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S TÄDER I VÅ RA HJÄRTAN

Sedan 1919 har Stads- och kommunhistoriska institutet som sitt uppdrag
att forska om städernas och kommunernas historia. Det är ett brett och
spännande uppdrag. Ett jubileum ger tillfälle att titta tillbaka på ett
århundrade av fruktbar forskning. Det ger också anledning att fundera
över intresset för städers och kommuners historia. Vilken betydelse har
städernas och kommunernas historia idag, och vilken betydelse har städernas och kommunernas historia för deras framtid? Ska historiker delta i
den debatt som pågår i andra akademiska discipliner, även om debatten
vanligtvis bara berör samtiden? Vilket uppdrag ska alltså Stads- och
kommunhistoriska institutet ha framöver?
Introduktion
Städer har en självklar plats i våra samhällen. Redan de äldsta imperierna i
mänsklighetens historia administrerades från en huvudstad. Dessa städer
kännetecknades av en rad olika funktioner: förvaltning, domstol, kyrka,
försvar, handel och hantverk. Funktionernas förtätning präglade stadens
utseende och symboler och fick specifika uttryck i arkitektur, konst, text
och hantverk. Vid sidan av dessa fysiska uttryck förändrade funktionernas
förtätning även stadsbornas kultur. Denna säregna stadskultur har redan
under antiken definierats som urbanitet. Begreppet urban står enligt
Nationalencyklopedin idag för ”att vara världsvan i sitt uppträdande”.1
Urbanitet uttrycker en väldigt positiv syn på stadens funktioner och
möjligheter samt dess civiliserande förmåga. Stadens förtätning av funk1 Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/urban(världsvan) (hämtad 2019-04-09).
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tioner har därför blivit till ett slags ”urban norm”. Normen säger att
utveckling, och på så sätt modernitet, tillhör staden. Stadsborna anses ha
del av denna modernitet, de utgör därför en närmast naturlig motpol till
landsbygdsbefolkningen. Denna opposition är uttryck för en lika gammal
som förenklad syn på våra samhällen.
Det gäller i synnerhet för Sverige, ett rike som under många
århundraden hade en tydligt agrar prägel. Den kulturella självbilden
formades därför länge av landsbygdens sociala strukturer. Dessutom fanns
den förfinade, ”urbana” kulturen både inom och utanför städerna, inte
minst på landets alla herrgårdar. Sveriges urbana historia kännetecknas
däremot av ett fåtal för det mesta små städer med Stockholm som
permanent undantag. Likväl har den urbana normen varit stark och
ifrågasätts sällan.
Den svenska staten har sedan 1500-talet följt idén om ett statsbygge,
där städer tillmäts centrala funktioner. Staten grundade nya städer och gav
redan existerande städer privilegier. Det skedde på landsbygdens bekostnad, vars ekonomiska möjligheter konsekvent begränsades för att gynna
städernas ekonomi. Av Sveriges alla städer framhävdes i sin tur Stockholm
och ett fåtal andra städer, ofta på bekostnad av mindre städer. Från och
med 1800-talet tillkom vid sidan av nya städer även många municipalsamhällen och köpingar med begränsade formella stadsrättigheter.
Ändå bodde fram till för 150 år sedan inte mer än en sjundedel av
Sveriges befolkning i städer. Det var en sen industrialisering som ställde
detta förhållande på sin spets. I vår tid är förhållandena de motsatta, och
mindre än var sjunde svensk bor idag utanför en tätort. Sverige har blivit
ett av världens mest urbaniserade länder. Samtidigt har statens syn på
städernas centrala funktioner tagit sig nya uttryck. Staden som en
privilegierad och klart definierad, administrativ enhet har försvunnit. År
1971 avskaffades de sista skillnaderna mellan olika typer av stad och
landskommun. Idag förvaltas Sverige på lokal nivå av 290 kommuner som
förenar en eller flera tätorter med landsbygd. Dessa tätorter definieras
dessutom inte längre via specifika funktioner utan enbart med hänsyn till
bebyggelsens förtätning:

28

S TÄDER I VÅRA

H JÄRTAN

Tätort är en plats där det bor minst 200 invånare och där det är högst
200 meter mellan husen.2
Sveriges omkring 2 000 tätorter är mindre och glesare än liknande
orter i andra delar av Europa, där en motsvarande definition av tätort i
övrigt inte alltid finns. Följaktligen fungerar och upplevs täthet och
urbanitet i Sverige på andra sätt än i övriga Europa. En stor del av
samhällets funktioner samlas i dessa tätorter, först och främst i huvudstaden. I det sammanhanget ligger fokus oftast på tätorten som förvaltningens och handelns centrum och mindre som centrum för en urban
kultur. Det är överhuvudtaget oklart vilken betydelse urbanitet har i en
svensk kontext. Märkligt nog saknas nästan helt forskning om en svensk
urbanitet i ett historiskt perspektiv.
I både akademiska och politiska debatter om stad och land, om
urbanitet och det rurala, har vi därför svårt att hitta övertygande begrepp.
Tydliga definitioner för att särskilja stad och land saknas. Beroende på om
det är rättsliga, ekonomiska, kulturella eller sociala perspektiv talar vi om
stad, kommun, tätort, urbana områden gentemot landsbygd, glesbygd,
periferi och det rurala. Med 1971 års kommunreform förlorade förtätning och diversitet i betydelse. Men redan innan dess låg en väsentlig del
av Sveriges ekonomi utanför de urbana områdena, trots statens försök att
gynna städer. En tydlig uppdelning av stad och land är därför många
gånger omöjlig. Istället går de alltmer in i varandra och skapar en form av
rurbanitet som vi har anledning att återkomma till längre fram.
I de olika akademiska disciplinerna där man har ett intresse för tätort
och landsbygd talar man därför om väldigt olika saker. Ändå är det
uppenbart att det är staden som står i fokus. 50 år efter att staden formellt
avskaffades är den urbana normen fortfarande dominerande. Staden får
överlägset mest uppmärksamhet, gärna i samband med dess förmåga att
förtäta och utveckla samhällen. Både som vetenskapligt och vardagligt
begrepp finns staden därför kvar. Även i den här texten kommer begreppet
stad användas för att markera tättbebyggda, urbana områden. Det omfattar även många tätorter som aldrig haft formella stadsrättigheter.

2 Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/tätort (hämtad
2019-05-07).
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Det lokala och det nationella
Intresset för svenska städers historia är gammalt. Stads- och kommunhistoriska institutet är därför ett av världens äldsta. Institutet grundades år
1919 av representanter för Sveriges Stadsförbund och hade inledningsvis
fokus vid Sveriges städers historia. Institutet utvecklade därefter en bred
stadshistorisk forskning (se bidrag från Lars Nilsson). Ändå är antalet
svenska akademiska historiker som definierar sig som just stadshistoriker
tämligen begränsat. Det finns dessutom få internationella samarbeten och
inga vetenskapliga tidskrifter som riktar sig till stadshistoriker i Norden.
Att städernas historia har en svag förankring bland historikerna beror på
att historiker först och främst fokuserar på nationalstaten – och här är
svenska historiker inte på något sätt ett undantag. Historikernas egen
historia, ämnets framväxt som akademisk disciplin, dess frågeställningar
och framgångar präglas över hela världen av nationalstatens genombrott
och en självklar fokus på nationens historia.
Institutets egen historia är ett bra exempel på detta sammanhang. Dess
ursprung ligger i en tid, då historia fick en växande roll i en expansiv nationalkultur. Stads- och kommunhistoriska institutet är dessutom lika gammalt
som Stockholms första professur i historia på den dåvarande högskolan.
Institutets uppdrag begränsades tydligt av nationalstatens historia. Det
betyder också att städer och dess historia tillmättes betydelse inom ramen
för den nationella historien. Nils Ahnlund (1889–1957), en av institutets
drivande historiker, hänvisade till 300-årsminnet av Gustav II Adolfs
(1594–1632) stadsprivilegier för att förklara behovet av ett stadshistoriskt
institut. Med hjälp av dessa privilegier hade kungen tydligt formulerat
städernas funktion inom ett expansivt statsbygge, en funktion som hans
rikskansler Axel Oxenstierna (1583–1654) definierade som rikets pelare.
Utifrån nationalstaten som referensram uppfattas stadshistoria nästan
självklart som en form av lokalhistoria. Det skapar i sin tur ett tydligt förklaringsbehov. Ekonomhistoriker Eli Heckscher (1879–1952) krävde år
1938 med skärpa att stadshistorien skulle veta och definiera sin plats som
en del av nationalhistorien:
Skall denna litteratur [om de enskilda städernas förhållanden] få något större
värde, utöver vad den skänker de olika städernas lokalpatriotism, måste
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historikerna söka en måttstock i det generella och nationella, för att därigenom
förklara det partikulära och lokala. 3

Heckscher definierar det lokala som en form av det partikulära. Att
undersöka lokala förhållanden blir då bara meningsfullt, om själva undersökningen utgår från det generella och nationella. Att vända på detta
perspektiv identifieras av Heckscher som en form av lokalpatriotism – och
det utgör enligt hans vetenskapssyn uppenbarligen en motsats till forskningens värde. Det lokala perspektivet verkar för Heckscher i själva verket
stå för en form av egennytta, ett intresse för det partikulära som förnekar
det generella och nationella.
Om vi bortser från polemiken i Heckschers resonemang så finns det
två seriösa argument. Det första är kravet på ett komparativt perspektiv.
Det formulerades tydligt av Lars Nilsson 1990, året då han tillträdde
tjänsten som föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet:
”Stadshistorien måste vara något mer än 133 städers enskilda öden.”4
Nilsson hänvisar inte till nationalstaten. Det väsentliga är för honom, att
det utan komparation blir svårt att förstå historisk förändring. Det
allmänna styr över det lokala, städerna har alltid anpassat sig till det
allmännas utveckling. I detta argument ligger samtidigt hans andra
argument, nämligen att den enskilda staden är oförmögen att påverka
ekonomiska och politiska strukturer på makronivå. Det gäller även för
Stockholm. En enskild stads historia har på så sätt inte mycket att bidra
med för vår förståelse av samhälleliga förändringar som bestämmer över
städernas öde.
Eva Österberg formulerade ett försvar av undersökningar om lokalsamhället som i hennes forskning först och främst rör socken- och
kommunnivå. Hon har ägnat en stor del av sin forskargärning åt just det
lokala. Det står för en fokus på människan, ett individuum samt det
allmännas påverkan på den enskildas liv. I det sammanhanget instämmer
Österberg i att en ren lokalhistorisk undersökning kan ha svårt att påvisa
sin relevans. Men denna relevans ligger enligt henne inte endast i det
3 Eli Heckscher, ”Städernas plats i Sveriges samhällshistoria”, Ekonomisk tidskrift 14 (1938),
s. 87–113; här s. 87.
4

