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"So<d.oåtta, sextioåtta, vart tog du vägen" sjunger Ulf Lundell i en av sina

låtar. På andra håll luftas på ett klarare
sätt pessimism över vart den tidens engagemaqg har tagit vägen.
Den som haft tillfälle följa den smdspolitiska rörelsens uweckling i Stockholm under det dryga decennium som
gått har svårt finna fog för den sortens
pessimism. Tvärtom tycks den stadsmi-ljöinriktade och den stadskulturella
Iörelsen stå starkare och bättre rusud
nu än då.Medvetenheten om proble-

o

BOENDET

Kritiken var hård mot de nya sovstäder
som snabbuppfördes på 60-talet och i
början av ?o-talet. Och rättvis på det
stora hela. Monopolisriska byggförerag
och deras på stordrift inriktade maskinpark fick styra utformningen. Av sociala ambitioner sträckte man sig inte
liingre åin till hygglig privatstandard på
lägenheterna som ioramning till den TVbaserade familjeisolering som då inte
frågasattes.

i-

Men kritiken drog inte alldd fram offensiva kav på hur hyreshusområden
skulle kunna byggas och byggas om. Der
fick til1 följd atr många började misstro
flerfamiljshus överhuvudtaget och längI Stockholm 80-projektet ska vi för- tande blickade mot der egna radhuset
söka sammanfatta erfarenheterna, både
eller villan. Der här har efterhand ändposidva och negativa, för att lära av
rats. Kraven på självförvaltning utan
dom inför den fortsarta kampen såhåir i
koppling till eget ägande har börjat b1i
snålblåstens 80-tal. H,åi finns bara uträtt allrnänr omfattade. Kollekdvhus
har också börjat bli aktuella på nytt.
rymme för att antyda vad som skett.
I innerstan bcirjade man i slutet av
CITY
60-taler l<räva sanering av förslummaI samband med T-banebygget hade stode miljöer istället för '"totalsancrlng"
ra delar av det gamla Klara fått stryka
som rivningar kallades på den tidens bymed, I slutet av 60-talet började den
rål<ratska. Sakta pressades de värsta rivs k Riksgropen äta upp mer och mer av
hingsivrama tillbaka, men då det stod
återstoden. Marken i det mest centala
klart att saneringama ledde till atr vanpartiet av Stockholm ansågs för dyrbar
ligt folk uängdes ut från invanda områför bostäder, småföretag och informelden av samhällsgrupper som kunde klala träffpunkter. De skulle ge plats åt
ra de drasdskt höjda hyrorna kom kravel
banker, bolagskontor, stadig byråkati
att ombyggnad skulle ske 'på de boenoch hårt specialiserad kommersiell verk.
des villkor". Ett klart offensivt krav,
samhet, Många upprördes av den brutala
som fortfarande är högaktueLlt. Viktiga
omvandlingen av stans hjåirta. 1970 stod
inslag var ockupationema av bl a Mull"Slaget om Brunkeberg", där en bred
vaden rch Järnet,
folkopinion krävde omprövning. Men
men och deras orsaker verkar större idag bland stockholmarna i allrnänhet
och möjligheterna att föra fram frågorna i egna medier har ökat.

längre än till att en del stadshuspolitiker uttryckte en viss vånda inför beslurct att sälja ut City till h<igsrbjudande
kom inte opinionen.
Men att man inte osnäffat dribblar
hur som helst med opinioner fick kommunpolitikerna känna på året därefter
då Almama i Kungsan skulle sågas ner.
'TIit, men inte längre", sa sig beslutsamma stockholmare och lyckades under några dramatiska nattimmar driva
polisen på flykten, stoppa motorsågarna och ockupera halva Kungsan. Redan
efter en vecka hade Stadshuset fått nog
och beslöt låta träden stå kvar.

