräckning av stadsarkitekt 

Klas Grebius och gatuchefen Gunnar von Sivers. Att blicken var fäst vid horisonten och även 

om möjligt bortom den kan förstås av titeln på arbetet: Trafikledsplan Västervik 1967 – 1980 – 

2000. Detta möte ägde rum efter den dagens genomförda stadsfullmäktigesammanträde i närvaro 

av stadsfullmäktiges ledamöter och suppleanter.67  Dessa var nog lyckligt omedvetna om att den 

demonstrerade planen i sinom tid skulle röra upp känslorna hos lokal befolkningen. Förståeligt 

nog inte i paritet med hungerupproret 1917.68 Men tillräckligt för att åtskilliga spaltmetrar skulle 

fyllas med åsikter i både lokalpressen och riksmedia och där även kablas ut via det statsägda 

radio- och tv nätet. Vidare så skulle stadsarkitekten begära både sitt och stadsarkitektskontorets 

entledigande från arbetet med trafikledsplanen under processens gång.69 Dessutom skulle stadens 

politiker i sinom tid få nya kollegor då ett nytt lokalt politiskt parti skulle bildas ur protesternas 

svallvågor.70 Som lök på laxen för de positivt inställda till planen skulle delar av ärendet tillslut 

hamna på Högsta domstolens bord i Bondeska palatset i Gamla stan.71 

Orsaker till den föreslagna stadsomvandlingen 

Trafiksituationen för Västervik hade diskuterats under lång tid. Den stora infartsvägen – Allén 

ansågs i början av 1960-talet ur trafiktekniskt synpunkt som en för den tiden relativt 

tillfredsställande trafikled. Inne i staden övergick den dock direkt till Storgatan, vilken bedömdes 

ha alltför små dimensioner för att på ett adekvat sätt både ta upp trafiken från infartsvägen och 

vara stadens främsta affärsgata. Förslag om en breddning av Storgatan hade framförts men en 

sådan lösning skulle ur fastighetsbildningssynpunkt och på grund av att en del av husen var 

relativt nya vara svår att genomföra. Vidare konstaterades det att gatunätet i staden var för trångt 

med en rad farliga korsningar och att det inte beredde tillräckligt med utrymme för den 

förväntade trafikökningen. Samtidigt ansågs parkeringen i centrum inte tillfredställande då den 

var organiserad med alltför stor del parkering i körbanorna.72 En anpassning av städerna till 

trafikens krav var på tapeten över hela Sverige. Thomas Hall menar att lokalpolitiker runt om i 

riket började fundera över hur man kunde följa i huvudstadens kölvatten när det gällde att ersätta 
                                                 
67 VKA SP, 1969-01-30, § 17, s. 17. 
68 http://www.vt.se/nyheter/hungerupproret-1917-2162820.aspx [Hämtad 2016-03-12] 
69 VKA, Dnr 243/69 § 273, 1970-06-04. 
70 http://www.westerwikspartiet.se/vart-parti/ [Hämtad 2016-03-12] 
71 VKA, HD, T 152/76 Dom nr DT 52, mål nr T 152/76 1977-12-20. 
72 VKA, Beskrivning tillhörande förslag till generalplan för Västervik 1954 s. 2. 
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äldre bebyggelse med den nya tidens affärs- och kontorshus och planera för bilparkeringar och 

bredare gator.73  

Stadsförnyelsen som tog fart över hela riket vid 1950-talets början var startpunkten för en 

rivnings- och byggnadsepok utan motsvarighet, med rivningar av hela kvarter.  Arkitekter och 

samhällplanerare sökte nya ytor för den starkt ökande biltrafiken. Det ansågs viktigt att 

medborgarna på ett enkelt och bekvämt sätt skulle kunna ta sig till de nya varuhusen i centrum av 

staden, vilket medförde att många kulturhistoriskt viktiga byggnader raserades i förmån för 

parkeringsanläggningar, vägar och varuhus. Nybyggnaderna och billederna hade en annan skala 

som inte stämde med de äldre miljöernas småskalighet. En ökad kontorisering av städernas 

centrum blev också fallet. Så här stora ingrepp hade tidigare inte gjorts i de centrala 

stadskärnorna. Den svenska processen var inte unik. Omfattande rivningar av städernas centrala 

delar för att bereda plats för bilen i form av trafikleder och parkeringsanläggningar förekom över 

hela Europa.74 I avhandlingen Bilsamhället konstaterar Johan Lundin att bilens stora 

utrymmesbehov skulle tillgodoses av ett omfattande nät av trafikleder och väl tilltagna 

parkeringsutrymmen. De väg- och planeringstekniska experterna på 1950- och 1960-talet såg ett 

framtida idealsamhälle centrerat runt bilen i riktlinjer och normer för städernas bebyggelse. Fast 

experternas roll i det statliga utredningsväsendet bara var rådgivande och upplysande gav de bara 

ett råd, att samhället skulle planera för bilen.  De här reglerna fick snabbt en påverkan i den 

kommunala, regionala och statliga förvaltningsapparatens planeringsinstrument och kom på detta 

sätt att genomsyra de senare decenniernas stadsbyggande. Frågan om det var bra att samhället 

skulle anpassas till bilismen ställdes aldrig. Saneringsfrågan utnyttjades för att lösa 

parkeringsproblemet i städerna och 1960 års statliga parkeringsnormer bidrog också i hög grad till 

att initiera 1960- och 1970-talets mycket stora och förödande rivningar av innerstädernas 

bebyggelse.75 Bengt O. H. Johansson skriven i sin rapport Den stora stadsomvandlingen: erfarenheter 

från ett kulturmord ”För stadsplanerare blev bilen snart en av de viktigaste formgivande faktorerna i 

staden som det gällde att behärska och utnyttja. Att lägga samhället tillrätta för bilen blev en stor 

planeraruppgift som gav uppdrag åt många konsultbyråer”.76 

Den radikalt ökade och förväntade ökningen av bilismen lokalt i Västervik och i Sverige som 

helhet var således en av orsakerna till stadsomvandlingen. 

En annan anledning för den föreslagna stadsomvandlingen i Västervik var statsmakternas 

framtida planer för rikets kommuner. En effektivare samhällsplanering, socialvård, utbyggd 

grundskola m.m. krävde större kommuner. Kommunikationernas förbättring och framför allt 

bilismens genombrott underlättade transporterna även i större kommuner och möjliggjorde en 

koncentration av vissa av de kommunala organen och serviceinrättningarna till en centralort i 
                                                 
73 Hall 1999, s. 150. 
74 Schönbeck 1994, s. 82; Stahre 1999, s. 21; Ahlberger 2001, s. 99f., 101, 107; Lundin 2008, s.112. 
75 Lundin 2008, s. 18, 50, 111f, 271, 284. 
76 Johansson 1997, s. 77. 
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kommunen. I samband med 1971 års kommunreform fick Sverige en enda styrelseform, 

kommunen, och riket blev ett land utan städer.77 Vilket också skedde för Västervik. Den 

nuvarande kommunen bildades genom en sammanslagning av sju delkommuner och Västerviks 

stad den 1 januari 1971. Ytmässigt blev kommunen den största i södra Sverige med undantag för 

Gotland.78  

Införandet av 1947 års byggnadslag och det s.k. kommunala planmonopolet gjorde 

kommunerna till huvudaktör när det gällde att verkställa den statliga bostadspolitiken. Rollen 

innebar att initiera, utreda, planera och genomföra intentionerna i den framlagda politiken.79 

Enligt det socialdemokratiska synsättet skulle den kommunala självstyrelsen vara utformad som 

en enhetlig och effektiv förvaltande organisation med uppdrag att utföra en nationell 

reformpolitik, menar Strandberg.80 De i riksdagen fattade besluten skulle kunna verkställas i hela 

landet. Strandbergs forskning i den här frågan tangerar en del av Ulla Ekström von Essen tankar i 

ämnet. Hon menar att den rationella beståndsdelen i folkhemmets kommunideologi bottnade i 

grundantagandet om att samhället ständigt utvecklades och växte. Det var betydelsefullt att ta 

kontroll över tillväxten och styra utvecklingen i rätt riktning. Via stadsplaner, gatuplaner och 

bostadsplaner, expropriation och tomrättsinstitut och inte minst genom partiets kommunala 

handlingsprogram skulle detta genomföras och gärna i samverkan med vetenskapen.81 Det var 

olika nivåer som samspelade. Det var inte endast huvudideologerna och experterna i form av 

arkitekter och ingenjörer som bestämde riktningen utan man måste också se till de nivåer som 

fanns under i form av kommunpolitiker och tjänstemän.82 Bengt O.H. Johansson är också inne 

på att det var olika aktörer som bidrog till stadsomvandlingen.83 

En ytterligare förklaring till stadsomvandlingsplanerna kan ha varit de befolkningsprognoser 

som gjordes under den här tidseran. Den befolkningsprognos som Trafikledsplanen för Västervik 

kom att bygga på redovisar att stadens befolkning 1965 uppgick till 19 330 invånare och 

kommunblocket totalt hade 42 108 invånare. Stadens befolkning skulle öka till 24 000 personer 

