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nationellt perspektiv utan ofta utifrån ett 
internationellt perspektiv, vilket är nöd-
vändigt då samhället under 1900- och 
2000-talen blivit alltmer globaliserat och 
en svensk stad i allra högsta grad kan på-
verkas radikalt av händelser långt utanför 
den egna handlingssfären. Ett exempel ur 
boken är hur Malmös ekonomiska hjärta 
— Kockumsvarvet — (som under en lång 
period tillhörde de största skeppsvarven 
i världen) plötsligt fick se orderboken 
tömmas pga. Oktoberkriget och oljekri-
sen i Mellanöstern. Ett drygt decennium 
senare var varvets saga all och Malmö var 
tvunget att hitta en ersättare till den tunga 
industrin som sysselsättare. 

Boken är uppdelad i två delar där den 
första behandlar stadsutvecklingen från 
andra världskrigets slut fram till 1970-
talets början och den andra delen följer 
upp därifrån fram till idag. Efterkrigs-
tidens Malmö var en rik stad där både 
industri och fotbollslag blomstrande och 
kommunen var ett föredöme för den 
svenska modellen. I Malmö anlades Sveri-
ges första motorväg år 1952, Europas an-
dra stormarknad år 1962, Sveriges högsta 
bostadshus året därpå osv. Bilden av en 
stad som gärna är först och störst (men 
inte alltid vackrast) framträder, ofta med 
en stor portion självgodhet, en bild som 
kanske till viss del fortfarande lever kvar. 
Det fanns dock en stor bostadsbrist och 
flera stadsdelar hade omoderna bostads-
hus med eftersatt underhåll och trång-
boddhet. Genom både kommunala och 
privata initiativ påbörjades ett massivt 
bostadsbyggande som nådde sin klimax 
under miljonprogramsåren 1965—1974. 

I staden fanns ett utvecklat samarbete 
och samförstånd mellan den politiskt 
styrande arbetarrörelsen och det privata 
näringslivet. I realiteten var det ett fåtal 

”starka män” som drev på och styrde hu-
vudparten av stadsutvecklingen och byg-
gandet, något som närmast kunde beteck-
nas som pampvälde. Dessa personer satt 
inte sällan på två stolar, vilket uppfattades 
som ett mindre problem så länge utveck-
lingen gick framåt och invånarna var till-
fredsställda. Under 1950-talet utvecklades 
också långvariga samarbeten mellan bygg-
herrar och arkitekter som resulterade i 
både omfattande byggnationer och intres-
sant — stundom radikal — arkitektur. Ex-
empel på detta är samarbetet mellan stor-
byggmästaren Hugo Åberg och arkitekten 
Thorsten Roos som på 1960-talet bl.a. 
resulterade i Kronprinsen — ett modernis-
tiskt komplex med butiksgalleria, kyrka, 
fritidsanläggningar och inte minst Sveriges 
högsta bostadshus vid tiden, 26 våningar 
högt och klätt med mosaik i blå nyanser. 
Thorsten Roos satte för övrigt sin signatur 
på omkring 500 ritningar för byggnader i 
Malmö, ibland i samarbete med sin lika-
ledes framgångsrika kollega Bror Thorn-
berg. Ett annat arkitektpar som satte 
stark prägel på stadsbilden var Jaenecke 
& Samuelsson som fick en mängd stora 
offentliga uppdrag. Dessa resulterade ofta 
i en vågad och expressiv formgivning så-
som i MKB:s område i Östra Sorgenfri där 
husen gavs lutande fasader, helt täckta av 
balkonger i betong eller som i Malmö Sta-
dion med expressiva strävpelare och ele-
gant böljande takkonturer.

Efterhand började arkitekturen bli allt-
mer sammankopplad med byggindustrins 
tekniska landvinningar och teknisk-ekono-
miska förutsättningar styrde, inte sällan 
på bekostnad av estetik och kvalitet. Bo-
kens första hälft avslutas med berättelsen 
om Caroli citys tillkomst åren 1969—73 
— ett stort butiks- och bostadskomplex 
som krävde rivning av en hel stadsdel i 

Malmös centrala, äldre kvarter. Här ges 
en skarp betraktelse av hur tiderna börjar 
förändras, opinionen började vända sig 
mot storskaliga byggprojekt och rivningar 
av äldre bebyggelse. Stadsdelen hade so-
ciala problem som inte försvann — trots 
Caroli citys modernitet — snarare hade 
problemen förvärrats och kvarteren kom 
att kallas för ”Malmös Harlem”. Projektet 
blev, tvärtemot upphovsmännens intentio-
ner, ett misslyckat exempel på att fysiskt 
bygga bort sociala problem. Några år ti-
digare hade dessutom Rosengård hamnat 
på Expressens mittuppslag under rubri-
ken ”Nybyggd slum”. De modernistiska 
byggena hade blivit alltmer likriktade 
samtidigt som folkhemmets kollektivism 
började utmanas av en ny generation med 
mer individuella behov. Samtidigt som 
Caroli city byggdes ut, restaurerades en 
äldre gård på andra sidan gatan där det 
gamla sågs som en tillgång och inte som 
en belastning. Byggnadsvården hade gjort 
sin entré och börjat etablera sig som en 
motvikt till stadssanering.