TRAFIKEN

Då byalag och akdonsgrupper

i sluret

av 60-talet började kräva minskad privatbilism på innerstans gator, bilfritt

city och stopp för planerade p-hus och
trafikleder mötres dom

till

en början

av kompakt oförståelse. Individens frihet att välja färdsätt och färdväg var

helig.
Men genom en fantasifull opinionsbildning med trafikakdoner, flygblad,
cykeldem onsuationer mm stoppades en
del av dom storvulna planema på att
göra Stockholm rill en bilstad av amerikanskt snirt. Breddning av Karlbergs -

vägen och Norr Mälarstrand hindrades,
antalet P-hus minskade, bilbroar över
Djurgåm och Nybroviken blev inte av.
Gågator. cykelleder, bussfiler och rafiksaneringar började planeras. Månadskort hos SL infördes.
Trots dessa punktförbärtringar dlläts
privatbilisme.n öka under nästan hela
?O-Elet. Så mot slure[ av årriondet kom
en ny våg aktioner igang: korsmåleri i
olycks$rilda gatukorsningar, stoppa -aktioner vid övergångsställen, eykeldemonstf,ationer mm. B1 a låg nygamla r(h
om avgasenras hälsofaror bakom. Opinionen var bredare nu. Träfikgrupper fanns
vid många daghem och inom lokala hyresgästföreningar.

jindå beror nog den nu sakta minskande bilismen mest på att bilistema börjat
inse vilket orimligt dyrt sätt att färdas

dom lurats in i.
Men bilismens uppbackare är starka,
Politikerna måste hela tiden ta stora
hänsyn till bil-, olje- och vägbyggnadsindustrin och till de srora bilistorganisationernai ledningar, Viktigt på 80-talet
blir att blottlagga den typen av utomparlam entariska kopplingar.
STADSKULTI]R

?0-ta1et såg oclaå en motkultur växa

fram

i

sran, en utmaning

tilt

den ut-

slätade masskulturen, till samhällsinstitutionemas distibutionstänkande och
till den genomkommersialiserade stadsmiljön. Man laävde allaktivitetshus,
egna kulturhus och lokaler att vara i från Gasklockan vid Sabbaaberg till
Oasen i Rågsved. Det skapades Gärdesfester, Skeppsholms-, Söder- och Rinkebyfestivaler. Det gjordes aktioner mor
cyniska ungdomsmässor, köpmiinnens
julorgier, reklamen ute på stan och i Tbanan.
En specifik stadskulturyttring :ir också

,gatuspelen och gatuteatrama. lnte minst

viktig lir slutligen den integration av lek
och fest, sang och musik eh teater, som
förekommit i stadspoliriska aktioner från Almama till Mullvaden. Där har
kulrurarbetare gjort stora insatser sida
vid sida med mer tillfälliga kulturutövare, Gycklare är idag ett positivt begrepp - for alla utom dom det gycklas
med.

,lrtfstt
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Alternativ Stad och andra mer eller
mindre välorganiserade grupper som
tar upp aktuella och principiellt viktiga kampfrågor med förankring i lokala opinioner rörande sudsmiljön,
boende, trafik, sanering etc - till:
sammans utgör de den "urbana rörelse" som Lefebvre talar om som den
praktiska sidan i en framvlixande folk1ig rörelse på många ställen i världen.
Den teoretiska sidan utgöres i så fall
av den fortgående medvetandeprocess
som samtidigt pågår i oss alla i våra
diskussioner om smdens uwecklingsmekanismer och vårt förhållande till
dom samt hur dom drabbar oss. Vi
vet idag betydligt mer vad vi talar
om än för tio år sedan. - De vetenskaper som behandlar stadsutveckling
eh planering har också insett iörelsens betydelse som politisk kaft och
som förutsättning för återupprättandet
av staden som livsform.
,- Här ligger syftet med vårt stadspolitiska universitet. - Att sammanfatta
erfarenheterna av tio års stadspolitisk
kamp i Strckholm och på andra hå11:
Göteborg, Köpenhamn, London. Att
gå igenom vad kampen gällde, metodema, hur människor mobiliserades
och samarbetade, vårt förhållande
till andra organisadoner (facket, hyresgäsuörelsen) och till byråkratin.
Men syftet är också att sätta in
våra erfarenheter i ett historiskt och
teoretiskt perspektiv. - Bit för bit

organisationer?