Lars Nilsson, Den urbana frågan, Stockholm 1990, s. 110.
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generella eller nationella. Undersökningar om det lokala bör inte förstås
som motsats till studier om nationella förhållanden.
Österberg omformulerade denna motsättning till ett motsatspar av
centrum och periferi, där centrum står för de stora besluten, statens
intressen. I det perspektivet kan en undersökning om periferin mycket väl
användas för att pröva teorier om det allmänna, rikets historia. Hon fann
exempelvis i sin forskning att det på lokal nivå fanns en möjlighet att förhandla statens krav. År 1975 formulerade hon sitt intresse för lokalhistorien genom att ställa den för hennes del retoriska
frågan om inte en ny inriktning av historisk forskning kommer att få det gamla
såta paret lokal- rikshistoria att framstå som alltmer ointressant vetenskapligt sett,
medan istället t ex individer och familjer och sociala centrum–periferikategorier
kommer att aktualiseras alltmer?5

Österbergs argument är lika bra och viktigt idag som för 50 år sedan. Det
lokala har betydelse och i det lokala finns det ett handlingsutrymme. Lika
tydligt är att riket och nationalstaten alltjämt sätter ramen för historikernas intressen. I detta perspektiv verkar få historiker anse att städernas
historia kan förklara rikets eller nationalstatens utveckling, den urbana
normen till trots. Det beror till en viss del på att Sverige i jämförelse med
centraleuropeiska länder hade påfallande små och få städer. Den akademiska stadshistorien har därför en helt annan ställning än i Italien, Tyskland,
Belgien eller Storbritannien, länder där städer i synnerhet under förmodern tid hade en avgörande betydelse för landets ekonomi och kultur.
Lika viktigt är dock att vi saknar en tydlig teori- och metodbildning
kring lokala institutioner som stad och kommun. Den skulle kunna hjälpa
oss att lyfta blicken och befria stadshistorien från kritiken att den enbart
har fokus vid det partikulära, att den alltså bara tittar inåt. I övrigt menar
många historiker att stadshistoria saknar vetenskaplig tyngd, för att den
anses vara deskriptiv, plats- och aktörsinriktad och på så sätt essentialistisk.
Den undersöker en specifik stad med fokus på namngivna aktörer och
5 Eva Österberg, ”Rikshistoria och lokalhistoria. En fråga om centrum och periferi, central
och perifert i historieskrivningen?”, Periferi og sentrum i historien: foredrag ved [den 10.]
Nordisk[e] fagkonferanse for historisk metodelære på Røros 16.–20. juni 1974, Oslo: Universitetsforlag, 1975, s. 168–189, här s. 189.
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deras konkreta handlingar. Komparativa studier är sällsynta. De flesta
studier problematiserar inte staden eller dess funktioner, utan undersöker
den i sin helhet, och blir därför ett slags krönika utan anspråk på analys.
Som en konsekvens av denna kritik har intresset för stadsmonografier
minskat, i synnerhet från akademikernas, men även från kommunernas
håll. En annan konsekvens är att väldigt mycket forskning om städer
utförs av historiker som inte kallar sig för just stads-historiker. De sysslar
med stadens funktioner som vård, skola eller näringsliv, helt enkelt därför
att källmaterialet är så mycket bättre än för landskommuner och socknar.
Stadens magistrat var från första början byggt kring dess arkiv.
Skriftlighet är en central funktion av staden, som skiljer den tydligt från
landskommuner långt in i modern tid.
Lokalhistoriens potential
Det lokalpatriotiska framstår som problem, även om det lokala i historisk
tid är av central betydelse för att förstå hur människornas handlingsutrymme och vardag såg ut. Det lokala har en central funktion i människornas liv. Det är där människor skapar ekonomiska, politiska, sociala och
kulturella sammanhang som är samhällets minsta byggstenar som i sin tur
helt självklart påverkar nationens historia. Sveriges moderna historia formades sedan 1800-talet av folkrörelser, inte minst de frikyrkliga och arbetarrörelsen, som hade en stark lokal förankring. Tusentals arkivsamlingar visar
fram till idag att dessa rörelser organiserades främst på kommunal nivå, att
de utgjorde en väsentlig del av 1800- och 1900-talets specifikt svenska
urbana och rurala kultur. Det är därför uppenbart att vi bör studera det
lokala, även om detta lokala i en historikers ögon oftast inte är så väldigt
mycket annorlunda än på andra ställen.
Samhällets byggstenar är i mångt och mycket formade av gemensamma
minnen. Inte av en slump sysslar Sveriges största historiska förening med
minnen av detta det lokala, definierat som hembygd. Sveriges hembygdsförening har nästan en halv miljon medlemmar, det är fem procent av hela
befolkningen. Många av dessa lokalföreningar finns även i städer (se
bidrag av Anita Lundin). En liknande förening för nationens historia
finns inte.
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Människornas historiska medvetande hänger nära ihop med enskilda
personer och med byggnader och andra fysiska föremål. De är ett slags
behållare för historiska minnen. Centralt i sammanhanget är att dessa
personer och byggnader står för fasta bilder. Det är just fasta bilder som
tillhandahåller den identifikation som historiska berättelser förmedlar.6
Detta behov av identifikation är därför ett argument för en specifik nytta
med att forska om historien med inriktning mot aktörer och byggnader.
Båda fyller en viktig funktion, då minnet av konkreta personer och
byggnader befaras försvinna och med dem även minnet av staden och
hembygden. Hembygdsrörelsen förstår dessa minnen som värden:
Inom hembygdsrörelsen tror vi att det finns värden från det förflutna som
nutida och framtida generationer har nytta av för att kunna leva ett gott liv.
Därför vill vi arbeta aktivt med att beskriva, dokumentera och tillgängliggöra
gångna tiders spår och uttryck.7

