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H UR KAN DAG ENS S TOCKHOLM DRA N YT TA AV SIN HISTORIA ?

Stockholm är en älskad stad. Det finns massor av berättelser om stadens
attraktivitet och hur många som vill bo, arbeta och leva här. Stockholm
växer mer än någonsin, inom ett par år är vi en miljon invånare inom
Stockholms kommungräns och mer än dubbelt så många i hela länet. En
stark ekonomi skapar arbetstillfällen som möjliggör en god välfärd. Men
framför allt hålls Stockholm högt när det gäller livskvalitet, öppenhet samt
demokrati, jämställdhet och innovationsförmåga. Många människor söker
sig därför till Stockholm – staden är en attraktiv och god plats där man vill
leva och bo.
Så har det inte alltid varit. För 100 år sedan, inte längre tillbaka än att
äldre invånare fått lyssna till ögonvittnesskildringar av sin föräldrageneration, var usla bostäder, fattigdom, undernäring och bristfällig skolgång
fortfarande en realitet för många stockholmare. Under första världskriget
hade bostadsbyggandet avstannat och trots en byggboom årtiondena runt
förra sekelskiftet var bostadsbristen och trångboddheten enorm.
Men samtidigt skedde förändringar. Från att under 1800-talet ha varit
en av Europas mest osunda städer hade Stockholm i början av 1900-talet
börjat bygga avlopp och vattenreningsverk. Man införde sophantering,
bättre sjukvård och hälsosammare mathantering, med bland annat Slakthusområdets invigning år 1912. Medellivslängden närmade sig riksgenomsnittet, en mirakulös förbättring och slutet på Stockholms sekellånga
historia som dödsfälla. År 1919 var också en milstolpe i demokratins
historia, när allmän och lika rösträtt infördes för både män och kvinnor. På
midsommarafton 1923 invigdes Stockholms stadshus, den nya symbolen
för huvudstaden med de tre gyllene kronorna högst upp på det 106 meter
höga tornet.
Stockholm växte snabbt i början på 1900-talet. År 1890 hade staden
246 000 invånare, år 1900 var antalet 300 000 och 1920 bodde 420 000
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här. För 100 år sedan var Stockholm landsbygdsbornas stad. I början på
1900-talet var bara varannan invånare född i staden. Stockholm var också
ungdomens stad, halva befolkningen var under 30 år. Stockholm var
kvinnornas stad, på tio män gick det tolv kvinnor. Och Stockholm var
arbetarnas stad, mer än hälften av invånarna definierades som arbetare.
Inflyttningen i början av seklet ansågs delvis ha sin grund i stadens
attraktiva livsstil – fortfarande en magnet – men mest i att utbudet av
arbetstillfällen var stort. Männen fick jobb i industrin och kvinnorna i
servicesektorn – de blev tjänstefolk eller sömmerskor åt en allmänhet som
konsumerade alltmer. Exportindustrin gick på högvarv: Atlas, Bolinders,
de Laval, Separator. LM Ericsson exporterade redan större delen av sin
produktion. Stockholm var en teknologisk spjutspets – Europas billigaste
telefoner och världens telefontätaste stad!
På 1920- och 1930-talen började staden på allvar ta stora steg mot att
bli en modern stad. Stockholmsutställningen år 1930, som innebar ett
genombrott för funktionalismen med ljusare, enklare och funktionella
bostäder, skulle komma att påverka stadsplaneringen och bostadsbyggandet i många år framåt. Egnahemsrörelsen inleddes, och arbetarfamiljer
gavs på det sättet möjlighet att äga ett eget småhus. Bilsamhället utvecklades, men även kollektivtrafiken byggdes ut, stora projekt som Slussen,
Västerbron och Bromma flygplats invigdes. Den omoderna, ohälsosamma
och trånga stenstaden förändrades och började anpassas till moderna krav.
Under 1930-talet kom också reformer som förbättrade levnadsvillkoren
för många människor i Sverige – folkpension och två veckors lagstadgad
semester är exempel.
Under andra världskriget stannade utvecklingen upp något, men beslut
fattades ändå om en ny plan för stadens utveckling, tunnelbanans utbyggnad och fjärrvärmens tillkomst. Och efter kriget expanderade Stockholm
ut över sina gränser, ut mot förorterna. År 1960 var befolkningen drygt
800 000 och bostadsbristen större än någonsin (jmf andra stycket). Miljonprogrammet började byggas i förorter och i grannkommuner. ABC-staden
föddes med Vällingby först på plats. Utbyggda kommunikationer både på
spår och vägar gjorde det praktiskt möjligt att pendla från förorten till
Stockholms innerstad. År 1950 rullade den första tunnelbanevagnen i
reguljär trafik i Stockholm och 1966 invigdes Essingeleden. Därmed
började staden fungera som navet i en huvudstadsregion.
16
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Årtiondena efter kriget präglades också av stora socialpolitiska reformer.
Bara några år efter krigsslutet infördes barnbidrag och socialbidrag.
Religionsfriheten fastställdes i lag och allmän tjänstepension infördes.
Men välfärdsexpansionen under 1950- och 1960-talen berörde framför
allt kommuner och landsting. Den kommunala förvaltningen växte i takt
med att reformer inom omsorgen, skolan och vården genomfördes, vilket
möjliggjordes av att den kommunala utdebiteringen flerdubblades för att
så småningom nästan nå dagens nivåer. Särskilt inom barnomsorgen hade
Stockholm tidigt höga ambitioner, en följd av stadens många ensamstående mödrar. Till det kom att särbeskattning av inkomster infördes
1971; istället för att sambeskatta familjen som en helhet beskattas varje
person individuellt. Tanken var att göra det lättare för kvinnor att förvärvsarbeta. Denna reform, tillsammans med utbyggnaden av barnomsorgen,
fick en stor betydelse för jämställdheten. Det blev mera lönsamt för
kvinnor att arbeta och gav dem nya möjligheter att ta makten över sina liv.
