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Abstract  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med att utveckla och modernisera sam-
hället Oxelösund gick till under expansionsåren 1956 till 1973. Frågeställningarna som stu-
dien ska formas kring utgår från följande frågor: Hur såg det konkreta arbetet ut? Vilka åtgär-
der ansåg man sig tvungen att vidtaga? Hur återspeglas folkhemsideologin i arbetet med att 
förnya Oxelösund?  
   Det primära materialet till uppsatsen är generalplanen för Oxelösund som låg färdig 1959 
och de protokoll som finns bevarade från generalplanekommittéerna, vilka arbetade med att 
utveckla och förverkliga generalplanen. Undersökningen sker utifrån ett antal nedslagspunkter 
i planeringsarbetet. Poängen med de olika nedslagspunkterna är att de speglar många olika 
aspekter på förändringsarbetet, samt framförallt, att de tillsammans ger en övergripande bild 
av hur man tänkte sig det nya Oxelösund. 
   Resultatet visar att utvecklingen och moderniseringen av Oxelösund i många fall utgick från 
folkhemsideologins aspekter. Planeringen för det nya samhället genomfördes inte bara som ett 
lokalt projekt utan även regionala instanser samt instanser på riksnivån var inblandade i arbe-
tet. Stor tilltro fästes också vid experter. Även när det gällde genomförandet av själva arbetet 
slår folkhemstanken igenom på många sätt. ABC-tanken, där man skilde mellan arbetsplatser, 
bostäder och centrumfunktioner är genomgående. Analysen av bostadsaspekterna visar att 
utformningen av dessa var starkt klassrelaterade. Stor ansträngning lades från planerarnas sida 
på att utforma sociala mötesplatser exempelvis idrottsplatser, lekparker och andra fritidsrela-
terade funktioner. 
 
Nyckelord: Folkhem, Oxelösund, Stadsplanering, Generalplan, Samhällsplanering, ABC-stad  
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Inledning 
 
Vad händer när man i ett slag får reda på att folkmängden i en kommun inom bara ett par år 
kommer att fördubblas och i ett ännu mer långsiktigt perspektiv kanske kommer att tre- fyr- 
eller till och med femdubblas? Hur reagerar man inom kommunledning och kommunfullmäk-
tige? Vilka beslut tas och utifrån vilka tankesätt formar man sin uppfattning? Detta är frågor 
som denna uppsats kommer att utreda. Den kommer att behandla en period i den svenska hi-
storien som kanske känns avlägsen idag men som för en stor del av de generationer som föd-
des under perioden 1930 till 1960 är mycket påtaglig eftersom dess konsekvenser nästan i ett 
slag förändrade hela deras livsmiljö. Det som de flesta i min egen generation, födda vid slutet 
av 1970-talet och början av 1980-talet, tar för givet är för de tidigare generationerna inte alls 
lika givet utan tvärtom levde de i en period som kännetecknades av stora förändringar. Deras 
livsmiljö och därmed deras livsvillkor förändrades på bara några år så radikalt att de som inte 
var med då måste ha svårt att föreställa sig det hela.  
   Detta arbete kommer att utgå från en studie av det lilla industrisamhället Oxelösund som 
under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet genomgick så stora förändringar att när 
resultatet stod färdigt fanns inte mycket av det gamla kvar, istället hade ett helt nytt samhälle 
byggts upp. Samma utveckling står att finna i många svenska städer under denna period.  
   Den utveckling som Oxelösund genomgick under denna period är inte unik för enbart detta 
samhälle. Under den berörda perioden skedde en enorm utbyggnad av svenska stadsmiljöer 
och detta hänger samman med att det är under just denna period som den stora urbansise-
ringsvågen under 1900-talet inträffar. Detta hänger samman med bland annat stora struktur-
omvandlingar inom industri och jordbruk. Människor som så att säga rationaliserades bort 
från den allt mer moderniserade och rationaliserade jordbrukssektorn flyttade in till städer och 
tätorter där den allt mer utbyggda och moderniserade industrin krävde arbetskraft. 
   Strukturomvandlingarna innebar en flyttlasspolitik av stora mått. 1955 bodde cirka 2,5 mil-
joner människor på landsbygden. Tjugo år senare fanns endast en miljon kvar. Samtidigt 
växte städernas och tätorternas befolkning från fyra miljoner till nästan 7 miljoner.1 Detta 
satte givetvis mycket stor press på alla samhällsinstanser och de konkreta förändringarna 
syntes kanske främst inom den kommunala sfären.  
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med att utveckla och modernisera sam-
hället Oxelösund gick till, under perioden 1956 till 1973. Perioden i fråga kännetecknades av 
en kraftig expansion i samhället. Oxelösund var inte ett unikt fall bland de stadsomvandlingar 
som genomfördes i svenska städer under den senare delen av 1900-talet. Exemplet utgör på 
intet sätt något undantag utan kan snarare fungera som just ett exempel.  Frågeställningarna 
som studien ska formas kring utgår från följande frågor: Hur såg det konkreta arbetet ut? 
Vilka åtgärder ansåg man sig tvungen att vidtaga? Samhälls- och stadsplaneringen under 
denna tid var beroende av den så kallade folkhemstanken och ovanstående frågor fungerar 
som utgångspunkt till den kanske viktigaste frågan, nämligen utifrån vilken ideologisk grund 
arbetet formades. Hur återspeglas den så kallade folkhemsideologin i arbetet med att förnya 
Oxelösund?  
 