1980 och 30 000 år 2000. Utredningen räknade med att hela kommunblocket skulle ha en svag 

tillväxt t.o.m. år 2000 med ett totalt invånarantal på 43 500 vid millennieskiftet.84 En 

handelsutredning hade gjorts för staden 1967 och i den förutsattes en något mindre 

befolkningsökning, för 1980 skulle staden ha 23 000 invånare och år 2000 28 000 invånare.85 I ett 

yttrande över trafikledsplanen skriver företrädare för Konsumentföreningen i Västervik att 

utvecklingen för näringslivet bedömdes som gott, varför befolkningsutvecklingen för Västerviks 

                                                 
77 Ahlberger 2001, s. 98f. 
78 Konsthögskolans arkitekturskola 1972, s.5. 
79 Larsson 1994, s. 196f. 
80 Strandberg 1998, s.371.   
81 Ekström von Essen 2003, s. 388f.      
82 Ekström von Essen 2003, s. 17f.      
83 Johansson 1997, s. 41. 
84 VKA, TLPV 1969, s. 1f.  
85 VKA, HU 1967, s. 4. 
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kommunblock var för låg, vilket också ett år senare drätselkammarens ordförande Artur 

Söderhult instämde i.86 De här tankarna presenterades också 1971 i den av K-Konsult framtagna 

utvecklingsplaneringen för kommunen där målsättningen var att invånarantalet i kommunen år 

2000 skulle vara 52 000.87 För att sätta alla dessa siffor i proportion så hade centralorten ett 

invånarantal av 21 140 år 2010 och kommunen som helhet 36 206.88 Befolkningsprognoser 

gjordes som inte stämde in med verkligheten men som ledde till för stora ingrepp i tätorterna för 

ny bebyggelse och ny trafik, menar Cornell 89 Vilket är relevant att ha för ögonen när vi studerar 

den för Västervik gjorda trafikledsplanen. 

Det är inte helt osannolikt att funktionalismens idéer också kan ha spelat en av de 

ledanderollerna även på lokalplanet i Ostkustenspärla likväl som vi sett att den gjorde på 

riksplanet när det gällde stadsomvandlingsplanerna. Många av de byggnader som ersatte de rivna 

husen i Västervik stadskärna har arkitektoniska drag hämtade från funktionalismen vilka kan 

kännas igen vid en okulärbesiktning. Såsom det gamla Domus varuhuset i kvarteret Paradiset och 

före detta Folkets Hus i kvarteret Bryggaren båda byggda i början av 1960-talet. Vidare kan 

nämnas delar av husen i kvarteren Adam, Fogden och Krämaren samt Voltakorset m.fl. (se bilaga 

1). Vi kan också se att trafikledsplanen är utformad i enlighet med det rationella tänkande om att 

bilismen skulle tas hänsyn till och beredas plats för. 

I samband med planarbetet i staden aktualiserades frågan om detaljhandelns dimensionering 

och lokalisering. Sveriges Köpmannaförbunds Stadsplanebyrå gavs uppdraget av 

byggnadsnämnden i Västervik att utreda de här frågorna, vilket resulterade som nämnts i 

Handelsutredning Västervik som var klar 1967. En av förutsättningarna som formulerades i 

ingressen var att centrum skulle upplevas som lockande och därför måste trafik och 

parkeringsfrågorna få en lösning som medförde att kunderna bekvämt kunde nå affärerna från 

närbelägna koncentrerade parkeringsplatser.90 Naturligtvis ska det erkännas att dessa experter 

hade insikt i frågan men det kan tyckas att förbundet i någon mån var part i målet.      

Personbilsinnehavet efter kriget hade ökat sakta från en låg nivå för att börja ta fart några år in 

på 1950-talet. Som en följd av detta blev det nödvändigt att på olika sätt att arbeta för 

parkeringsmöjligheter i städerna. 1956 beslutades om de första parkeringsnormerna.91  

 

 

 

 

                                                 
86 VKA, DNR 761/65 Litt. P:6, 1969-03-17. VKA; Informationsmöte i trafikledsfrågan, 1970-11-12. 
87 VKA, VKU 1971, tabell 1:2:1 
88 http://www.scb.se/MI0810/#c_li_335300 [Hämtad 2016-04-23]. 
89 Cornell 1984, s. 153f. 
90 VKA, HU 1967, s. 2. 
91 Johansson 1997, s. 74f. 
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Tabell 1 Handelsytor i kvadratmeter för Västerviks centrum året 1965 samt prognoser 
för åren 1980 och 2000 

                  Handelsutredningen               Trafikledsplanen 

 1965      1980 2000 1965 1980 2000 

Detaljhandel 
m² 

22 400 30 500 45 000 25 000 35 000 52 000 

Övriga cent- 
rum funk- 
tioner m² 

9 900 13 000 20 000 11 500 15 000 23 000 

Summa m² 32 300 43 500 65 000 36 500 50 000 75 000 

Källa: VKA, Handelsutredning 1967, s. 2, 6, 11f; VKA, TLPV 1969, s. 20. 
 

I tabell 1 åskådliggörs detaljhandelns respektive servicefunktionernas (exempelvis apotek, 

frisör och arbetsförmedling) lokal yta i kvadratmeter samt deras sammanlagda totalyta i 

kvadratmeter för året 1965 och prognoser för åren 1980 och 2000. Det är dels de värden för 

våningsytor som Handelsutredningen från 1967 tagit fram dels de siffor för våningsytor som 

Trafikledsplanen utgick ifrån när beräkningar gjordes för den framtida trafik- och 

parkeringsapparaten för staden.92 Noterbart är att sifforna varierar ganska radikalt mellan de båda 

prognoserna och även till viss grad utgångssiffrorna. Oavsett detta kan det tyckas vara en 

betydande ökning av både detaljhandels-och servicefunktionsytan mellan åren 1965 och 2000. Då 

ytbehovet bedöms öka med 100 %, vilket borde medföra en ökad rivning av de befintliga 

fastigheterna i centrum för att bereda plats för nya köptempel och kontorsbyggnader. 

En liknande utveckling kan märkas på nationell basis. Från detaljhandeln ställdes det krav 

under 1950-talet om en sanering av stadskärnorna och med den expanderande bilismens krav på 

trafik- och parkeringsutrymmen.93 Vilket kan ses i många städers planer under 1960-talet. Det 

framställdes ofta speciella centrumplaner, vilka hade som mål att klara detaljhandelns och 

kontorsverksamhetens krav. I Generalplanen för Örebro centrum upprättad 1962 står det: 

”Centrum bör under alla omständigheter uppfylla de villkor, som näringslivet uppställer. Således 

skall t.ex. näringslivets lokalbehov och lokalisering tillgodoses och trafikleder och 

parkeringsanläggningar ges sådana dimensioner att balans erhålls mellan trafikutrymmen och av 

näringslivets alstrade trafikmängder”.94 Planerarna hävdade att rivningarna var en konsekvens av 

trafikens krav. De talade inte så ofta om att trafikens utbredning var en följd av den valda 

koncentrationen av butiker och kontor konstaterar Schönbeck. 95 I handelsutredingen 1967 för 

Västervik nämns att det är viktigt för stadens centrums attraktivitet att inte funktionerna inom 

centrumområdet sprids på en för stor yta. Vidare så sägs att det är av största vikt att det finns ett 

                                                 
92 VKA, HU 1967, s. 2, 6, 11f; VKA, TLPV 1969, s. 20. 
93 Folkesdotter 1987, s. 21; Schönbeck 1994, s. 189. 
94 Folkesdotter 1987, s. 101. 
95 Schönbeck 1994, s. 145. 
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tillräckligt antal uppställningsplatser för bilar i bekväm anslutning till centrum.96 Vilket vi sett 

stämmer in på resonemanget för riket i stort. 

Det fanns inga tankar på att riva och bygga nytt i de äldre delarna av staden, i alla fall inte 

officiellt, förrän 1945.97 Ett kommunalt fastighetsbolag bildades detta år efter en motion från en 

grupp stadsfullmäktigeledamöter.98 Saneringen och uppköpen av tomtmark skulle göras rationellt 

och genom att göra de kommunala fastighetsköpen i bolagsform kunde man slå till utan att fråga 

fullmäktige.99 Detta var en väg att kringgå kommunallagen. Västervik blev en av de första 

städerna i Sverige att starta ett sådant bolag.  Kommunala saneringsbolag startades även i bl.a. 

Gävle och Göteborg.100 Dessa kom som vi sett Stahre belysa vara en väg till samhällskontroll för 

stadsomvandlingen.101 Dock blev detta i Västervik i praktiken betydelselöst då alla köp av någon 

anledning ändå klubbades i stads- och kommunfullmäktige.102 Det togs beslut i stadsfullmäktige 

om ett relativt stort antal fastighetsförvärv för Västerviksstads räkning í stadens centrum under 

1960-talet.103 Stadsarkitekten menade vid en inventering 1964 att byggnadsbeståndet i stadsdelen 

Gamla Norr är av skiftande kvalitet både konstruktions- och planlösningsmässigt. På en del 

ställen har förslumningen gått långt, skriver han.104  

Bostadsfrågan fanns tidigt på den ideologisk-politiska höger – vänster skalan och som vi sett 

med olika utgångspunkter. 