Är inte kampen om smden i sjä1va
verket inne i en ny fas idag, beroende

PRog
Fred 30

vi att
organiseras i

verklig demolaati ska
planeringsprocessen?
.

Det är frågor för der stadspolitiska
universitetet. Med finns också frägan
om hur vi ska arbeta för att förverk-

liga kraven. - Hur ska vi bygga ut

a4fi

rnaj

'

15'1'l Fitm från ?0-talets stadskamp. Från Almarna

rill

Mullvaden

1.8-22 Samml om den stadspolitiska kampens historia
Björner Torsson, Eie Herliz, Göran Folin,

Amelie Falck m
Lörd 31 maj

09-11
11

-13

1,4-1,7

fl

Maktpolitisk promenad i Ciry
Den stadspolitiska kampen

i Göteborg

Miljökampen och facket. Film om "Green Ban".
Diskussion om förhällandet mellan stadsrörelse
och olika organisadoner. Jan Suömdahl, Änders
Engevist, Anders Carlberg m

Sönd 1

juni

Månd 2

juni

fl

Den stadspolitiska kampen i Köpenhamn. Med
medverkande från Köpenhamn (ej klart vilka),
74-17 Teorier om den stadspolitiska kampen och stadsuwecklingen. Bjömer Torsson, Bo Bergman,
Sten Gromark m fl

11-13

1t-77 Arbetsgrupper kring olika teman.
78-22 Alternativt boende, Dick Urban Vestbro, Ronny
Svensson, Ingela Blomberg, Piskan m

Tisd 3

juni

dra slutsamer för framtiden: Vad menar vi med en fömyelse, markägade

och förvaltning? Och hur menar

på hela alternativrörelsens uppsving?
- Folkkampanjens mobilisering mot
rovdrift och kommersialism, byråkrad
och teknokrati demon§uerade ju en oerhörd styrka och entusiasm, en bredd
och skaparkraft som etablissemanget
aldrig hade väntat sig. - Kampen om
staden är en del av en större rörelse.

kamporganisadonerna, stadsstudiegrupper och nya byalag? Vilka kampfrågor och hot, krav och projekt är
aktuella just nu, hur ska vi agera på
l2ingre sikP Hur ska vi mobilisera och
bil-da opinion, skapa ett kontaktnät
och samarbeta med andra grupper och

11-17 Arbetsgrupper kring olika teman
1B-22
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Helkväll kring den alternadva staden!
!

V

Vidare information Bjorner Torsson,

-vV

tel,

v*gvvv

!!

78? 85 13
765 13 95

Det stadspolitiska universiteter kommer att dokumenteras
Är du intresserad av att hjälpa till? Konmkta Alternativ Stad,
tel 43 70 51.
!

*ldten nedsto*,

Under rubriken "Möten med Stockholm "
kommer vi mellan den 31 maj och 13 juni
att ordna fciljande turer, några ett flertal
gånger och de flesta med statt från Stads-

Att delta i stadsvandringar och stadspromeuader har blivit ett allt populärare sätt att lära käDna sin stad. Idag
arrangeras de av såväI Stadsmuseum,
,rh stadsbyggnadskontoret sorr politiska
partier och olika föreningar, Det stora
gensvaret för den här formen av guidade
turer är inte svårt att förstå. De. urgör
korta och ganska cprerentiösa resor i tid
o.:h rum, och ger som alla resor något
oerhört viktigt att haka upp kunskapen
och fantasin på: minnet av plamen,
husen och bebyggelsen. Samddigt är de,
som namnet självt anryder, möten med
hela miljöer rch bebyggelsermed vanligt folla villkor snarare, än med överklassens storstilade m onumen t.

museum vid Slussen.

l2n0q QtH:
Må 2/6kL. 18.30 KRING SÖDERS DIKEN-- en vandring runt söderledsTo 5/6 kl. 18.30 området.