                                                 
1 Ramberg, Klas, Allmännyttan. s. 131. Stockholm, 2000. 
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Metod 
 
För att få klarhet i hur utvecklingsarbetet och moderniseringen av Oxelösund såg ut, kommer 
ett antal nedslagspunkter i planeringsarbetet att göras. Genom att tillämpa frågeställningarna 
på dessa nedslagspunkter skall svaren på sökas. De nedslagspunkter som kommer att behand-
las är; generalplanekommitténs arbete och utformning, bostäder, kommunikation, centrum 
och servicefunktioner, bevarandefrågor samt den offentliga verksamheten. Genom att under-
söka hur man arbetade med dessa punkter, samt hur man argumenterade för, och motiverade 
sina beslut och sedan jämföra detta med forskning om, dels den svenska stadens historia och 
dels med forskningen om den rikspolitiska ambitionen om folkhemsstaten, kommer uppsatsen 
att försöka svara på de frågor som ställdes i syftet. Poängen med de olika nedslagspunkterna 
är att de speglar många olika aspekter av förändringsarbetet, samt kanske framförallt, att de 
tillsammans ger en övergripande bild av hur man tänkte sig det nya Oxelösund. Det är inte 
meningen att nedslagen ska behandlas separat men i själva framställningen är det lättare att 
hantera de enskilda punkterna för sig och sedan göra den övergripande analysen i uppsatsen 
diskussionsdel. 
   Arbetsordningen som beskrivits ovan kräver en ordentlig teoretisk genomgång. Denna 
kommer som sagt att ges dels utifrån synen på den svenska stadens och stadsplaneringens 
historia, och dels utformandet av den så kallade folkhemstanken som dominerade det rikspo-
litiska tänkandet under efterkrigstiden. Även om dessa punkter kan tyckas vara olika, ska 
stadsplaneringsavsnittet snarare behandlas som en underliggande del av folkhemstanken men 
eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka just hur själva staden förvandlades kom-
mer denna del av det teoretiska avsnittet att behandlas enskilt.  
 