Året 1947 fastslogs i den statliga bostadsutredningen att bostäder i städernas centrum inte sågs 

som lämpade för barnfamiljer. Utredningen föreslog radikala saneringar i stora delar av rikets 

städer. I den fanns en plan för östra Haga i Göteborg med som exempel, den innebar att alla 

befintliga bostäder skulle rivas.105 Utmärkande är att förändringarna skedde under ledning av 

städernas politiker tillsammans med experter på biltrafik och varudistribution och representanter 

för handelsföretag, försäkringsbolag och banker. Ett stor ideologisk-politisk drivkraft till stöd för 

förnyelsen var, som vi sett, viljan att förbättra medborgarnas bostadsstandard. Den trångboddhet 

och usla bostadsstandarden som fanns vid den här tiden var utan tvekan ett stort socialt problem 

för Sverige. Den politiska glöden med att förnya bostadsförhållandena smittade också av sig på 

den politiska drivkraften för den kommersiella centrumförnyelsen. Förändringen följde, som 

tidigare framställts, initialt två linjer: rivning och nybyggnation av äldre, centrala bostadskvarter 

som exempelvis i Örebro och den andra linjen med rivningar för att bygga renodlade affärscity 

med Stockholm som vägledande modell. Det ska ihågkommas att två stora varuhus skulle ges 
                                                 
96 VKA, HU 1967, s. 13. 
97 Konsthögskolans arkitekturskola 1972, s.21. 
98 VKA SP 1945-10-18 § 137, s.86. 
99 VKA SH 1945-10-18 Nr. 96 s. 188f.  
100 Schönbeck 1994, s. 189; Johansson 1997, s. 46f.  
101 Stahre 1999, s. 29. 
102 Konsthögskolans arkitekturskola 1972, s.21. 
103 VKA, SP exempelvis 1963-09-26 § 144, s.112., 1963-10-24 § 190, s. 139., 1964-02-27 § 28, § 29; 1965-09-30 § 167, 
s. 107. 
104 VMA, PM 2, s. 1. 
105 SOU 1947:26 s. 84, 111; Andersson 2009, s. 20 
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plats i stadscentrumen: det ena ägt av kooperationen och det andra av privathandeln.106 Vilket 

också blev fallet i Västervik. 

Stadsomvandlingsplanerna för centrum 

Bostäder 

Som vi sett var det inte bara trafikplaneringen i staden som skulle ses över utan även 

boendemiljöerna i centrum. Stadsarkitekten skriver att enligt riktlinjerna för saneringsarbetet 

skulle den bostadssociala standarden förbättras i stadsdelen Gamla Norr, vilket bl.a. innebar att 

dåliga bostäder skulle rivas och ersättas med nya samt att en anpassning skulle göras till den 

tidens och framtidens krav ifall det var ekonomiskt försvarbart.107 Det första rivningsförslaget 

innefattade 65 hus, eller 40 % av befintliga boningshus i området.108 Den privata 

byggnadsindustrin var tidigt på hugget och erbjöd sig att skissa en stadsplan för stadsdelen Gamla 

Norr vilket godkänndes av stadens byggnadsnämnd. Arkitekten Geza Hortay som var anlitad av 

Skånska Cementgjuteriet AB uttryckte att det var mycket svårt att på ett radikalt sätt omskapa den 

aktuella stadsdelen enligt moderna stadsbyggnadsprinciper. Förslaget menade han innebar därför 

en medelväg mellan en radikal lösning och en punktsanering.109 Dessa planer gick stick i stäv med 

den gamla kvartersstrukturen och innebar en husgruppering känd från förortsbebyggelse vid den 

tiden.110 Planerna realiserades aldrig.  

Trafikledsplan 

En ny trafikled ansågs nödvändig för att dels skapa en förbindelse till nya områden i staden och 

dels för att avlasta den gamla infartsvägen Allén-Storgatan till stadens centrum. En strandväg 

fanns ju redan med i den Lilienbergska stadsplanen 1927 och finns också inritad på generalplanen 

från 1954 och den reviderade generalplanen som är daterad 1963.111 Den tänkta strandvägen 

sträckte sig längs Gamlebyvikensstrand utanför den befintliga bebyggelsen fram till Fiskartorget 

Detta förutsatte en utfyllnad i Gamlebyviken. Utfyllnaden skulle kunna begränsas om de yttre 

delarna av kvarteren efter Hamngatan kunde användas, vilka endast var bebyggda med skjul och 

uthusbyggnader.112 Även i det av den privata byggnadsindustrin framlagda förslaget om 

                                                 
106 Schönbeck 1994, s. 165, 189; Johansson 1997, s. 46f.   
107 VMA, PM 2 s. 2 
108 VMA, PM 2 s. 7. 
109 VKA, Dnr 61419, 1961-09-01. 
110 Gamla Norr i Västervik: en användningsplan 1972, s. 22. 
111 VKA, Karta generalplan 195; Karta generalplan reviderad 1963. 
112 VKA, Beskrivning tillhörande förslag till generalplan för Västervik 1954, s. 4. 
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byggnation i området förordades en utläggning av en strandväg.113  Arkitekt Bengt Lekhammar 

var den som var ansvarig för upprättande av 1954 års generalplan tillika den som reviderade den 

1963. I den reviderade generalplanen återkommer han till den i 1954 års generalplan utritade 

trafikleden som ska avlasta Allén och Storgatan från infartstrafiken. Lekhammar skriver att då 

antalet bilar under 1950-talet ökat mycket snabbare än som förutsattes vid planens upprättande så 

är behovet av en kompletterande infartsled i dagsläget ännu större och i framtiden bli än mer 

påträngande. Arkitekten ansåg att det inte fanns någon annan sträckning för en dylik led mellan 

Allén och Gamlebyviken än Breviksvägen och nuvarande Strandvägen fram till Hamngatans 

startpunkt med hänsyn till terrängens beskaffenhet och den befintliga bebyggelsen. Han fann att i 

den tidigare generalplanen föreslagna sträckning från Hamngatans mynning längs vattnet till 

Fiskaretorget gav en trafiktekniskt god lösning.114  

Denna fråga skulle bli den mest centrala och den mest omdiskuterade frågan rörande 

stadsomvandlingsplanerna för staden.  

Det fanns tidigt en relativt klar uppfattning hos både politiker och en del tjänstemän i 

frågan.115 Stadsarkitekt Klas Grebius skriver 1964 att för att behålla Hamngatan som infartsgata 

måste en breddning ske. För att rädda så mycket av området som möjligt måste utvidgningen ske 

på östra sidan, och samtliga hus längs Gamlebyviken rivas. Han menar vidare att ifall en 

utläggning av Strandvägen längs Gamlebyviken i stället sker så möjliggör detta ett bevarande av 

de dåvarande bebyggelseområdesgränserna.116 Vidare anför han våren 1965 att man bör bygga ut 

strandvägen för att förbättra den trafiktekniska standarden.117 I juni 1966, året innan 

konsultfirman Kjessler och Mannerstråle fick uppdraget att ta fram en trafikledsplan, skriver 

gatuchefen Gunnar von Sivers till Stadsfullmäktige ”Frågan om utläggandet av trafikleden 

Breviksvägen – Strandvägen – Varvsgatan kan nu anses så genomdiskuterad att dess sträckning i 

stort sett kan anses fastslagen”.118 Lennart Thorslund har studerat Moras planeringshistoria i sin 

avhandling Humanism mot rationalism och konstaterar att det främst var inställningen hos de 

beslutande på lokalplanet som bestämde byggandets utförande.119 Ulf Stahre håller med men 

hävdar också en liten avvikande mening när han skriver att det definitiva formella inflytandet på 

stadsbyggandet hade främst politikerna men också efter ett tag de tjänstemän som var ansvariga 

för verkställighetsfrågorna.120  

Vi ska i fortsättningen främst koncentrera oss på den trafikledsplan som presenterades 

januarikvällen 1969. Planen inleddes med att visa en prognos för den kommande biltätheten i 
                                                 
113 VKA, BP 1959-04-16 § 97. 
114 VKA Generalplan reviderad 1963, s. 15. 
115 NKLF, Artur Söderhults handlingar: utkast till insändare 1971. 
116 VMA, PM 2 s. 3f. 
117 VKA, US 1965, s. 1. 
118 VKA, SH nr.82, 30/6 1966 s. 223. 
119 Thorslund 1995, s. 348f. 
120 Stahre 1999, s. 23. 
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Västervik. Personbilsinnehavet efter kriget hade som vi sett ökat sakta från en låg nivå för att ta 

fart några år in på 1950-talet, vilket gjorde att det blev nödvändigt att på olika sätt att arbeta för 

parkeringsmöjligheter i städerna. Vi har ju i minnet sen tidigare att det var året 1956 som de 

första parkeringsnormerna kom. Fastighetsägaren blev tvungen att tillhandahålla ett visst antal 

parkeringsplatser i samband med bygglov, vilka ofta blev svåra att inrymma på den aktuella 

fastigheten.121  Här kan troligtvis skönjas en av anledningarna till de senare så omtalade 

parkeringshusbyggena runt om i landet. 