Lör 31/5 kl. 9.30 lÄNos DR.AKENS RYGG-- en makq)ourisk promesön 8/6 kl. 10.00 nad längs Brunkebergsåsen,
Samling På Gustav Adolfs torg.

ons 4/6 kl. 18.00 MELLAN STAD ocH STADSLGHET--en busstur i
Fre 6/6 kl. 18.00 scrderort.

A:t också Altemativ Stad arrangerar
stadsvandringår som en del i "Stockholm 80 - en alternativ stad" hår natur-

Tor 5/6 kl.

ligwis med allt detta att göra. Målsättuingen med våra turer är emellertid
annorlunda än vad den är för Stadsmuseums

18.

allt kommer vi

anstränga oss
stad
vi ser med
att knyta samman den

'

dess ekonomiska, politiska och sociala
villkor, för att därigenom ange vägar

till f&bättring och förändring av staden.
En sädan ambition kan naturligwis
komma till uttryck på många sätt och
vi har valt några. Under Ce flesm vandringarna och turerna kommer vi Le,r
att möta människor sorrl akdvt inuesserar sig för sina bostads- och arbetsmiljöer. Vi kommer ofta också att gå ett
steg längre än att bara presentera fakta
och historiska bakgrunder till det vi ser
och pröva ganska långt uwecklade politiska tolkningar. Det sistnämnda har
många gänger fått styra vårt val av
router och promenadvägar. Vad gäller
den maktpolitiska promenaden i city har
vi inte bara valt en bestämd väg för att
den illustrerar vårt tema bra, utan för
att den i sig själv är så lokaliserad i sran
att den kan tjäna som en förtydligande
stomme i den bild av stan som vi alla
byggt upp hos oss själva.

o0

Frc 6/6 Kl. 1?.30

eller stadsbyggnadskontoreis-

Framför

'oltn

TILL RINKEBY! - en busstur"på wärs'genom de
norra och nordvästra förortema ti1l Riakeby , där
Rinkeby byalag visar oss stadsdelen.
BOENDEALTERNATIV

I

VÄSTERORT

.

CD TUNDEI.

banetur ( guidadl ) arrangerad av projektgruppen
Altemativt boende, ut till Hässelby familjåotell
och möte med dem som bor där.

oBSl Begränsar deltagarantal på alla bussturema samt Hässelbyturen.
Anmäl dej därför senast två dagar innao på Stadsmuseum eller

Altemativ Stad.

U uBlr sbn firulråndra
Under de båda första veckorna av juni
vi stan för varandra. För det är ju

visar

så, att det finns alltid något liter avsnitt av stan som vi känner till, som vi
är "experter" på, Det kan vara vår egen

gata, kvarteren där vi bor och där vi
kanske har egna bamdomsminnen att berätta om, eller andras berättelser att föra vidare,

Eller vi

vill

kanske visa andra vad vi
om växter i stan, om parker,
statyer, byggnader, bra fiskeställen eller. . . ja här finns inga gränser.
Du som vill ställa upp som "barfotaguide" under nån timma kan ta kontakt
med Alternativ Stad, GöEatan 26, tel
43 ?0 51 (säkr 15-18).

känner

till

"Tearer" säger man, och så är
det

hän-

;:':;::'"il'#;'"1:'.Hll'rheten

StaplsktmVsLatneval G'J '?ital

har per*ruoner (rc,ct. 6.

"Garau" är ingen rearer, den är bara

verklighet.