Intresset för hembygden och stadshistoria är därför ett typexempel på det
som Friedrich Nietzsche (1844–1900) i sin otidsenliga betraktelse om
historiens nytta kallade för den antikvariska historieskrivningen.8 Fokus
ligger först och främst på att bevara minnena, då dessa minnen behövs för
att skapa identifikation. Mycket riktigt betonade Nietzsche människornas
behov av minnen. Minnen och den identifikation de tillhandahåller är
viktiga för att ordna lokalsamhället så att alla ”finner sig till rätta”.9 Det
betyder att alla med hjälp av hembygdens eller stadens historia kan känna
sig tillhöriga och delaktiga. Det handlar om ingenting mindre än grunden
för människornas delaktighet i samhället – det är en demokratifråga. Samfundet för hembygdsvård, föregångare till Sveriges hembygdsförbund, är
inte av en slump nästan lika gammal som vår demokrati, fast dess rötter
sträcker sig ännu längre tillbaka. En anledning till samfundets grundande
6 Jfr. det stora forskningsprojektet om minne och representation, Markus Huss, Hans Ruin,
Hans & Ulla Manns, Tid, minne, representation: om historiemedvetandets förvandlingar.
Slutrapport från ett forskningsprogram, Göteborg, 2016.
7

https://nya.hembygd.se/shf/page/3152 (hämtat 2018-05-13).

8

Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse, Rabén
Prisma, Stockholm, 1998.
9