I januari 1967 redovisade bilregistret ett bilinnehav på ca 230 bilar per 1000 invånare i 

Västervik. Enligt utredningen pekade många faktorer på att bilinnehavet skulle öka till 400 

bilar/1000 invånare 1980 och till 500 bilar/1000 invånare år 2000.122 Vilket kan tyckas vara en 

radikal ökning. Vidare så gjordes en analys av den tidens trafiksituation och prognoser för åren 

1980 och 2000. På grund av den ökade biltätheten förutsattes att bilresorna till arbetet skulle öka 

med ca 20 % fram till år 1980. Inflyttningen till centralorten visade på en relativt minskad trafik, 

medan omlandets starkare beroende av centralorten medförde en ökad trafikalstring samt att 

fritidstrafiken skulle öka. Med detta som utgångspunkt beräknades infartstrafiken öka med 30 % 

fram till 1980 och med 70 % till år 2000.123  Under det här årtiondet blev det vanligt att likna 

staden vid en organism och bilarna som stadens blodkroppar, där blodomloppet, trafiken, måste 

flyta effektivt så att inte stadens centrum, hjärtat, skulle dö. Vilket förutsatte ingrepp som 

centrumleder och genomfarter, vilket i den här analogin motsvarade kranskärlsoperationer.124 

Den mest avgörande faktorn för det kommunala engagemanget i centrumförnyelserna verkar ha 

varit trafikfrågorna konstaterar Schönbeck  som får medhåll av Ahlberger som skriver att den 

kanske främsta orsaken till en förändrad stadsbild efter 1960 var bilismen. Den gamla 

bebyggelsen kunde inte anpassas till det allt större behovet av ytor för nya vägar och 

parkeringsplatser 125 

Den parkeringsprognos som redovisades för staden baserades på uppgifter om antaganden 

om framtida lokalbehov i centrum, parkeringsnormerna och på en parkeringsundersökning i 

centrum genomförd i april 1968. I den senare undersökningen redovisades parkeringsvolymens 

variation under tre veckodagar vid olika tider, fördelade på tre kategorier parkerande: boende, 

anställda och besökande. Det visade sig att under lördagen var parkeringsbehovet som störst och 

en samlad maximalsiffra för de tre kategorierna var 1300 parkerade bilar. Undersökningen 

förtäljer inte hur många befintliga parkeringsplatser som fanns i centrum vid tidpunkten för 

mätningen. Prognosen för bilplatsbehovet en lördag 1980 visade på ca 2400 bilplatser. Den 

redovisade planen innehöll parkeringshus för 2460 bilplatser. För att svälja detta behov så visade 

                                                 
121 Johansson 1997, s. 74f. 
122 VKA, TLPV 1969, s. 3, 6. 
123 VKA, TLPV 1969, s. 6. 
124 Johansson 1997, s. 85. 
125  Schönbeck 1994 s. 172; Ahlberger 2001, s. 105. 
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planen på att sex stycken parkeringshus behövdes byggas i stadens centrala delar. Det anges att 

parkeringsanläggningarna endast är översiktligt studerade och att parkering i tre plan skulle 

ordnas. Ifall butiker eller bensinstationer förlades till bottenvåningen av parkeringshusen 

minskade det möjliga platsutbudet. De här förhållandena borde man ta hänsyn till vid en fortsatt 

planläggning för centrum, menade utredarna. Prognossiffrorna för år 2000 innebär att ytterligare 

600 bilplatser borde anläggas då ett maximalt behov per timme en lördag beräknades vara ca 3000 

parkeringsplatser. 126  Vilket kan verka vara en ansenlig mängd uppställningsplatser. Här ska 

noteras att beräkningen vilken vi sett hade gjorts på att varannan person skulle äga en bil vid 

skiftet till det nya årtusendet, vilket som sagt var en hög siffra. Vi har också skådat att ytorna för 

detaljhandel och övriga centrumfunktioner beräknades att också fördubblas till år 2000.  

Vidare bör här observeras att utredningen förutsatte att ökningen av parkeringsbehovet i 

framtiden skulle tillgodoses i parkeringshus som skulle uppföras utanför det studerade 

centrumområdet.127  

Undersökningen förseslog att trafikförsörjningen skulle ordnas genom en centrumomslutande 

trafikring, där parkeringsanläggningarna placerades i anslutning till ringen och trafikanterna lätt 

kunde nå de olika målen i centrum. Det längsta gångavståndet skulle bli ca 150 m.128  

På riksplanet ser vi att i trafikplaneringen var biltrafik och parkering den dominerade frågan åren 

1960-1967. En ofta använd lösning var en cityring omgiven av parkeringshus. Vi har tidigare sett 

att Västerås var tidigt ute när det gällde en omdaning av de centrala delarna och att man där 

byggde en sökarring för bilarna runt centrum. Anledningen till detta var att man ville hålla kvar 

stadens kommersiella centrum i stadskärnan och därmed hindra externlokalisering av 

affärsrörelser, vilket också var fallet för Västervik. Cykeltrafik och kollektivtrafik kom i 

skymundan. Gågator i centrum var däremot ett vanligt förslag, vilket redan fanns i Västervik. 

Under den här tidsperioden fanns nyttoaspekter som en dominerande roll i planerna, de estetiska 

synpunkterna var satta på undantag. Den senare fick en starkare betoning i slutet av 1960-talet 

och på 1970-talet.129  

Den förslagna centrumringen föreslogs i förslaget fullt utbyggd bestå av Norra och Södra 

Järnvägsgatan, Östra Kyrkogatan, Hospitalsgatan, Strandvägen och Varvsgatan. I förslag två 

skulle Fabriksgatan samt Västra Kyrkogatan på delen Kvarngatan – Fabriksgatan ersätta 

Hospitalsgatan och Östra Kyrkogatan som delar i centrumringen.  Utredningen förordade 

alternativ ett då det ansågs som en bättre trafikteknisk lösning trots att den samtidigt uttryckte att 

gångkontakterna med centrum kunde ske utan att störas av biltrafik och att stadsdelen Gamla 

Norr skulle bli en relativt väl sammanhållen enhet i förslag 2. I båda förslagen fanns en utläggning 

                                                 
126 VKA, TLPV 1969, s. 8f., 12f., 15f., 17. 
127 VKA, TLPV 1969, s. 16. 
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129 Folkesdotter 1987, s. 104f; Johansson 1997, s. 27. 
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av en strandväg längs vattnet. I planen nämns att det tidigare skapats bilfria gator genom att en 

koncentration av trafiken har gjorts till vissa huvudgator. Därför borde planskilda 

gångförbindelser byggas där gångtrafiken korsade starkt trafikerade leder i stadens centrum.130  

Detta kan möjligtvis tyckas vara lite väl avancerat för en så pass liten stad som Västervik men 

omtanken för trafikanterna är värd en eloge. 

 

Karta 1 Förslag till trafikledsplan Kjessler och Mannerstråle 

 
Källa: VKA, Trafikledsplan 1969 

 

Vi ser på karta 1 det slutgiltiga förslaget till trafikledsplan från konsultbyrån. En utbyggnad till 

fyrfiligbiltrafik förslogs i utredningen för flera vägar och gator i staden.  Den nya infartsleden via 

Breviksvägen längs vattnet föreslogs att fullt ut byggd år 2000 ha fyra körfält på vissa ställen. Det 

var från Breviksvägens start ned till korsningen St. Trädgårdsgatan samt från Hospitalsgatan till 

Varvsgatan, vilket innebar att en fyrfiliga trafikled skulle dras över Fiskartorget i 

stadenscentrum.131 Företrädare för Konsum och köpmannaföreningen tyckte att lösningen med 

en Strandväg över Fiskaretorget hade många fördelar.132 

Detta förslag skulle ta ordentlig skruv när det gällde protesterna mot den föreslagna trafik- och 

parkeringsapparaten, som vi nu ska koncentrera oss på. 

                                                 
130 VKA, TLPV 1969, s. 23. 
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Protester mot stadsomvandlingsplanerna 

Det hände ganska ofta i äldre år, 
att grannarna från Danmark till oss kom på besök. 
I Västerviks historia de lämnat många spår,  
ty när de vände åter sågs bara eld och rök. 

 
Än gästas vi av danskar som fordon seden var, 
men aldrig ödelägger en dansk ett enda hus. 
Då han av oss tar avsked står hela staden kvar, 
och inget har förvandlats till aska, stoft och grus. 

 
Nej, inga råa knektar oss gästar här idag, 
ej främmande vandaler förstör vår stad totalt. 
Vi själva övertagit allt jobb av detta slag 
– det kallas stadsplanering och sköts nu kommunalt.133 

 

Citatet kommer från signaturen Ellson som diktar i retrospektiv anda i en av lokaltidningarna.  