Den andra delen av boken tar sitt av-
stamp i det postmoderna byggandet som 
i Malmö nådde sin höjdpunkt med den 
amerikanska arkitekten Charles Moores 
bostadshus på ett fält vid kusten kallat 
Potatisåkern. När de första bostäderna 
närmade sig färdigställande vid mitten 
av 1990-talet skrev tidningen Arbetet: ”sä-
kert är att vid invigningen --- står här ett 
av landets mest exklusiva bostadsområ-
den redo att famna kräsna och rika hyres-
gäster.” Husen hade byggts av det kom-
munala bostadsbolaget MKB och visade 
att en omvälvande förändring hade skett. 
Arkitektoniskt kontrasterade husens färg-
starka, lekfulla formspråk med historiska 
referenser, mot de mer monotona bygg-
nationerna som allmännyttan uppfört två 
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decennier tidigare. Men framförallt hade 
man byggt exklusivt och för en privilegie-
rad grupp i samhället. Redan på 1970-
talet hade man dock börjat bygga mer 
exklusiva bostadshus när man ”sanerade” 
den centralt belägna arbetarestadsdelen 
Lugnet och ersatte den småskaliga be-
byggelsen med stora flerbostadshus och 
vid den tiden dyra lägenheter. En stor 
del av bokens avslutande kapitel upptas 
av omvandlingen av Västra hamnen, från 
varvsområde till bostads-, rekreations- 
och högskoleområde med starka ekolo-
giska förtecken. Området kan stå som 
symbol för det nya Malmö, där staden 
har genomgått en omvandling från indu-
strisamhälle till ett kunskaps- och tjänste-
samhälle. Naturligtvis kröntes området av 
landets högsta bostadshus (och det näst 
högsta i Europa), Turning Torso, stadens 
vana trogen. 

Författarna navigerar fram genom 
historien också med hjälp av anekdoter, 
poesi och musik, något som förstärker, 
och ökar förståelsen för tidsandan. Man 
lyckas också behålla ett objektivt och ny-
anserat perspektiv på samhällsutveckling-
en i de flesta avseenden. När kritiserade 
storskaliga byggprojekt beskrivs låter man 
inte bara kritikerna komma till tals utan 
också upphovsmännens intentioner och 
de positiva sidor som oftast finns, även i 
de mest kritiserade områdena. Vidare lå-
ter man också den mer alldagliga bebyg-
gelsen träda fram, hus med ett begränsat 
arkitektoniskt värde, men som utgör en 
betydande del av vårt byggnadsbestånd. 
Även stadsutvecklingens påverkan av in-
dustri, handel och utbildning förklaras 
och inte minst infrastrukturens betydelse. 
En betydelse som i Malmös fall blivit ex-
tra påtaglig exempelvis genom Öresunds-
brons byggande.
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I snart tio år har det pågått en landsom-
fattande verksamhet med att beskriva och 
karakterisera alla landets kyrkor. Det är 
ett rejält lyft i kunskap och kompetens, 
som knappast uppmärksammats efter 
förtjänst utanför de närmast berörda 
kretsarna. Satsningen har möjliggjorts ge-
nom den statliga kyrkoantikvariska ersätt-
ningen, som fördelas av stiften i samråd 
med länsstyrelserna. Ramfördelningen till 
stiften samt medel till mer övergripande 
projekt beslutas av Svenska kyrkan på 
nationell nivå i samråd med Riksantikva-
rieämbetet. Syftet med ersättningen är na-
turligtvis i första hand att stödja Svenska 
kyrkan i dess ansvar att underhålla och 
vårda kyrkorna, och merparten av de 460 
milj kr som utdelas årligen går till direkta 
vårdinsatser. 

Men klokt nog har man medgivit att 
även åtgärder för inventering, planering 
och information kan få bidrag, om där-
med den långsiktiga vården och förståel-
sen av de kulturhistoriska värdena främ-
jas.  Cirka 20% av utbetalade medel har 
genom åren avsatts till grundliga invente-
ringar, som genomförts stiftsvis av en stor 
skara byggnadsantikvarier. På grundval av 
den förbättrade kunskapen har man se-
dan kunnat precisera varje kyrkas egen-
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Det breda greppet blir både bokens 
styrka och svaghet, vilket författarna själ-
va flaggar för redan i förordet. Internatio-
nella skeenden kan på några ställen bli en 
aning stereotypt framställda och somliga 
bakgrundsbeskrivningar till huvudämnet 
kännas något för omfattande, men de 
utgör samtidigt en nödvändig fond till 
de välorienterande beskrivningarna av 
Malmös utveckling. Texterna förstärks 
och samverkar med ett rikt bildmaterial 
av både historiska och nytagna fotogra-
fier samt ritningar. På en del ställen har 
bilderna tyvärr fått ett för litet format för 
att kunna uppfattas ordentligt. Boken är 
som starkast när tidsströmningarnas av-
tryck i arkitektur och fysisk miljö samt de 
mekanismer som styr stadsutvecklingen 
förklaras, hur formgivning kan bli ett ut-
tryck för öppenhet, slutenhet, auktoritet 
eller delaktighet. Skildringarna har en ba-
lans som kan sammanfattas i bokens titel 
”Malmö i skimmer och skugga”; det är 
ingen skönskrivning som ges, utan både 
fram- och baksidorna av stadens utveck-
ling behandlas på ett vidsynt och kunnigt 
sätt. Boken kommer att vara en hörnstol-
pe i litteraturen kring Malmös moderna 
historia och stadsutveckling under lång 
tid, men även vara av intresse och ha be-
tydelse utanför regionen och det omedel-
bara ämnesområdet.
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