Bert Brechr hade något han kallade
Strassenszene, gatuscener. Man skulle
iaktta skeender på en gata, det var in-

täl..l*r-rärr,*@fion

t
1

I

blandar sig i den synliga, låtsas vara
verklig och ställer dll etr ingrepp i verk_
ligheten, kanske förändrar den en bit.
Vi skiljer på der där, fantasin och
verkligheten. Men de tillhör ju båda verkligheten.
Och fantasin.
Gata ska helst vara gata. Kring den
bor man, om det inte är kontor eller
banker; där har

s,ä,len
'""'",,,,'å!1i1,ää" iiif;Ti;J""ff:äIX,#..:?Ti iä ill'Ji".';:XåäflT'Iörda
och där hiftade vi ,res,egsprincipen
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:r,ra ,0,
.
atr der ar våri,
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Att ha rest pi
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T::ii ä,"11"#öi

:; roligare eller träkigare,
re,
r6erv' men alltid
''v,.,Lru

någon p]ar.
pjäsexna här hos oss
har brivir art
kare, liksom garorna med hus stelnat

"i,

å*

,.g,

en

gård,

ett

;,iTååi"::fi;',f::,::,,i1,".,:,,1,i:.i:
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den. vara vänlig med den.
oen'
"r"'rr--*^"i^,].i'r

ett torS' en plan, och en gatstump,
samtidigt en aktion, en händfing.

ble- Jf,rrr["-T;;fåil:1t"";,Hrr.H:
i

för att alls träffas, sen allvaret.
Fesr

:låT fiffi; Il,'l*i"läl?l,,li';",.
arberar inte här, dom är bara hemma

här och sover. Var är skådespelet

mera?
,ff;H:I"

till
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nu_

runnelbanan, beh3ve1u,

är. var är ro,ket'
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*änrUrrg skapelse, i protesi, inte bara
mot rarnuarren u,"n också mot p,atsen.

mitt
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ia ,irr"
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och från?
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,

är
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elementä_ I städer i England, och i
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Roskilde i Dan_
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"*rull;-,:nro,k
När det blir katastrof, suejk eller oljeÅ

fester och aktioner där alla och var och
stopp, då fchändras bilden, den blir liv \9
en plötsligt fått vara med och agera,
ett ."g. cykerhorder, grupper av gående, Atr
ti.lifiJi,ri;är
gr:lT: är.även_
köer, prat och stoj.
1nu.n.d:
ju titlfäuiga rramsrötar,
^roqsen,
ryr. An utgå från pi"rr.",i,
Måste det verkligen jämt en katastrof och
,aJ,
d1ämpningar,
lonrtruktion
och är snabbt
latenta innehåjt och hitta det som
iäärr"r.
reva' ska det behöMen
dom
blir
fter och fler,
o"
äf,ä;t"
H",".. var rrån början en rest där ar-
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,
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.
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Gatan och rorSer är ju våra, vi bor

ju

'il"n

på lx;,jriiij',"',lr#;ru;rru

,u känns det inte.

nåder.

Får vi verk'1igen vara
Följden av den känslan

vi

går här

här?
blir
ju just

lå:;ji.å,X,ifrl;'llj"örerse".
su","t

det

"vi

jan av ?o_ralet,

^:.._

placeradi{ii.fril:- Tlrånr'er,

förstår',.

or" samhäue vara

garan, rår liv när mänskor
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"Tii:Täå1{{f,',HH-':l"tä::
:ä.;
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sa scener, dansprättar, varosräuen,
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r"nn,l,;;:l;l;.,s,rir där- ;:T::{läJå'ff,1"y::';jTtll'n1

för atr ni inte

",,

riatorget var ogäsrvänligare, men också

a, bara arr fortsätta och jobba på

det.

-fu::;ä,:,::

a,t katasnorerna

tut
Fdtptur
En sida av stadskampen har

varit att bry-

ta med privatiseringen av fritiden, inte
minst i boendet. Under utsräIlningsveckorna ska vi dtta närmare på några aktu-

ella försök.