En kungörelse av förslaget till Trafikledsplan för Västervik var införd i Västerviks 

Demokraten och Västerviks Tidningen den 10 februari 1969. Planen kunde under en månadstid 

beskådas på stadsarkitektkontoret.134 Det går inte att återfinna någon form av protester eller 

ifrågasättande av planen under detta år varken i Västerviks Tidningen eller i kommunensrullor. 

Vilket också drätselkammarens ordförande Artur Söderhult (s) konstaterar när protestvågorna 

började öka i styrka sommaren 1970: ”Trafikledsplanen mötte ej något intresse då den utställdes 

för allmänheten. Den blev ej heller föremål för någon större kritik vid de särskilda 

föreningsmöten där den demonstrerades”.135 

Kritiken mot stadsomvandlingen i Stockholm utvecklades under 1950-talet till att börja med 

av ett fåtal personer som Evert Taube och konstvetaren Henrik Cornell. Det var inte ovanligt att 

de som försvarade stadsomvandlingen förlöjligade oppositionen mot den med hjälp av ord som 

bakåtsträvande och romantisk. De menade att kritikerna ville förvandla städerna till väldiga 

Skansenanläggningar. Under 1960-talet ökade kritiken och den kom främst ifrån tre håll: 

representanter för kultureliten, ett fåtal obekväma moderata motståndare och fackexperter men 

växte så sakteliga till en bredare opinion. I Stockholm kom den snabbt uppkomna kritiken som 

en stor överraskning för de beslutande politikerna. Startskottet blev öppnandet av Skärholmens 

nya centrum. I den s.k. Skärholmsdebatten 1968 kom den nya kritiken att kanaliseras mot det s.k. 

miljonprogrammets förorter, men blev nästan omedelbart utökad till de flesta sektorer inom 

stadsbyggandet.136 Ulf Stahre skriver att funktionalismen-rationalismen hade blivit alltmer 

betydande och självklar. Den hade också växt ihop med den politiska och byråkratiska 

samhällsapparaten. Funktionalismens roll som förhärskande dogm gjorde att självständigt 
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tänkande utanför de rådande ramarna blev sällsynt. Via miljonprogrammets och 

stadssaneringarnas stora omfattning förtydligades och förstorades dock funktionalismens 

brister.137  

 Kerstin Bohm menar att stadsplaneringen under lång tid i Sverige ansågs vara en fråga för 

experter och politiker. Medborgarna tycktes genom sin tystnad ge sitt medgivande till att det 

skulle vara på det sättet. Protester kunde skönjas utanför specialisternas led men de kom från 

enskilda individer eller grupper av intellektuella.138 Under 1960- och 1970-talet skulle detta 

radikalt förändras. I massmedia blev stadbyggnadsfrågor en het potatis. I partipolitiken sågs nya 

lokala partier födas med fokus på stadsbyggnadsfrågor och miljöfrågor. Medborgarna tog sig ton 

och formade aktionsgrupper och byalag.139 

I mitten av april 1970 ägde den riksomfattande trafiksäkerhetsutställningen ”Trafik och Miljö” 

rum på Bredgatan mitt i Västerviks centrum kompletterad med den lokala Trafikledsplanen och 

med en förslagsbrevlåda där medborgarna uppmanades att aktivt intressera sig för dessa 

stadsbildsfrågor.140  

Några dagar senare publicerades en debattartikel av den lokalt boende arkitekten Henrik 

Gemzöe. Han menade att hur viktigt det än var att finna en lösning till trafikproblemet skulle 

detta aldrig vara startpunkten för stadsplanearbetet. Trafikfrågan som alla övriga frågor måste 

underkastas en värdering och en lösning så att den utgjorde en integrerad part av stadsbilden. 

Ingen helhetssyn appliceras i Trafikledsplanen på staden ur en estetiskt eller miljömässig aspekt. I 

planen tas inte hänsyn till stadensläge vid vattnet utan man använder helt rutinmässigt 

centrumringen som är trafiklösningen på modet, menar Gemzöe. Och skriver vidare att här finns 

en möjlighet att sammankoppla ”det historiska arvet” med en människovänligare miljö. ”I stället 

kapar man brutalt förbindelsen mellan den centrala stadsdelen och strandlinjen-hamnplan med en 

så småningom fyrfilig trafikled dimensionerad för mer än 1000 bilar pr. timme. Tala om miljö!”141 

Det finns inte någon motivering varför parkeringsfrågan ska ordnas med centralt placerade 

parkeringshus och denna lösning är inte en produkt av ett konstruktivt trafiktänkande när alla 

parkeringshusen planerats att rymmas på tomter som staden äger. ”VARFÖR INTE VÄLJA en 

stadsplanelösning som verkligen beskyddar vår speciella miljö, som håller hur stort p-behovet än 

blir, som innehåller en helhetssyn på staden, en bärande idé, en sammanhängande, konstruktiv 

uppfattning av en stad byggd för människor och ej för bilar” konstaterar arkitekten.142  

Fyra dagar innan det årets första majdemonstration hade den inflyttade läkaren Rolf Ekman 

fattat pennan och om Henriks Gemzöes inlägg var den tändande gnistan så var denna ur en 

dåtida blysättares perspektiv lilla insändare rena bensinen för den begynnande protestbrasan. 
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31 

Trafikteknikernas centrum – är det vad vi vill ha? Löd rubriken. 

Huvudförslaget i den på Storgatan utställda trafikledsplanen är kanske bra ur trafikflödessynpunkt, 
men det tar död på Västerviks särart! En fyrfilig autostrada över Fiskartorget med avskuren 
kontakt till vattnet och stora parkeringshus inne i centrum kan inte accepteras om man är 
angelägen om att behålla charmen hos Ostkustens pärla. Många, många som jag talat med är av 
samma åsikt. Varför gör vi ingenting? Varför skulle inte vi, som älskar vårt Västervik, kunna 
samlas första maj och tala om att vi vill ha ett människornas centrum med bibehållande av 
Västerviks unika karaktär? Ut med parkeringshusen, låt oss få behålla Fiskartorget! Låt oss göra 
våra egna plakat och visa vad vi tycker och känner! 143 

Gärd Folkesdotter menar att det inte förekom någon större rivning och nybyggnad i städernas 

centrala delar under 1950-talet. Vid den tiden var det främst en fråga om punktsanering. Under 

1960-talet intensifierades rivnings- och nybyggnadsprocessen, vilket troligtvis förklarar de ökade 

protesterna mot rivningarna och startandet av olika miljögrupper vid den här tiden. 144 Hela det 

etablerade Sverige mötte en utmaning i den radikaliseringsvåg som svepte fram under 1960-talet. 

Rådande normer, auktoriteter och det befintliga representativa systemets politiska 

organisationsformer ifrågasattes. Inslagen av alternativt politiskt handlande, spontana aktioner, 

färgat av ett direktdemokratiskt tänkande utgjorde en väsentlig ingrediens. Kritik riktades mot 

den kommunala demokratins institutioner och dess organisation och en förhoppning om en 

uppluckring av ett enligt kritiken slutet system, konstaterar Ulf Stahre och Daniel Helldén.145  

All högljudd kritik hade tidigare sats stopp för av den sedan länge rotade respekten för 

överordnade i det strikt hierarkiska och centralistiska uppbyggda svenska samhället. Den globala 

studentrörelsen och Vietnamdemonstrationerna under 1960-talet blev något nytt och 

omstörtande i samhällsdebatten. Ur ett historiskt perspektiv var det en fråga om ett återknytande 

till den tidiga arbetarrörelsens utomparlamentariska agitations- och kampmetoder.146  

Det finns i Sveriges ett flertal rörelser som övertid bidragit med nya men till att börja med 

obekväma åsikter i den politiska debatten, exempel på detta är kvinnorörelsen och miljörörelsen 

men som senare har fått ett genomslag i politiken och i samhället.147 Vi ska som synes heller inte 

förglömma arbetarrörelsen ur detta perspektiv. 