https://nya.hembygd.se/shf/page/3152 (hämtat 2018-05-13).
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år 1916 var återigen nationalkulturens framväxt, men även många städers
expansion i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet, vilken medförde
rivningar av gamla kvarter, ett återkommande inslag i Sveriges urbana
historia fram till idag.
Om vi förstår minnen som del av ett samhällsbygge så blir det uppenbart att dessa minnen inte är oproblematiska eller självklara. De står istället
för ett krav på delaktighet, ett anspråk av dem som vill forma en plats eller
minnet av den. Minnet blir på så sätt del av sociala konflikter. Dessa
konflikter ger uttryck för individers, men främst sociala, etniska och
religiösa gruppers delaktighet som grundar sig i ett krav på att få veta om
och bestämma över sin plats i samhället. Dessa konflikter är viktiga och
konstruktiva i och med att de som deltar i konflikterna får ett erkännande
som delaktiga i staden. Platsen samt dessa konflikter om platsen är därför
en resurs, en omdiskuterad hemvist. Vi behöver fler av dessa konflikter och
bättre verktyg för att hantera dem på ett meningsfullt sätt för att inte
reducera dem till förenklade motsättningar om bakåtsträvare mot
modernister.
Sven Lindqvist (1932–2019) har gett denna idé ett tydligt uttryck med
sin bok: ”Gräv där du står” (1978), som översattes till många språk och var
början på en politisk rörelse, Grävrörelsen. Den utgick ifrån den lokala
historien, med fokus på de förändringar som industrialiseringen hade
medfört. Lokala historiska föreningar uppmanades att undersöka denna
historia för att stärka sin position i samhället.
Minne och plats
Detta intresse för minnen får däremot allt för lite uppmärksamhet bland
akademiska historiker. Istället har dessa minnen samt de konflikter som
följer undersökts av sociologer, antropologer och kulturvetare. Även deras
intresse har sitt ursprung i 1900-talets rivningar av gamla stadskärnor och
kvarter. Till skillnad från historiker definierar forskare i dessa akademiska
ämnen sitt objekt oftast inte som stad, utan som plats. Inom dessa ämnen
definieras en plats som ett geografiskt avgränsat område. En plats blir
dessutom till såsom ett rum som människan fyllt med mening och
betydelser. En plats är både fysisk verklighet och resultatet av ett samtal
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om den. Minnena av platsen är därför föränderliga, i och med att samtalet
om dessa minnen förändrar platsen.
För att fungera som argument om samtiden måste berättelserna om
platsen, de bevarade byggnaderna och föremålen däremot uppfattas som
autentiska och oföränderliga. Det kräver att de platsspecifika argumenten
förankras i en konkret historia. Den får sin trovärdighet mot bakgrund av
stora narrativ om sociala konflikter, industrialiseringens konsekvenser och
andra historiska processer. Platsen blir del av en större berättelse, det
partikulära lokaliseras i den allmänna historien.
En plats, ett område, ett kvarter får betydelse genom att den tillskrivs
eller nekas specifika minnen och på så sätt en egen historia. Med hjälp av
historiska berättelser kan avgöras om en plats ska bevaras eller rivas.
Platsen är en markör för en identitet – ett känt exempel är Almstriden år
1971, som gällde en central plats i Stockholm och som proteströrelsen
lyckades fylla med en ny mening. Liknande konflikter fanns och finns i
många andra städer i Sverige, till exempel i samband med den pågående
omflyttningen av Kiruna, där bebyggelsens och platsernas värde diskuteras.
Denna syn på platsen präglar även stadsbyggnadspolitiken i privat och
offentlig regi. Även den inriktar sig på att skapa värden. De definieras
dock för det mesta rent ekonomiskt.10
Stadsplanering handlar väldigt mycket om politik, om gestaltningen av
det allmänna bästa, i syftet att skapa ekonomisk tillväxt. I det sammanhanget har platsens historia ofta ett väldigt begränsat värde. Den kan dock
användas som en resurs för att skapa framtidens berättelser om staden.
Det blir som tydligast i många städers bruk av sin historia för att
marknadsföra sig. Lokalpatriotism har på så sätt en konkret nytta av
stadens historia som kan ingå i en ofta historiskt inriktad marknadsföring,
City branding. Den riktar sig till turister och företag som ska övertygas om
att investera i en stad. Som marknadsföring ställer den inte alltför höga
krav på sanningsenlighet. En mer eller mindre godtyckligt vald del av
stadens historia lyfts ur sitt sammanhang och används som en symbolisk
berättelse. Städernas historia presenteras ofta i en romantiserad berättelse
10 Intresset för platsen inspirerades av Henri Lefebvre (1901–1990) som skrev en uppmärksammad och fram till idag använd bok. Henri Lefebvre,: Le Droit à la ville, originalutgåva
1968, på svenska Staden som rättighet, 1983.
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om det förflutna – gamla byggnader, kyrkor och marknadsplatser spelar
en central roll i denna marknadsföring.
Marknadsföringen ska också nå de egna medborgarna och presentera
en idé av staden som en gemenskap. Denna idé står inte minst bakom de få
stadsmonografier som fortfarande tillkommer på kommunernas uppdrag. I
övrigt har 245 av Sveriges 290 kommuner idag en kommunslogan, för att
skapa en identitet för medborgarna och en berättelse för utomstående.11
Stadens historia som kommunalt uppdrag
En enkät som Stads- och kommunhistoriska institutet genomförde år
2017 visade att omkring 60 procent av de kommuner som svarade har ett
eget kommunalt museum som i många fall inte begränsas till själva
huvudorten. Omkring 80 procent uppgav att de har ett hembygdsmuseum,
omkring hälften av alla kommuner har utöver det ett bibliotek med
inriktning mot kommunens historia. Dessa institutioner, som oftast drivs i
kommunal regi, har ett tydligt uppdrag att presentera lokal historia och på
så sätt tillmötesgå medborgarnas intressen. Kommunalhistoria blir en
form av kommunal service, där samlingarna förväntas utöka medborgarnas
kulturella kapital. Museerna förmedlar och skapar gemensamma minnen
och ett emotionellt arv som skapar identitet.
Även i det här sammanhanget är stadshistoria och berättelsen om
platsen politisk. Den styrs av kommunen, även om det inte betyder att
kommunpolitiker konkret bestämmer över innehållet i denna historia.
Den forskning som pågår och det arbete med stadshistoria som utförs på
minnesinstitutionerna präglas likväl av politiska krav, i och med att deras
finansiering med hjälp av allmänna medel är ett politiskt ställningstagande. Kraven definieras för det mesta med hänvisning till invånarnas
historiska och kulturella intressen. Kommunens historia blir till en tjänst
för dess invånare, en del av kulturpolitiken. Som en konsekvens är historiens allmänna tillgänglighet av central betydelse. För närvarande besvaras
frågan efter tillgänglighet med historiens och kulturarvets digitalisering,
som på så sätt främst är ett svar på ett politiskt mål.

11

https://kommunslogans.forts.se/kommun-a-o/ (hämtad 2019-04-11).
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Före detta Biograf Kaparen i korsningen mellan Allmänna vägen och Karl Johansgatan i Majorna, Göteborg.