 
Material 
 
Det primära materialet för denna uppsats utgörs av två huvudkällor. Den ena är de protokoll 
som upprättades av de två generalplanekommittéerna, den första verksam mellan 1956 och 
1965 och den andra mellan 1966 och 1973. Den andra primärkällan utgörs av den färdiga ge-
neralplanen för Oxelösund. De båda generalplanekommittéernas protokoll ger en god insikt i 
hur man tänkte sig det framtida Oxelösund och på vilket sätt man ämnade arbeta. Speciellt 
kan detta sägas gälla för den första, det var nämligen denna som arbetade fram den general-
plan som utgör den andra huvudkällan i detta arbete. Utifrån dessa protokoll är det möjligt att 
dra slutsatser om vilka motiv och vilka idéer som präglade arbetet. Den första kommitténs 
arbete utmynnade 1959 i en färdig generalplan (se nedan) men protokollen har den fördelen 
att det, i dessa, går att följa diskussionerna bakom besluten, vilket inte går att utläsa i den fär-
diga generalplanen. I kommitténs protokoll återfinns nämligen motiven och ställningstagan-
dena bakom besluten. De faktiska uppgifterna däremot återfinns i generalplanen och därför 
kompletterar de varandra på ett utmärkt sätt. De båda kommittéerna bestod ursprungligen av 
representanter för staden och för stadens näringsliv men under arbetets gång anlitades ett antal 
utomstående konsulter, vilka fick stor betydelse för arbetets gång. En sådan var arkitekten 
Jöran Curman som, åtminstone under arbetets första år, påverkade utformningen av staden. 
   Den andra huvudkällan består som sagt av generalplanen. Denna var resultatet av general-
planekommitténs arbete och dessa båda källor bör nog ses som två sidor av samma mynt. I 
generalplanen skissades planerna för det framtida samhället upp, inte bara hur man tänkte sig 
den fysiska utformningen av staden utan också sociologiska och demografiska förhållanden 
fick plats. Protokollen och generalplanen ger i sig inte något svar på hur de faktiska resultaten 
blev, men eftersom uppsatsen syfte inte är att undersöka detta, utan snarare hur man tänkte sig 
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själva arbetet och utifrån vilket idéklimat man hämtade inspiration fungerar dessa protokoll 
utmärkt som källmaterial 
   En annan källa som figurerar i uppsatsen är boken Oxelösund i händelsernas centrum av 
Sven Zetterström, långvarigt kommunalråd i Oxelösund och medlem av de båda generalpla-
nekommittéerna. I boken ges en personlig bild av arbetet med förändringarna i staden och i 
långa drag handlar det om rena minnesanteckningar. Zetterström intar i vissa fall en försva-
rande attityd till förändringsarbetet och boken skulle kunna ses som ett inlägg i den senare 
tidens debatt om de förändringar som ägde rum i de svenska stadsförändringarna under andra 
hälften av 1900-talet. Därmed återfinns en stor del tendensiösa drag i Zetterströms redogö-
relse, vilket man måste ta i beaktande. Det ska dock sägas att boken inte utgör någon primär 
källa. Uppsatsen kommer inte att grunda sig på Zetterströms minnesanteckningar, utan snarare 
fungerar dessa som ett komplement till det ovanstående, primära, materialet. De uppgifter 
som hämtats från Zetterström är inte heller av sådan karaktär att det lider av tendensiösa in-
slag, det handlar främst om rena faktauppgifter. Även i de fall då källan används på ett annat 
sätt kan det tendensiösa draget kan i vissa fall utgöra en tillgång då det gäller att rekonstruera 
den mentalitet som präglade arbetet.  
   Uppsatsens teoretiska material utgår främst från två olika aspekter som ändå i viss mån 
sammanfaller. Litteratur som behandlar tanken om folkhemmet kommer att tas upp. Folk-
hemstanken var en bred ambition som spände över många olika områden, från den enskilda 
individen till det breda kollektivet och som en del i denna tanke återfinns stadsplanering. Lit-
teratur om staden och stadsplanering som historiskt fenomen kommer att behandlas i en sepa-
rat del men detta ska inte tolkas som att den är frånkopplad tanken på folkhemmet, tvärtom 
var den en viktig, kanske till och med den viktigaste, delen i detta arbete. Det var ju i staden 
som folk skulle bo och leva sina liv och stadens utseende påverkade dess invånare.       
   Bildmaterialet i uppsatsen är till stor del hämtat ur Oxelösunds kommuns digitala fotoarkiv 
Oxelösundsarkivet och dessa bilder är publicerade med arkivets medgivande och godkän-
nande. Andra bilder, främst kartmaterialet, återfinns i generalplanen och ytterligare några är 
författarens egna bilder.  
 