Stadsomvandlingen drevs både i borgerliga och socialdemokratiskt styrda kommuner, men i de 

senare med kraftigare engagemang och entusiasm. På den socialdemokratiska dagordningen stod 

utplåningen av det tidigare samhällets orättvisor. Motståndet organiserades sent. Den officiella 

kulturmiljövården såg som den traditionella hembygdsrörelsen det som hände som obevekligt om 

man ens kunde förstå konsekvenserna. Få ville stå i vägen för framtiden och ifrågasätta de nya 

värderingarna och lösningarna. Det var inte kulturmiljövården utan fristående kritiker, 
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arkitekturskolor och miljögrupper som gick i fronten för protesterna.148 Vilket vi kan se exempel 

på i Riksantikvarieämbetet yttrande angående Trafikledsplanen för Västervik. Ämbetet skriver att 

den inte vill motsätta sig Strandvägens framdragning. Trots att den är införstådd med att den 

gamla, för staden karaktäristiska bebyggelsen utmed stranden inte kan behållas.149 

Den kommunindelningsreform som verkställdes under 1960- och 1970-talet gjorde bl.a. det 

svårare att få personkontakter mellan medborgare och förtroendevalda samt en ökad 

planeringskapacitet i den kommunala förvaltningen. Sannolikt bidrog den här utvecklingen till 

större krav från allmänheten om insyn och medinflytande i den kommunala beslutsprocessen, 

inte minst i den fysiska planeringen.150 

Kerstin Bohm skriver i sin bok Med- och motborgare i stadsplanering att kritiken riktades mot den 

faktiska processen av markens användning i städerna. Tre teman kunde skönjas i protesternas 

innebörd. Ett tema kritiserade bilismen dels föroreningen av luften dels rivningen av befintlig 

bebyggelse utbyggnaden av transportsystemen och gatugenombrotten orsakade. Ytterligare ett 

tema berörde omvandlingen av stadskärnorna för administrativa och kommersiella ändamål, 

vilket förstörde både den sociala och fysiska miljön ur många aspekter, bl.a. att vanligt folk fick 

flytta ut från bostäder och lokaler. Ett tredje tema som kan identifieras är av fördelningspolitiskt 

slag. Protesterna gällde att i den nybyggnation som skedde på den mark där saneringen skett 

kunde endast de med god ekonomi bo. I utlandet skapades ett nytt uttryck ”gentrification” för att 

känneteckna denna process. Genom de här temana slingrade sig en röd tråd med kritik av den 

offentliga planeringens specialistdominans och slutenhet. Det restes krav på medborgerligt 

deltagande och en demokratisering. Detta var ingen isolerad svensk företeelse. I slutet av 1960-

talet startade protesterna mot städernas omvandling i många av västvärldens länder.151 I 

Köpenhamn hade medborgaraktioner förekommit under det tidiga 1960-talet mot nya 

motorvägar och rivningar av bygglekplatser.152 Åtminstone de två första av Kerstin Bohms teman 

sammanfaller med orsakerna till de i Västervik ventilerade protesterna. 

I en artikel i Västerviks Tidningen på valborgsmässoafton 1970 presenterades att det årets 

förstamajdemonstration skulle få ett nytt inslag med en sektion som yttrade sig för bevarandet av 

stadens miljövärden och som protesterade mot trafikledsplanens intentioner.  Rolf Ekman får i 

reportaget möjlighet att utveckla sina tankar rörande sina i insändaren luftade protester samt den 

planerade kollektiva meningsyttringen på första maj. Doktorn menade att det var svårt för 

allmänheten att endast utifrån utställningen på Bredgatan bilda sig en uppfattning om hur 

förslagen om trafikleder och parkeringshus kommer att påverka den gamla miljön. Han 

framhåller Henrik Gemzöes debattartikel men konstaterar att den ” har inte rönt mycket gensvar 

                                                 
148 Johansson 1997, s. 135f. 
149 VKA, Dnr 243/69 1969-12-22; VKA, RAÄ Dnr 5701, K 588 1969-11-11 
150 Gidlund 1981, s. 29. 
151 Bohm 1985, s. 12f.  
152 Stahre 1999, s. 79. 
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– allra minst från det håll varifrån svaret väl egentligen borde komma”.153 Demonstrationen är ett 

sätt att medverka till att få fart på debatten och förmå invånarna att positivt intressera sig i för de 

här frågorna, det är orsaken till att några med mig valt att engagera oss. Tanken är inte rikta kritik 

mot någon och vi står helt fria från politiskt ställningstagande, förtäljer Ekman.154 

Professor Jan Wallinder skriver i kapitlet Stadsförnyelsen i Haga i boken Bevara, förnya, 

förbättra staden att under 1970-talet ökade insikten både nationellt och internationellt om gamla, 

karaktäristiska stadsmiljöers värden och kravet på inflytande i planeringen från de boende som 

berördes av förnyelseplanerna.155 

Den från Västerviks-Tidningen utkommenderade journalisten konstaterade att den opolitiska 

delen i förstamajtåget, vilket var något helt nytt för staden, hade samlat ca 500-deltagare mot ca 

200 sympatisörer i den politiska avdelningen av tåget. De plakat som bars i den partiobundna 

delen av processionen hade framställts med hjälp av lokala konstnärer och speglade genom sin 

text vad anledningen var till protesterna. Exempelvis: Inga P-hus i centrum, 

Strandvägsautostrada? Nej! och Västerviks miljö – din angelägenhet. Reportern konstaterade att 

demonstrationen blev något av en succé: ”Många människor som tagit på sig nya vårkläder för att 

gå och ta en titt på 1-majtåget hoppade spontant med i tåget när det passerade och Spötorget har 

aldrig varit så välbesökt som straxt efter kl. 13.30 på fredagseftermiddagen”.156 Tidningsmannen 

fann också tillfälle att raljera: ”Stadsarkitekten och gatuchefen fanns inte med i någon av 

grupperna…Var dom ute och tittade över huvud taget? Vi kunde i alla fall inte upptäcka dem”.157 

Initialt hade de protesterande givit sig namnet Miljö och trafikgruppen. Aktionsgruppen 

förmedlade protestlistor vilka cirkulerade på arbetsplatser och i affärer. Tanken var att samla in så 

många namn som möjligt från första maj till den artonde samma månad. Den 19 maj skulle en 

offentlig trafik- och miljödebatt anordnas av Västerviks Trafiksäkerhetsnämnd i Folkets Hus.158 

Det visade sig att ca 5500 människor hade skrivit på protestlistorna till dagen för mötet. Enligt 

tidningens utsände gick meningarna isär ordentligt i debatten mellan motståndare till 

trafikledsplanen och de som försvarade den. De senare menade bl.a. att hänsyn skulle tas till 

bilismens utbredning, trafiksäkerhet och till ekonomiska spörsmål som en levande och inte någon 

museibetonad miljö. Det senare hade också förts fram i en tidigare insändare av Stadsfullmäktige 

ledamoten Rune Faleborn (m) som menade att något eller några hus kan sparas som rena 

museiföremål, men en stad av Västerviks storlek kan inte ha hela museikvarter. Han ställde sig 

heller inte avvisande till en strandväg.159 Vi ser att tidigare anspelningar om Skansenanläggningar i 

Stockholmsdebatten har följt med ut i landsorten. En representant för beslutsfattarna, Olof 

                                                 
153 NKLF, VT 1970-04-30 Nyhet i 1 maj demonstration, s. 16. 
154 NKLF, VT 1970-04-30 Nyhet i 1 maj demonstration, s. 16. 
155 Wallinder 1980, s. 25. 
156 NKLF, VT 1970-05-02 Doktorn ”slog ut” riksdagsman, s. 1, 5. 
157 NKLF, VT 1970-05-02 Doktorn ”slog ut” riksdagsman, s. 5. 
158 NKLF, FMH, utskick undertecknat Rolf Ekman. 
159 NKLF, VT 1970-05-14 Debatt hörnet, s. 4. 
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Edmark (s), konstaterade i sitt inlägg att inga egentliga sakskäl förekommit som konstituerade en 

seriös debatt. Aktionsgruppen presenterade en egen idéskiss för ett alternativ till den av Kjessler 

och Mannerstråles framtagna planen. 160   

Under maj månad beslöt aktionsgruppen att bilda föreningen Miljö och Trafik i Västervik – 

MOTIV. Enligt stadgarna skulle den ideella föreningen verka för att bevara stadens speciella 

miljö och bebyggelse och där ta hänsyn till stadens belägenhet vid vattnet och verka för att detta 

skulle tas i beaktande vid planering av bebyggelsen och anläggandet av trafikleder.161 Denna mera 

formella form av protester hade också vuxit fram på riksplanet. 

De urbana rörelsernas i historia i huvudstaden visar hur rörelser kan plocka upp nya politiska 

frågor och utforma alternativ till den aktuella politiken. Ett exempel på detta är 1968 års 

byalagsrörelse. Byalagsrörelsen växte fram ur ett antal olika händelser under det året. Den tidens 

omvandling av Stockholm utövades under i stort sett politisk konsensus i stadshuset. För den 

som hade en annan uppfattning saknades politiska alternativ. Genom sin snabba tillblivelse blev 

byalagsrörelsen ett alternativ iväg från rationalismens stad och förstörelse av city. 1969 bildades 

”Alternativ stad” och syftet var att angripa stadsomvandlingsproblemen i hela city, den blev den 

viktigaste och mest långlivade av byalagsrörelsens grupper.162 Byalagsrörelsens framväxt kan 

sammanfattas genom tre olika strömningar: antikommersialism, strävan mot gemenskap och 

samverkan samt stadsbyggnadskritik. Antikommersialismen var ett kollektivt drag hos alla nya 

rörelser på 1960-talet. Det var stadsbyggnadskritiken och gemenskapstanken tillsammans som 

satte sin prägel på byalagsrörelsen och skilde den från andra rörelser. Framgången hos 

byalagsrörelsen initialt kan förklaras med att man kanaliserade den kritik som fanns latent hos 

många befolkningsskick mot den våldsamma stadsomvandlingen i Stockholms innerstad. Den 

tidiga funktionalismens rationella byggande hade varit relativt småskalig och för det mesta 

estetiskt smakfull. Både tekniska och ekonomiska framstegen ledde dock till ett mer storskaligt 

byggande av både byggnader och trafikleder. Denna utveckling resulterade i ett stadsbyggande 

styrt av normkataloger och produktionsapparaten. Människorna decimerades till behovsbetingade 

biologiska väsen.163 Ideologin hos byalagsrörelsen härstammade till stor del från det svenska 

bondesamhället och dess organiserade samverkan mellan byarnas självägande bönder – byalaget. 