Stads- och kommunhistoriens politiska styrning handlar mest om ett
allmänt ställningstagande för den historiska lektionens upplevda nytta –
även om vi saknar en tydlig definition av denna nytta. Vi sitter istället kvar
med Ciceros (106–43 f. Kr.) lärda ord: ”Historia är tidernas vittne,
sanningens ljus, minnenas liv, livets läromästare och ålderns bud.”12 Cicero,
precis som Nietzsche, betonade minnenas funktion. Dagens stadshistoria
och det allmänna historiebruket i kulturarvets tecken handlar mycket
riktigt mer om minnen än om politik, väldigt lite om nuet eller framtiden.
Historiens nytta ligger dessutom i dess inkluderande väsen, som ovan
definierades som samhällets byggstenar: lokal förening, hembygd, by,
12

Cicero, De Oratore, II, 36.
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socken, kommun, stad, landskap, nation. Centralt är att den historiska
berättelsen har som uppgift att förena alla invånare i ett samtal om sin
plats. Detta samtal ska därför ses som en form av medborgerlig bildning,
ett värde som rimmar väl med hembygdsföreningens mål. I detta perspektiv ligger kulturarvet både i själva samtalet om denna historia och i de
historiska föremål som samtalet handlar om.
Att arbeta med lokalhistoria har därför ett tydligt politiskt syfte, det
handlar om det allmänna och medborgarens bästa, utan att behöva vara
politisk genom att ta ställning i aktuella konflikter om det allmänna bästa.
För våra minnesinstitutioner spelar det därför inte någon större roll vilken
del av deras historia som antas fylla ett konkret behov för invånarna just
nu. Det betyder inte att det historiska intresset är godtyckligt. Det finns
tydliga historiska konjunkturer som präglar allmänhetens historieintresse.
De senaste 100 åren har intresset alltmer förflyttats från medeltiden till
1900-talets historia. Det gäller både enskilda kommuner och den akademiska stadshistoriska forskningen i sin helhet. Dessa konjunkturer styrs av
en samhällelig diskurs, ett slags allmänt historiemedvetande som även
akademiska stadshistoriker förhåller sig till.
Hur blir stadshistoria aktuell?
Men historia handlar inte bara om ett arv. Historia som kommunalt
uppdrag och form av delaktighet i ett samhälle skapas också av en idé om
en framtid – även det kan förklara vårt intresse för det förflutna. I det
sammanhanget har vi anledning att komma tillbaka till Nietzsches syn på
den antikvariska historieskrivningen. Det kan enligt honom finnas för
många historiska minnen, vilket begränsar framtiden och våra visioner om
denna framtid. Men dessa visioner behövs för att skapa en framtid som vi
inte kan känna till, då den är mer än bara fortsättningen på det förflutna.
För att kunna hantera denna osäkerhet propagerade Nietzsche för en
monumentalistisk historieskrivning. Den ger förebilder och behöver inte
alltid vara helt korrekt och helst inte kritisk. Den ska snarare inspirera och
ge nya mål.
Sveriges historia är rik på monumentala visioner, i synnerhet för dess
städer. Redan under stormaktstiden (1611–1718) fanns det många, sällan
genomförda, stadsplaner som uttryckte en vision och en ambition,
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nämligen att modernisera riket genom att bygga om rikets städer.13 I
modern tid har flera visionära perioder under sent 1800-talet, på 1960och 1970-talen, och återigen i vår egen tid, haft det uttalade syftet att
modernisera staden och på så sätt hela Sverige. Specifikt i en svensk
kontext är att dessa visionära perioder sammanfaller med omfattande
rivningar av historisk bebyggelse som ska ge plats för minst lika
omfattande nybyggnationer.
Det som utmärker denna typ av vision är att den ofta misslyckas med
att inkludera de minnen av en plats som redan fanns. Det är dessutom
påfallande att vi har svårt att förhålla oss till själva visionen om det
moderna samhället när denna vision har blivit till en del av vår historia.
Välfärdsstaden, den moderna, bilburna staden för en ny tid, skapad på
1960- och 1970-talen, har ingen plats i våra museer. Det finns få
berättelser om den och få vill försvara den, fast den fram till idag präglar
hur de flesta svenska städer ser ut. I själva verket finns det ett växande
behov av att beklaga alla rivningar, delvis i ett försök att hylla en äldre
arkitektur och samhälle. Även här finns en vision om en framtid som helst
ska vara igenkännbar. Samtidigt förekommer nya rivningar, både i växande
och krympande städer.
Det finns ett behov av visioner, till exempel av en annan form av stad
som passar till nya funktioner. Förändringen är då i bästa fall ett resultat av
ett samspel mellan historiska minnen och vision. Vi ska bygga på det
byggda, men inte begränsas av det. Det betyder inte att en historisk stad
eller stadens historia måste bevaras i sin helhet för att skapa framtiden.
Men den ska bjuda på en hemvist som är beroende av kollektiva minnen.
Det blir för tillfället som tydligast i huvudstaden. Stockholm växer och
lär fortsätta växa ett bra tag framöver. Staden kommer att ingå i en region
som är mycket större än dagens Stockholm. Det Stockholm vi minns –
och dessa minnen rör trots stadens expansion fortfarande främst innerstaden – kan inte forma denna framtid. Regionens framtida strukturer
kommer nödvändigtvis och på många sätt att överskrida gamla gränser,
både geografiska, administrativa och inte minst historiska. Denna region
kan beskrivas som posturban stad. Den posturbana staden kräver andra
13