Vi gcir en eller två turer med förhandsanmälning ut till Hässelby familjehotell,
där vi äter middag med dem som bor
där och får huset förevisat, varefter vi
sätter oss i grupper och diskuterar hur
det är att bo där, Stället är intressant,
inte minst pga den envetna kamp hyresgästerna för mot sin förstockade hyresvärd för att få tillgång till sin matsal.
Det händer saker på andra ställen än

i Stockholm. I Bergsjön i Göteborg ska
ett punkthus byggas om rill kollektivhus
i kommunens regi. Vi har bjudit in en
av dem som ska bo i huset.
Några av oss har fått nys om ett tomt
hus på Bellmansgatan. Der har varit o-

i wå år och har flera stora 1ägenheter. Det ska saneras och det skulle
med fördel kunna ske med en kollektiv
bebott

planlösning. Vi hoppas kunna jobba
fram ett förslag, som vi med hjälp av
modell kan jämföra med dagens hus.
Men tusan vet om Svenska Bostäder som
äger huset vågar låsa upp...
Det är viktigt att få igång en altemativ bostadsförmedling för kollektivboende. Stockholmshuset på Götgaran 26

skulle kunna bli lokal för en sådan.
Vi har också bjudit in folk med erfarenhet av matlag, organiserade storinköp, storfamiljer osv fö arr dom ska
kunna dela med sig.
Vi hoppas att de här aktiviteterna ska
velka som en impuls och pådrivare även
sen utställningarna har slutat. Fram för
fantasi och flexibilitet i boende och
byggande under 80-talet!

pPogK*H;
Månd 2

juni

78-22 Helkväll kring alternativt boende på det
S

mdspoli tiska Folkuniversireret.

Kollektivtankens historik - BlG-gruppen (bo
gem

enskapl

-

Förvaltningsföreningar

politiska förvaluringsformer.
Onsd 4

juni

Torsd 5

juni

Fred 6 juni

Månd 9

juni

79-22

-

-

Stadsm useer

Arbetskollektiv. Film om Skogsnäs. Jordcirkus

79-22 Vad kan vi göra här och nu? Kv Piskan, storfamiljer, matlag inbjudna. Arbete i smågrp.
Planering av uppsökande akdoner. Alternativ
bosta dsförm edling startar.
17.30

Tur till Hässelby Familjehotell. Srarr Sradsmuseet. Förhandsanmälning till Alternativ
Stad tel 43 ?0 51 efter kl 15.

79-22

Ombyggnad av hyreshus

till

kollektivhus. Före-

drag och diskussion. Stadsmuseer
11 el-12 j0ni

i

Bostads

Sanering med kollektiv planlösning. Tur

tegeltraven.

till

P

dsnluylet

urfe

on4l

lleb

'athuttehr
Den utställningen var en entusiastisk historia när ett gäng
arkitekter tillsammans med Svensk Form slog ett slag för
funktionalismen - deh tidens stadspolitiska nytänkande.
Vad var då funktionalismen? Och vad srår dess jubiteumsarrangörer av idag för?

Funktionalismen

- eller

funkisen som

folk sa - var ert barn av en tid som trodde på tekniken. Man hade sett bilar och

flygplan, film och telefon, kylskåp och
brödrostar fodas och var full av enrusiasm
inför alla möjligheter som öppnade sig.
Samtidigt var läget på bostadsmarknaden fruktansvärt. Familjer bodde sam.
mannängda i ettor. Man eldade i kakelugnar och sket på torrdass. på dom mörka bakgårdarna sprang råttorna. Folk
dog i tbc.
Kontrasten mellan det möjliga och
verkligheten var slående. För funktionalisterna - en rörelse bland arkitekter och
planerarfolk - framstod det som kontrasten mellan gammalt och nytt. I deras
program skulle bostadsnöden röjas undan
med modem teknik och moderna metoder. Programmet kom just som det - i
Sverige - öppnades politiska möjligheter

att förbättra folkmajoritetens bostäder

i

och med den socialdemokratiska fram-

rlckningen.
här kan man kort sammanfatta funkisprogrammet.
o Industriellt byggande. Det sågs som
nödvändigt för atr priserna skulle kunna
sänkas så att bra bostäder blev tillgängliga för alla. Der krävde bl a hård standardisering.
o "Vetenskaplig planering". Istället för
att bekymra sej om gatuperspektiv och
fasaddekorationer ville man betona sånt
som gick art mära i siffror. T ex solljuSå

sets

infall i lägenheterna.