Med de här traditionerna som bas syftade byalagsrörelsen till skapa en samverkan, 

grannskapskänsla och samhörighet bland invånarna i stadens olika delar, kvarter och hus. Det 

ultimata målet var en annorlunda alternativ stad.164 Det senare korrelerar i någon mån med 

Henrik Gemzös tankar.  

                                                 
160 NKLF, VT 1970-05-20 Storopinion, s. 1, 7.  
161 NKLF, Stadgar för MOTIV 
162 Stahre 1999, s. 72, 73f; Stahre. 2006, s. 281; Stahre 2014, s. 168. 
163 Stahre 1999, s. 183.  
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Den nya vänsterns ideologiska direktdemokratimodell omformad i byalagens skepnad 

medverkade till att mobilisera en uppdämd kritik mot stadsbyggandet. Tack vare detta 

opinionsstöd kom byalagen utifrån sett få en ”opolitisk” profil i vänster/högerhänseende. I 

byalagen var man noggrann med att aldrig ta upp diskussioner i paripolitiska vänster-höger 

termer.165 Vilket vi också sett Rolf Ekman uttrycka.  

Dock hade Byalagsrörelsen och socialdemokratin och dess närstående organisationer ett 

problematiskt förhållande vilket var också ett generellt problem för 1960-talets gryende svenska 

rörelser.166  

Protester startades också på västkusten. Från mitten av 1960-talet började debatten mot 

förnyelsen att ske i den göteborgska dagspressen. Det var bl.a. konst- och kulturhistoriskt 

intresserade personer som skrev inlägg vilka blev viktiga bidrag i opinionsbildningen för ett 

bevarande av stadsdelen Haga. Under åren 1970-71 startades en aktionsgrupp i Haga, som hade 

ett nära samarbete med Föreningen Gamla Hagapojkar och Hagaflickor samt Haga 

Kommunalförening, debatter ordnandes, området belystes som en kulturhistorisk miljö av 

riksintresse. I protesterna om Haga var de direktdemokratiska inslagen centrala samtidigt som 

aktioner som vände sig till medierna och valda politiker också förekom. Hyresgäströrelsen hade 

redan på 1920-talet påtalat de dåliga bostadsförhållandena i Haga och reagerade negativt på 

förslagen att bevara.167  

I forskning och teoribildning angående de s.k. nya sociala rörelserna har slutsatsen varit att de 

varit antihierarkiska och de ofta har använt sig av direktdemokratimodellen, vilket dock har 

konstaterats vid rörelsernas startskeenden. En tendens som kan skönjas i ett längre historiskt 

perspektiv hos sextio- och sjuttiotalens rörelser är att de rört sig mot en mer traditionell 

föreningsstruktur.168 Vilket kan ses i MOTIV och längre fram i bildandet av det tidigare nämnda 

lokala partiet vilket fick namnet Västerviks demokratiska miljöparti (VDM). 

Hall och Dunér konstaterar att det förekom protester, men bortsett några få städer uppstod 

förvånansvärt nog ingen folkrörelse till försvar för de stadsmiljöer som skyndsamt och 

skoningslöst dömdes till förintelse.169 

Föreningen MOTIV hade som synes en hektisk majmånad året 1970. Samma månad ett år 

senare skulle Alternativ stad också placera sig i historiens annaler då kampen om almarna i 

Kungsträdgården skulle kulminera en ljusförsommarnatt, med resultatet att motorsågssmattret 

tystnade och hästar och poliser drog sig tillbaka – träden fick stå kvar.170 

MOTIV fortsatte sitt arbete med att offentligt aggitera för sina ståndpunkter genom 

debattartiklar och protestmöten. En ny fas i arbetet kan registreras genom att MOTIV begärde 
                                                 
165 Stahre 1999, s. 184, 218. 
166 Stahre 1999, s. 201. 
167 Andersson 2009, s. 30, 34, 36f, 78, 164. 
168 Tarrow 1991, s. 58, 64. 
169 Hall & Dunér 1997, s. 105. 
170 Stahre 1999, s. 199. 
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hos stadens drätselkammare att få delta i den efter trafikledsplanens framläggande formerade 

trafikledskommittén, vilket beviljades.171 Nu fick föreningen en direkt möjlighet att påverka 

arbetet och delta i diskussionen tillsammans med tjänstemän och politiker och andra företrädare 

för staden. Personerna inom MOTIV hyste förhoppningar om att samarbetet inom 

trafikledskommittén skulle resultera i en alternativ trafikledsplan där man i någon mån tog hänsyn 

till oppositionens önskemål. De menade att med hjälp av den expertis som stod till stadens 

förfogande kunde det tas fram alternativa lösningar vilka skulle tillföras den allmänna debatten. 

Så blev inte fallet, MOTIV fick ta fram ett eget förslag finansierat ur den egna fickan. Budet gick 

till trafikledsexperten P.O. Klevemark som i slutet av augusti presenterade sin alternativa 

trafikledsplan.172  

 

Karta 2 MOTIVS förslag till trafikledsplan 

 
Källa: NKLF, FMH broschyr 1970-08-27 

 

Syftet i den alternativa trafikledsplanen var att minska trafikintensiteten i centrum genom att 

bl.a. dra en trafikring runt centrum, skapa endast två parkeringshus som förlades vid infarten till 

centrum och anordna en centrum-busslinje där de som handlade kunde kliva på utanför affären 

och bli avsläppta vid parkeringshuset. Vidare så var utbyggnaden av strandvägen längst vattnet 

                                                 
171 VKA, Dnr 761/65 § 88 1969-03-03; VKA, Dnr 761/65 § 252, 1970-06-15. 
172 NKLF, FMH anförande på årsmöte 1974-05-29 av P-O Hainer; VKA TK 1970-08-26. 
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endast tänkt för fotgängare.173 Något som kan tyckas vara kontroversiellt i planen var att en ny 

gata skulle ledas genom stadsparken.174 

Samma politiska samstämmighet som i Stockholm kan vi ses i Västervik när den något 

modifierade trafikledsplanen togs utan omröstning i kommunfullmäktige våren 1971 I den var en 

strandväg utlagd längs vattnet.175  

MOTIV fortsatte över åren oförtrutet att engagera sig mot de stadsomvandlingsplaner staden 

hade genom skrivningar och protester till olika instanser och bistå sakägare vid överklaganden till 

högre ort.176 I november 1974 genomfördes två namninsamlingar i föreningens regi. En mot 

uppförande av ett parkeringshus i kvarteret Smugglaren där 8961 personer skrev på. Den andra 

riktades mot utläggandet av en strandväg med biltrafik utanför Gamla Norr längs Gamlebyviken, 

vilken samlade 8954 påskrifter.177 Juvelen i protestkronan blev Högsta domstolens dom 1977 som 

meddelade att ingen mer utfyllnad fick göras i Gamlebyviken av Västerviks kommun för den 

beslutade strandvägen.178  
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Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Vi har sett att orsakerna till stadsomvandlingsplanerna för både Västervik och de på riksplanet 

var många och ofta hopflätade med varandra. Elias Cornell menade att saneringen bottnade i 

ekonomi, framstegsidéer och inte minst arkitektidéer. Den senare kan vi se att planerna för 

Västervik har influerats av genom funktionalismens teori om stadens struktur. Där menades att 

transportfunktionen i städerna svårligen kunde lösas med hjälp av det befintliga gatunätet. En ny 

stadsplanering måste till för att lösa den motordrivna trafiken, vilket kan ses i den Trafikledsplan 

som presenterades för Västervik i januari 1969. I den konstaterades att gatunätet var för trångt 

och att ytrymmen inte fanns för den förväntade trafikökningen och parkeringsbehovet. Att 

argumenten för trafikapparatens utbyggnad var samma för hela riket pekar både Johan Lundin 

och Boris Schönbeck m.fl. på i sin forskning.  

En annan orsak var den kommunsammanslagning som stadsmakterna beslutat om, vilket skedde 

både för Västervik för övriga Sverige i början av 1970-talet. Där blev centralorten i den nya 

kommunen ett servicecenter. Ulla Ekström von Essen visar att det socialdemokratiska synsättet 

med den kommunala självstyrelsen som en effektiv organisation blev rådande.  Här skulle 

kommunerna vara en verkställare till de beslut som riksdagen tog. Detta skulle ske genom 

exempelvis stads-och gatuplaner samt expropriation och inte att förglömma via partiets lokala 

handlingsprogram. I Västervik kom det socialdemokratiska partiet att sitta vid makten under en 

40 års period.  