 
Disposition 
 
I detta, det inledande kapitlet redogörs för uppsatsens förutsättningar. Vilket syfte finns och 
vilka frågor ställs? Här finns också beskrivning av det material som uppsatsen bygger på och 
den metod som används för att uppnå syftet.  
   I det andra kapitlet presenteras forskningsläget och de teoretiska utgångspunkter denna upp-
sats grundar sig på. Forskningsläget behandlar aktuell forsning om städer och städernas ut-
veckling under modern tid och olika perspektiv på detta. De teoretiska utgångspunkterna tar 
upp olika teoribildningar om folkhemstanken och olika perspektiv på denna.  
   Kapitlet 1900-talets stadsplanering – En historisk bakgrund ger en bakgrund till de moderna 
städernas utveckling. Dels ger det en inblick i de tankemönster som präglat stadsbyggandet de 
senaste hundrafemtio åren och dels vill de visa att de tankemönster som de folkhemska stads-
byggarna hade som inspiration inte var något som var unikt för Sverige, tvärtom kom mycket 
av inspirationen från arkitekter och samhällplanerare på kontinenten. Anledningen till att inte 
detta hamnar under rubriken forskningsläge är att denna aspekt är alldeles för bred för att in-
lemmas i en forskningsöversikt om städer och städers utveckling. Denna utveckling var bara 
en liten del av det riksomfattade tankemönster som utgjorde folkhemstanken. 
   Staden Oxelösund och dess historia presenteras i det fjärde kapitlet. Detta är den historiska 
bakgrunden till själva undersökningsområdet och är till för att ge läsaren en inblick var, och i 
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vilken tid han eller hon rör sig. Eftersom staden och den dominerande arbetsplatsen, järnver-
ket, är så intimt sammanknippade ges även en kort historisk redogörelse för detta.       
   Själva undersökningen utgörs av kapitlet Den nya staden tar form. Här redogörs för arbetet 
med att förnya och modernisera Oxelösund. Kapitlet är indelat i ett antal underrubriker som 
ska spegla de olika aspekterna av arbetet och försöka ge en bild av hur en stor del av plane-
ringsarbetet gick till. Detta skall sedan tjäna som underlag för själva analysen.  
   Under rubriken Diskussion ska resultaten från undersökningen i det förra kapitlet kopplas 
samman med den tidigare forskningen och de teorier om folkhemmet och folkhemstanken 
som presenterades under rubriken Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter. 
   Slutligen ges en sammanfattning av uppsatsens huvudtankar i det sista kapitlet.   
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Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter 
 
Det ämne som denna uppsats behandlar spänner över ett antal forskningsområden och detta är 
ett försök att ge en översiktlig bild av hur denna forskning kan se ut. Ambitionen är inte att ge 
en fullständig redovisning utan att peka på olika aspekter av forskning och forskningsområ-
den. Vid studier som denna krävs att man lyfter blicken från den rent historiska nivån och 
redovisar forskningen utifrån många olika perspektiv. Stadsplanering spänner över många 
olika forskningsfält så som arkitektur, kulturgeografi, historia, konst- och idéhistoria, i viss 
mån kan man även räkna in statsvetenskap och sociologi. Ämnet i sig kräver ett tvärveten-
skapligt synsätt och tillika ett tvärvetenskapligt forskningsläge. 
 