o Funktionsuppdelning, dvs var sak på
sin plats. Varje utrymme skulle "figursys" för sin funktion. Sovrum skulle va-

ra anpassade att sova i och gator för tafiken. Delvis var der en följd av kraver
på standardisering men det fanns också

En hel hoper andra arrangemang med Stockholmsanknytning

äger rum i sommar. Det är arkitekternas organisation SAR
och Stockholms kommun som manifesterar minnet av Stockholmsutställningen 1930.

ett drag åv romanrisering av ordningen i
en fabrik. Man pratade om bostaden som
"en maskin att bo i",
o In med ljus och grönska bland husen.
Det var förstås en reaktion mot dom mörka bakgårdarna som förknippades med
bostadsnöden på samma särt som 'berong,
förknippas m ed 60-talets fuskbyggen.
Dom stadsdelar som byggdes efter det
här programmet - 30- och 40-talsområden som Abrahamsberg och Hägerstensåsen - iir åtråvärda idag. Det har kanske inte så mycket med funkisprogrammer art göra. Slrkeförhållandena i samhället vår sådana att det var möjligr arr
bygga bra även för "vanligt folk,'.
Men under 50-, 6O- och ?O-talen fylldes det funktionalistiska formspråket
med ert nytt innehåIl. Marknadskrafter
och kommersialism, strukturrationaliseringar och individualisriskt sönderfall
lade grunden till det slags byggande vi
kan se i City och Flemmingsberg.
o Målet för det industrialiserade byggandet blev å ena sidan att ge ekonomiska
fördelar för byggbolagen, å andra sidan
att

så snabbt som

möjligt hysa in tvångs-

förflyttade norrlänningar i storstädemas
utkanter,
. Den verenskapliga planeringen ställdes i tjänst hos samma krafter; vetenskapligheten blev dessutom nåt man
kunde slå i skallen på fotk som opponerade sig.
o Funktionsuppdelningen srälldes i srordriftens tjänst; stora sovstäder, stora arbetsområden med långa resor mellan.
Så nån befrielse för människorna ledde
inte funkisen till. Effektiva metoder är
inte nog. Det avgörande är vilka som
besrämmer vad som ska göras.

Under vären har vi sert en hangarliknande byggnad resa sig i Kungsan, invid
Almarna. Det & SAR som river av sitt

\törrad av stat[g;
och kommunala miljonanslag.
Vad är det dom vill säga! Vilket budskap vill dom föra fram?
- Det är inte lätt att säga, menar Ville Herlin, arkitekt som har varit med
om förberedelsema.
- Visst finns en massa bra infallsvinklar. Om planering för ett kollektivare
liv, om planering för handikappade osv.
Men utan helhetsperspekriv och utan
verkligheisbeskrivning. Och som det
framställs blir det obegripligt varför inte allt redan är föverkligat.
- Att ojämlikhet och makrkoncentration förhindrar bra initiativ har man inte velat gripa tag i. Vi var några som
fem tiårsjubileum,

pressade kommitt€n på vad dom

vilte

manifestera. Och kom fram dll art huvidsaken för dom var att manifestera ar-

kitektkåren. Atr man nu har
aft bygga brå.

kunskap

- Men på vems sida står arkirektema?
Dom boendes? Och vilka boende i så
fall?
Ett par hundra meter från SÅRs utställning ligger City. Ftatsen där b0- och
60-talens arkitektelit skapade sina livs-'
verk. En dödare plats går knappt att

Hnka sig.
Undrar om närheten känns besvärande?