Nils Ahnlund, Svensk stadsplanering: arvet från stormaktstiden, resurs i dagens stadsutveckling,
Forskningsrådet Formas, Stockholm, 2012.
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beslutsprocesser och andra former av samhällsdebatter – men de kommer
att få kraft genom att dess platser definieras med hjälp av gemensamma
berättelser och minnen. När denna posturbana stad blir verklighet
kommer stad och landsbygd, det urbana och det rurala, behöva hitta
gemensamma platser. De finns inte än. Vad identifikationen med denna
posturbana stad ska bygga på är därför oklart.
Den posturbana staden kännetecknas av att dess funktioner är tydligt
åtskilda i rummet. Redan idag misslyckas stadsplaneringen många gånger
med att skapa den förtätning av funktioner som enligt definition kännetecknar en stad – en sådan förtätning räknar sig inte enligt rådande
stadsbyggnadspraxis. En konsekvens är att både städerna som förtätade
samhällen och det urbana som funktion blir gränslösa. Det rurala och
urbana har förenats i olika former av rurbanitet. Rurbanitet betecknar ett
anspråk på urban livskvalitet även utanför tydligt urbana områden. Våra
städer och kommuner blir därför allt mera lika varandra. Men rurbanitet
visar också på ett problem i och med att fysisk, digital och virtuell
infrastruktur behövs för att säkerställa delaktighet i glesare, perifera platser.
Det gäller även för dagens nätverkssamhälle med dess digitala möjligheter
– den så kallade globala byn.
Det beror i sin tur på att denna globala by inte på något sätt lyckades
ersätta det fysiska, lokala mötet, hur uppkopplade vi än är. Fortfarande slår
därför behovet av olika infrastrukturer mot rurala områden och mindre
tätorter långt utanför storstadsregionerna, där möjligheten till delaktighet
är väldigt olikt fördelad. I dessa områden lyckas kommunerna följaktligen
inte att upprätthålla urbana kvalitéer. Där finns inte den fungerande
arbetsmarknad, de skolor och sådan vård och omsorg, som definierar en
likvärdig samhällsservice i kommunal regi. Staten har i sin tur ännu inte
definierat vilken roll som stad och kommun ska fylla i en ekonomi som är
lika postindustriell som den är postagrar. Även i den globala byn, som vi
har försökt förhålla oss till i flera årtionden, behövs det platser, gärna
fysiska, för att bygga ett samhälle. Och där behövs minnen för att förankra
konflikter om framtida städers eller rättare, de posturbana, de rurbana
samhällenas gestaltning.
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Nybyggt bostadsområde, Telestad, Torparvägen, Växjö.