 
Översiktlig forskning 
 
I detta forskningsläge är det är omöjligt att komma ifrån arkitekten Eva Erikssons översikts-
verk om den moderna staden. Hon har i två verk, Den moderna stadens födelse2 och Den mo-
derna staden tar form3 studerat på vilket sätt den svenska staden förändrats från 1800-talet 
och framåt. Speciellt den senare delen som spänner över perioden 1910 till 1935 är intressant 
för denna uppsats. Det är ett stort, rikt illustrerat verk, som förklarar samspelet mellan arki-
tekturdebatt, stadsplanering och samhällsutveckling under 1900-talets första decennier. Pro-
blemet är dock att Eriksson stannat redan 1935 och därmed inte får med den egentliga svenska 
samhällsomvandlingen som startade först efter andra världskriget. Hon beskriver grunden, 
idéerna och inspirationen till denna omvandling men inte det egentliga resultatet. Erikssons 
bakgrund som arkitekt genomsyrar självfallet hennes verk och tyngdpunkten ligger främst på 
detta. Men i sin framställning tar hon även hänsyn till utomarkitektoniska faktorer och det gör 
att man får en bred bild av denna tids mentalitet, dock något begränsad, främst genom ett 
snävt arkitektur- och konsthistoriskt aktörsperspektiv.4 
   En liknande, om än inte lika omfattande, studie av den svenska staden har gjorts av histori-
kern Christer Ahlberger i Den svenska staden – vinnare och förlorare.5 Ahlbergers studie 
sträcker sig längre än Erikssons ända in på 1990-talet och han börjar också tidigare, under 
1800-talets första hälft. Mycket av Erikssons och Ahlbergers resonemang är lika men det 
finns vissa punkter som skiljer dem åt, bland annat märks det att Ahlberger i första hand är 
historiker, inte arkitekt. Han sätter in städernas förändring i en vidare historisk kontext och 
ser hur de förändrats, inte så mycket på grund av den enskilda aktörens handlingar utan ur ett 
strukturellt behov främst förknippat med industrialiseringen och urbaniseringen under senare 
delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Den första stora förändringen skedde i och med 
den svenska industrialiseringen under andra hälften av 1800-talet och sträckte sig några år in 
på 1900-talets början. Denna förändring var starkt förknippad med den svenska industrialise-
ringens framväxt och med den ökade urbaniseringen. Den andra stora förändringen skedde 
från 1920-talet och framåt och sammankopplas med dels den tekniska utvecklingens behov 
och med det socialdemokratiska maktövertagandet under 30-talets första år. Främst var det 
bostads- och trafiksituationen som drev på förändringarna. I detta läge spelade också de 
funktionalistiska arkitekterna en stor roll säger Ahlberger som menar att dessa allierade sig 
med socialdemokratin och därmed kunde genomföra sina nya projekt. Den typ av samhälle 
som växte fram under denna period kallar Ahlberger för folkhemsstaden och det sträcker sig 

                                                 
2 Eriksson, Eva, Den moderna stadens födelse. Stockholm 1990. 
3 Eriksson, Eva, Den moderna staden tar form. Stockholm 2001. 
4 Eriksson, 2001.  
5 Ahlberger, Christer, Den svenska staden. Stockholm 2001. 
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en bit in på 1970-talet då en reaktion mot denna typ av centraliserad samhällsplanering såg 
dagens ljus.6  
   Ahlbergers och Erikssons verk kan ses som två övergripande studier av svensk stadsbygg-
nad om än från olika perspektiv och från olika utgångspunkter. Annan forskning som är in-
tressant för denna studie är sådan som behandlar enskilda orter och dess utveckling. 
   Konsthistoriken Eva Vikström har i sin doktorsavhandling Platsen, bruket och samhället 
undersökt förändringar i bebyggelse och stadsbild i 1800- och 1900-talets nya samhällen. Med 
begreppet nya samhällen menar hon tätorter som vuxit fram under 1800-talet, exempelvis nya 
bruksorter, kyrkstäder och järnvägsknutar och som i administrativ bemärkelse inte klassades 
som städer.7 Speciellt intressant är att undersökningen fokuserar på just samhällen som upp-
stod under det sena 1800-talet, precis som Oxelösund (se sid. 21). Vikström delar in sitt un-
dersökningsområde 1860-1970 i tre större perioder, från vilka hon utgår. Den första perioden 
1860-1910 kallar hon för samhällets grundningstid. Under denna tid etablerades många nya 
samhällen, dels som en följd av den industriella utvecklingen, hit hör exempelvis bruksorter 
och andra industriella projekt som lockade till sig stor mängd arbetskraft och dels som en 
följd av politiska och ekonomiska reformer till exempel järnvägsknutar. Dessa samhällen blev 
på grund av den snabba utvecklingen ofta oplanerade och ostrukturerade och Vikström ser de 
två andra perioderna som olika försök att reglera detta. Den första perioden mellan 1910-
1940, utformades som en reaktion mot den industriella rutnätsstaden och inspiration hämtades 
från tiden före industrialiseringen. Öppna allmänna ytor och parker föredrogs framför storstä-
dernas trängsel. Egnahemstanken var en del av systemet och runt de nya industrierna sträckte 
sig därför på många ställen en krans av industriarbetarhem. Denna period avlöstes på 1940-
talet av den en funktionalistisk reaktion som sträckte sig fram till 1970-talet. Under denna 
period skedde en tillbakagång till det mer stadsliknande samhället. De sociala funktionerna 
byggdes ut och satte sin prägel på samhällena. Samhället skulle bestå av en pulserande stads-
kärna med omgivande bostadsområden grupperande runt lokala centran.8 Vikströms avhand-
ling ger en beskrivning av de små samhällenas förändringar och trots en konsthistorisk ut-
gångspunkt ger hon en nyanserad bild av förändringsförloppet.        
 