Fortfarande är Stockholm en av de städer i Europa där andelen arbetande
kvinnor är högst – nästan på samma nivå som andelen arbetande män.
Stockholms stads befolkning – som minskade under 1960- och 1970talen som en följd av det omfattande bostadsbyggandet i grannkommunerna
– ökar sedan 1980 och nu är vi fler än någonsin. Men under 1990- och
2000-talet minskade bostadsbyggandet något. Även befolkningsökningen
var under åren kring det senaste millennieskiftet återhållsam. Då verkar vi
ha tillåtit oss att slappna av en aning med byggande av bostäder och infrastruktur, för att sedan överraskas av den befolkningstillväxt som tog fart
igen i mitten av 2000-talet, med en större kraft än någonsin. Befolkningsökningen under det senaste decenniet har varit den största någonsin
vilket återigen lett till bostadsbrist – något vi sett tidigare i Stockholms
historia. Vi har inte alltid förmått lära av historien.
Historien visar också att utvecklingen inte är enkel eller likadan
överallt. När det moderna Stockholm växte fram under 1900-talets första
hälft, med flervåningshus och raka gator, lämnades vissa områden kvar
med skjul och små verkstäder, ibland även som bostäder. Ända fram till
1960-talet fanns det ett antal sådana områden inne i centrala Stockholm. En
av Stockholms sista kåkstäder var Lugnet, industriområdet vid Hammarby
sjö bestående av skjul och småindustrier. Lugnet revs inför byggandet av
Hammarby sjöstad. De sista skjulen försvann först år 2002.
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Idag byggs, renoveras och byggs ihop så att alla stockholmare ska
kunna jobba, leva och åka dit de ska både nu och i framtiden. Vi avser att
bygga 140 000 nya bostäder i Stockholms stad på två decennier, en
utbyggnadstakt som faktiskt är mer omfattande än miljonprogrammen.
Men vi bygger annorlunda nu. Nu förtätar vi och bygger delvis på mark
där det inte gått att bygga tidigare – på gamla industriområden såsom
Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. En utbyggnad av tunnelbanan – är den största sedan dess tillkomst – är beslutad och påbörjad.
Slussen renoveras, och fordonstrafiken får en förbifart väster om innerstaden. Det byggs också för välfärden, förskolor, skolor och omsorgsboenden blir fler i snabb takt.
Men vi vill också bygga på ett sätt som är hållbart och som visar att vi
har lärt av historien. De nya bostäderna ska vara socialt och ekologiskt
hållbara, både i utformning och placering. De ska helst byggas nära
kollektivtrafiken för att frigöra oss från bilberoendet men också bidra till
attraktiva och inbjudande livsmiljöer. Vi vill ha en stadsutveckling som
stärker demokratin och dialogen mellan stockholmarna och beslutsfattarna. Almstriden i Kungsträdgården 1971 och den omfattande debatten
kring Norrmalmsregleringen, liksom händelser som ockupationen av
kvarteret Mullvaden 1978, gav viktiga lärdomar om hur staden och dess
invånare kan utvecklas tillsammans i stället för i konfrontation med
varandra. En konsekvens av behovet av ökad lokal demokrati var den stora
stadsdelsreformen som genomfördes 1997 då Stockholms stad indelades i
stadsdelsnämnder för att fördjupa demokratin och föra stockholmarna
närmare de kommunala beslutsfattarna.
Dessa händelser är viktiga för att visa på historiens betydelse för
förståelsen av det egna samhällets framväxt och utveckling. Vi behöver se
bakåt i tiden för att fatta kloka beslut idag. Samtiden tränger på från alla
håll och tenderar att göra det avlägset förflutna främmande och irrelevant.
Idag tycks omvärlden förändra sig allt hastigare i en takt som utesluter
förnimmelser av kontinuitet och tradition. Samtiden, har det sagts, håller
på att springa ifrån sitt förflutna. Det hindrar inte att händelser i nutiden
kan bekräfta det gamla talesättet att historien upprepar sig. Det har i
Stockholm visat sig att perioder av minskat bostadsbyggande ständigt
följts av en accelererande bostadsbrist. Rivningar och byggnationer som
inte följt folkets vilja har gett upphov till omfattande och återkommande
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debatter. Vi ser också att i en tid när demokratin firar 100 blir de
auktoritära regimerna fler i vår omvärld. Det understryker behovet av att
minnas kampen för allmän och lika rösträtt för 100 år sedan.
Det kommunala uppdraget har de senaste 100 åren blivit betydligt
större, förändrats och utvecklats, och som plats att leva på har Stockholm
gjort en enorm resa under det gångna seklet. Samtidigt har många av de
frågor som är aktuella idag också haft sin givna plats i debatten och det
politiska livet under hela detta senaste sekel såsom bostäder, trafik,
folkhälsa, demokrati, omsorg och skolan.
Stadshistoriska institutet instiftades år 1919, i en tid när mycket var
annorlunda. Men redan då fanns insikten om det stora behovet av forskning om stadens historia. Detta behov har inte blivit mindre. Institutet har
genom åren bidragit med värdefull kunskap om hur staden var men också
gett lärdomar för framtiden. Historien har med sig traditioner och ger
kontinuitet, men den ger också förståelse för hur vi kan se på vår samtid
och uppslag om hur framtiden kan hanteras. Därför kommer institutet
även fortsättningsvis att ha en given plats som förmedlare av kunskap om
stadens historia.
Cecilia Brink
Kommunfullmäktiges ordförande, Stockholms stad
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