Vårt uppdrag
Stads- och kommunhistoriska institutet har ett tydligt akademiskt uppdrag att forska om städer och kommuner i ett historiskt perspektiv. Det
gäller (oftast konfliktfyllda) förändringar på lokal nivå, som mycket väl
kan användas för att analysera lokala, regionala och nationella förhållanden. Detta kritiska perspektiv är viktigt för att förstå städers och
kommuners historia som en del av återkommande inslag av Sveriges
monumentalistiska statsbygge, där rivningar varit ett centralt inslag. Är
svenska kommuner i det sammanhanget verkligen inte mer än statens
utförande organ på lokal nivå? Hur förhåller sig dessa kommuner i övrigt
till statens syn på den urbana normen?
Lika viktigt är att analysera stadens funktion som plats för minnen,
historiens antikvariska funktion. Den skapar gemensamma berättelser
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kring byggnader och personer för att bygga sociala strukturer och för att
fylla staden med mening. Dessa berättelser kan sedan användas för att föra
historiska resonemang, för att argumentera i politiska konflikter om
platsen eller för att skapa identifikation åt medborgarna. Det behöver vi
mer av för att förena medborgarna i ett samtal. Det är dessutom en form
av historiebruk som än så länge fått för lite uppmärksamhet bland
akademiska stadshistoriker. Det kräver för historikernas del att historiens
funktion både som en del av en minneskultur och dess konfliktpotential
tas på större allvar.
Historia är en samhällsfunktion, både i det antikvariska och det kritiska
perspektivet. I det sammanhanget behöver vi också diskutera användningen av vårt kulturarv. Det är uppenbart att man inte ärver en kultur
så som man ärver ett skåp. Det är inte historiska föremål som skapar en
berättelse – de kan bara besanna och symbolisera det. Det är samtalet om
historien, som både akademiska och hembygdens historiker står för, som
är vårt samhälles kulturarv sedan antiken. Utan dessa samtal är skåpet bara
ett tomt skal. Vi behöver därför forskande minnesinstitutioner som genom
att arbeta med kulturarvet skapar de kollektiva minnen som ett socialt och
kulturellt hållbart samhälle behöver för att kunna diskutera sin framtid. Vi
behöver också mer samarbete mellan akademiska historiker och minnesinstitutioner.
Såväl hembygdsrörelsen såsom de kommunala minnesinstitutionerna
syftar till att alla blir delaktiga – här finns det en central uppgift, folkbildande och participatorisk. Hembygdsrörelsen är del av en specifik
svensk kultur, som grundar sig i århundraden av en relativt autonom
kommunal organisation i städer och socknar. Det arbete med historia som
utförs där ska lyfta de värden som ligger i historiska minnen av en plats.
Dessa minnen i sin tur behövs för att balansera den företrädesvis
ekonomiska värderingen av platser som präglar dagens diskussioner om
stadsbyggnad, inte minst därför att dessa diskussioner många gånger inte
överensstämmer med våra föreställningar om urbanitetens fördelar. Istället
är segregation och gentrifiering återkommande inslag i debatten om
städernas framtid. Stads- och kommunhistoriska institutet kommer även i
fortsättningen samarbeta med både hembygdsrörelsen och minnesinstitutioner kring dessa frågor. Här finns ett kunnande och engagemang
som våra kommuner behöver för att utvecklas och som i sin tur behöver
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utvecklas för att stärka kommunen. Kommuner har därför all anledning
att satsa ännu mer på den lokala kulturen för att stärka samhällsengagemanget och medborgarnas bildning. En sådan investering är avgörande för
att upprätthålla vår demokrati som byggs underifrån.
Institutets arbete ligger i övrigt främst i den akademiska historieskrivningen som präglas av vetenskapliga krav. En kritisk stads- och kommunhistoria måste förstå samhälleliga organisationer i analytiska termer och
med hjälp av komparativa undersökningar. Även det lokala och förment
partikulära blir mycket tydligare i en jämförelse och med en kritisk distans.
För att kunna göra det måste vi dessutom definiera tydligare vad som
egentligen är en svensk stad, inte minst för att kunna förstå vad sedermera
blev grunden för dagens 290 kommuner. Den urbana normen präglade
svensk stadshistoria i 500 år, men den definierades aldrig av städerna
själva. Den urbana normen definierades istället av staten, som tilldelade
funktioner med hjälp av statliga privilegier. Staten tvekade inte att
omdefiniera dessa funktioner vid olika tillfällen – för att 1971 slutligen
avskaffa städerna som en separat del av statsbygget, en förändring som
genomfördes utan stora konflikter, då svenska städer i alla år saknade en
uttalad politisk representation.
Städerna har för den delen inte försvunnit. Tvärtom. Det finns en bred
akademisk diskussion om staden som återigen ska verkställa statens
visioner om en framtid, som just nu definieras som hållbar. Och återigen
framstår landsbygden på många sätt som denna hållbara urbanitets
motsats, på lösa grunder och ofta utan insikt i den historiska bakgrunden
till dagens vision och den kommunala organisationen. Den urbana
normen har fått ett nytt innehåll och det är än en gång inte städerna själva
som sätter agendan.
För att kunna komma närmare definitionen av en svensk stad behöver
vi diskutera urbanitet i ett historiskt perspektiv. Vad är egentligen kärnan i
detta koncept, hur upplevs och gestaltas denna urbanitet i rikets olika
delar? Här ligger en vetenskaplig utmaning, inte minst då de visioner som
på 1600-, 1800- och 1900-talen präglade svenskt stadsväsende och förberedde dagens kommunala strukturer inte bara var ohistoriska – det
ligger i visionens särart. Det är också svårt att historisera dem, att göra
dem till en del av vårt förflutna som vi kan förhålla oss till.
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Denna idé om en svensk urbanitet behöver vi också förstå för att
analysera den pågående rurbaniseringen av Sverige, både i dess urbana
centra och i en alltmera eftersatt glesbygd. Här har institutet sedan några
år tillbaka engagerat sig i ett spännande samarbete inom ramen för
Rurban Planning Talks14 som vi ska fortsätta med.
En diskussion om urbanitet i ett historiskt perspektiv behövs slutligen
för att bli del av den vetenskapliga debatten om dagens kommuner, ett
samtal som oftast förs i rent presentistiska problemformuleringar. Våra
kommuners utveckling definieras utifrån dagens tillstånd, i regel utan en
historisk analys. Denna forskning fokuserar många gånger på tekniska
lösningar som misslyckas med att ta vara på den sociala och kulturella
hållbarhet som vårt samhälle är i behov av för att gestalta förändring.
Delaktighet och lokal organisation borde mer ses som en del av en lösning
istället för att uppfattas som ett problem som bara experter kan lösa.
Urbanitet står för en kultur som skapar högre värden i ett samtal med
dem som berörs. Stads- och kommunhistoriska institutet vill vara en del
av detta samtal, en nod inom akademien och i mötet med det omgivande
samhället.
Heiko Droste
Föreståndare, Stads- och kommunhistoriska institutet

14 https://www.dacapomariestad.se/sidor/kortkurserkonvent/konvent/rurbanplanningtalks
(hämtad 2019-06-03).
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