 
Forskning kring städernas förändring 
 
Bengt O.H Johansson har i boken Den stora stadsomvandlingen försökt ge en bild av vad som 
skedde i ett stort antal svenska städer under efterkrigstiden fram till 1980-talet.9 Johansson 
exemplifierar med ett antal stora och medelstora svenska städer och visar med hjälp av riv-
ningsstatistik, generalplaner, kartor och bilder hur städerna under främst 50- och 60-talet ge-
nomgick enorma förändringar inom främst stadskärnorna och hur de expanderade med nya 
bostadsområden i ytterkanterna. Det är dock stadskärnorna som är i fokus för hans analys.  
  Intressant för detta arbete är Johanssons analys av vad han kallar aktörerna, de pådrivande 
faktorerna i stadsomvandlingarna under 1950- och 1960-talen. Enligt honom fanns det ett 
brett spektrum av aktörer, främst kollektiva sådana som gjorde omdaningen möjligt. För det 
första pekar han på det så kallade ”moderna projektet”. Med detta menar han de funktionalis-
tiska idéströmningar som genomsyrade stadsbyggnadstänkandet under 1920-och 30-talen. 
Politiker, arkitekter och samhällsplanerare var alla påverkade av de modernistiska idéerna och 
detta avspeglade sig i samhällsutvecklingen. Han har också undersökt hur bevarandelagstift-
                                                 