Tjänstemän i samklang med politiker eller var för sig kom också ha en stor påverkansgrad när 

de olika planerna utformades, vilket inte bara var fallet för Ostkustenspärla, vilket konfirmeras i 

Lennart Thorslund och Ulf Stahres forskning. Det visade sig både på lokalplanet för Västervik 

och i landet som helhet att politisk konsensus oftast rådde när det gällde sanering av bostäder, 

byggandet av affärer i städernas centrum och en utbyggnad av trafikapparaten. Bidragande till 

detta var också i högsta grad företrädare för det privata näringslivet. En ytterligare anledning kan 

vara de prognoser som gjordes för den här tidsperioden angående befolkning, bilar och 

parkeringsbehov. Västerviks stad spåddes öka med ca 10 000 invånare under perioden 1965-2000, 

vilket både företrädare för konsumentföreningen och politiken trodde var i underkant. Cornell 

visar att det runt om i landet gjordes befolkningsprognoser som inte var verklighetsförankrade 

men som visade vägen för de stora ingreppen i städerna genom nybyggnation och trafiklösningar. 

Detaljhandelns dimensionering och lokalisering var högprioriterad faktor vid en här tiden. För 

Västerviks del så genomförde Sveriges Köpmannaförbund på uppdrag av byggnadsnämnden en 

utredning i den här frågan 1967. Här kan tanken om att tala i egen sak föresväva en. Hur som 

helst så var idén om att affärerna skulle placeras i centrum av staden och att 

parkeringsmöjligheterna låg i nära anslutning till inköpsställena rådande. Detta tankesätt belyser 
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Gärd Folkesdotter och visar att det blev förhärskande för riket som helhet, då detaljhandelns- 

och parkeringsutrymmena gavs högsta prioritet i generalplanerna för städerna. I Västervik 

bedömdes det framtida behovet affärslokaler att öka med 100 % fram till millennieskiftet, vilket 

sannolikt skulle kräva betydande ytor för nybebyggelse. 

Trafikledsplanen för staden visade prov på att en rad ingrepp skulle göras i stadsmiljön. Här 

planerades för en strandväg längs Gamlebyviken, vilken skulle avlasta den gamla infarten till 

staden. Den skulle placeras utanför de gamla gårdarna och bostadshusen. De här husen och 

tomterna visade prov på hur det såg ut i många svenska städer historiskt med strandtomternas 

indelning med långsmala tomter och oregelbunden strandkant, men som nu i de flesta fall var 

borta. Vid Fiskartorget skulle en fyrfilig trafikled dras och flera gator i staden skulle utökas till en 

sådan standard. Det framtida ökade bilinnehavet pekade enligt utredningen på att en fördubbling 

av parkeringsbehovet skulle ske fram till år 2000 då ca 3000 platser skulle krävas en lördag. Bengt 

O.H. Johansson har visat att ett vanligt koncept för svenska städer med framåtanda var att en 

sökarring byggdes med tillhörande parkeringshus, vilket skulle passa som hand i handske även för 

den gamla stapelstaden. För Västervik föreslogs att en centrumomslutande trafikring uppfördes 

för trafikförsörjningen till stadenscentrala del. I anslutning till den planerades för sex stycken 

parkeringshus. Det längsta gångsavståndet till de hägrande butikerna skulle bli 150 meter. 

Protesterna mot den föreslagna Trafikledsplanen tog inte fart omedelbart efter dess 

kungörelse. Det var först ett år senare när planen på nytt hade visats som två insändare i 

Västerviks Tidningen blåste upp till lokalproteststorm våren 1970. I dessa tryckte författarna på 

miljöfrågorna. De tyckte att det togs för stor hänsyn till bilen när det gällde stadsplaneringen dels 

i utbyggnaden av trafiklederna dels i byggandet av flera parkeringshus, vilket i sin tur medförde 

att historiska bebyggelsevärden försvann bl.a. längs Gamlebyvikensstrand. Skribenterna menade 

att hänsyn skulle tas till Västerviks unika läge vid vattnet. Den här kritiken ter sig lika och 

stämmer väl in med de tankar som Kerstin Bohm lanserar om stadsomvandlingsprotesterna för 

riket.  

I Västerviks så samlades de proteserande i en opolitiskavdelning i det årets förstamajtåg. Nu 

formerades en förening vars namn blev Miljö och Trafik i Västervik – MOTIV. Den här mer 

formella formen av proteströrelse hade också vuxit fram på riksplanet med bl.a. Alternativ stad 

och byalagsrörelsen i Stockholm vilket Ulf Stahre diskuterar i sin forskning. Den rörelsens tankar 

om stadens utveckling tangerade i mångt och mycket MOTIV:s, dessutom var den också politiskt 

obunden.  

 Thomas Hall och Katarina Dunér konstaterar att det förekom protester mot rivningar och 

nya trafikleder i en del städer, men att ingen landsomfattande proteströrelse kan spåras.  

I Västervik fortsatte arbetet genom deltagande i trafikledskommittén och en egen framtagen 

alternativ trafikledsplan samt genom insändare, demonstrationer och protestskrivelser till olika 
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myndigheter samt bistå sakägare. MOTIV vann sin ”almstrid” 1977 i Högsta domstolen när den 

satte P för fortsatt utfyllning av Gamlebyviken för den av kommunen beslutade strandvägen.  

 

Följande slutsatser kan dras rörande den planerade stadsomvandlingen i Västervik och den 

protesrörelsen som uppstod:  

Det var flera orsaker som tillsammans eller var för sig bidrog till den förslagna 

stadsomvandlingen. En av dem var funktionalismens tankar om att en helt ny stadsplanering 

krävdes som tog stor hänsyn till bilen. En annan var politisk-ideologiska som bl.a. bottnar i den 

kommunsammanslagning som gjordes 1971. En tredje förklaringsgrund går att hitta i de 

befolknings-, bil- och affärsytas prognoser som utarbetades. Ytterligare anledningar till 

stadsomvandlingsplanerna går att finna hos olika aktörer såsom tjänstemän, politiker och 

företrädare för affärslivet i staden vilka vurmade och gick hand i hand för ett bibehållande av 

centrum handeln och trafiklösningar som gagnade den.  

Trafikledsplanen visade på en utbyggnad av flera vägar i staden till fyrfiligtrafik bl.a. vid 

Fiskartorget i stadens centrum. En ny väg skulle byggas utmed Gamlebyvikensstrand där trafiken 

skulle ledas in till stadskärnan. För att kunna härbergera det ökade bilinnehavet hos kreti och pleti 

föreslogs att sex stycken parkeringshus förlades runt den planerade cityringen. 

Protesterna mot stadsomvandlingsplanerna bottnade i synen på att det var bilen som var den 

styrande faktorn. Här kan vi hitta den miljömässiga aspekten rörande avgasutsläpp och att den 

historiska miljön skulle få stryka på foten för gaspedalen. Protesterna torgfördes först i debatt- 

och insändarartiklar i lokal tidningen för att övergå i mer organiserad form i demonstrationståg 

och namninsamling samt i bildandet av föreningen MOTIV, som var opolitisk. Föreningen 

engagerade sig på olika sätt i sakfrågan bl.a. genom att kräva plats i och senare delta i den 

kommunala trafikledskommittén, arrangera protestmöten, ytterligare namninsamlingar och 

författa skrivelser till olika myndigheter. Ett stort arbete genomfördes i samband med 

utarbetandet av en egen alternativ trafikledsplan samt att bistå sakägare vid olika överklaganden.  

  

Jane Jacobs tänkvärda ord känns tidlösa – det gäller att ta reda på vad stadens verkliga behov är 

och inte utgå från bilarnas krav.  

Framtida forskning 

Konsekvenserna av protesterna mot stadsomvandlingsplanerna förtjänar att närmare undersökas 

då ett mycket stort källmaterial i slutfasen av detta arbete har uppdagats. I en framtida sådan 

studie kan en jämförelse med fördel göras med andra städer i riket där de protesterande stod på 

barrikaderna. Då en stor del av debatten om den planerade stadsomvandlingen skedde i de två 

lokaltidningarna Västerviks Tidningen (m) och Västerviks Demokraten (s), vore det av intresse 
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att djupare beskriva ledarartiklar och insändare då de båda tidningarna företrädde olika politiska 

ståndpunkter. En annan intressant utgångspunkt är att följa hur omvandlingen av staden blev 

efter 1978 till dags datum. Ytterligare forskning kan beredas genom att studera de planer, beslut 

och den debatt som förts i nutid både politiskt och i media rörande byggnationen på 

Slottsholmen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Karta över kvartersnamn i Västerviks centrum 

 
Källa: Gamla Norr i Västervik: en användningsplan, Konsthögskolans arkitekturskola, Stockholm, 1972, s. 2. 
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