6 Ahlberger, 2001. 
7 Vikström, Eva, Platsen, bruket och samhället. Stockholm 1991. s. 10.  
8 Vikström, s. 163-167. 
9 Johansson, Bengt O.H., Den stora stadsomvandlingen. Stockholm 1997. 
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ningen och kulturmiljövården såg ut under denna period, det vill säga på vilken juridisk grund 
aktörerna kunde på och det visar sig att denna gav omdanarna och nybyggarna mycket stort 
spelrum.10  
   En annan viktig aktör som Johansson nämner befinner sig så att säga på det privata planet. 
Det handlar om fastighetsägare, entreprenörer och affärsidkare. Före 1955 dominerades ägan-
det av innerstädernas fastigheter av privatpersoner. Därefter blev större fastighetsägare och 
byggfirmor allt vanligare, skriver Johansson. Denna utveckling ledde till att en viss firma eller 
ett visst bolag på vissa platser kunde driva hela stadsförnyelseprojekt. Även de stora varuhus-
kedjorna blev betydande aktörer i förnyelsearbetet. Hela kvarter kunde rivas för att ge plats åt 
dessa komplex. Normbildande var att ha minst två affärskomplex i centrum: det ena tillhö-
rande Kooperativa Förbundet (KF) och det andra privathandeln. Eftersom KF ansågs stå soci-
aldemokratin nära blev det också en kommunpolitisk uppgift att se till att tomter uppläts till 
såväl KF som till någon av de andra företagsgrupperna.11    
   Vidare ser han hur stadsomvandlingen har skett enligt två spår. Rivning och förnyelse av 
gamla bostadsområden i städernas centrala delar och rivningar för att tillskapa renodlade af-
färscityn. I den förra var den politiskt ideologiska styrningen stark. Kommunala sanerings- 
och bostadsbolag köpte upp stora bostadsområden i stadskärnorna rev dessa och byggde upp 
och förvaltade de nya bostäderna. Det hela hängde samman med statens vilja, att i folkhem-
mets och välfärdstatens namn förnya och framförallt förbättra det svensk bostadsbeståndet. 
Den andra linjen i stadsomvandlingarna, vilken kom efter den första förnyelsevågen, var den 
renodlade cityförnyelsen. Här handlade det om att omstrukturera stadskärnornas affärsverk-
samhet. Att gå från en mängd små specialiserade affärer till stora varuhus efter amerikansk 
modell. Antalet fastigheter minskades radikalt genom rivningar av hela kvarter för att i dess 
ställe bygga upp stora affärskomplex, oftast i samarbete med någon av de stora varuhusked-
jorna (se ovan). Till den andra linjen kom också behovet av att utveckla stadskärnornas infra-
struktur och framförallt anpassa den till bilismen. Därför anslogs stora områden till trafikleder 
och parkeringsplatser, gamla gator breddades för att kunna öka bilkapaciteten.12         
   När det gäller forskning om stadsplanering kan nämnas Gerd Folkesdotters arbete Nyttans 
tjänare och skönhetens riddare.13 Detta arbete undersöker ett antal så kallade general- och 
regionalplaner som upprättades i och med 1947 års byggnadsstadga (se nedan). Folkesdotter 
har undersökt ett antal sådana planer under perioden 1947 till 1974, dels de faktiska planerna 
och dels arkitekterna bakom dessa. Genom att undersöka i vilken mån dessa planer hänvisar 
till i första hand de nyttiga (funktionella) aspekterna eller de sköna (estetiska) aspekterna på-
visar hon att det var nyttoaspekten som dominerade planerna. Under de senare åren kom dock 
skönheten allt mer i fokus men den blev aldrig den dominerande faktorn. En viktig definition 
av nyttan finner Folkesdotter vara ”det allmänna bästa”.14  
  Denna definition stämmer väl överens med de funktionalistiska idealen som dominerade 
arkitektur och stadsplanering efter andra världskriget. Det är också viktigt att påpeka att ut-
ifrån funktionalismens ideal så var det funktionella också det estetiskt vackra. En annan in-
tressant aspekt av Folkesdotters avhandling är att hon i sin redovisningsdel faktiskt gör lik-
nande undersökningar utifrån generalplaner som denna föreliggande ämnar göra.  
   Undersökningar som rör enskilda städer och dess utveckling är ganska riklig, bland annat 
har det skrivits ganska mycket om Stockholms omvandling. Ovan nämnda Gerd Folkesdotter 
har i artikeln Södersaneringen i Gävle undersökt saneringarna i stadsdelen Söder i Gävle un-

                                                 
10 Johansson, s.56-58. 
11 Johansson, s. 64-69. 
12 Johansson, s. 46-48. 
13 Folkesdotter, Gerd, Nyttans tjänare och skönhetens riddare. Gävle 1987. 
14 Folkesdotter, 1987. s. 235. 
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der 1950- och 60-talen.15 Fokus i undersökningen har legat på bostadsförsörjningen, trafiken 
och bevarandefrågan och behandlats utifrån de olika inblandade parternas framförda motiv. 
Folkesdotters resultat visar att den så kallade södersaneringens huvudfråga var bostäderna. 
Den socialdemokratiska majoriteten i stadsfullmäktige var fast beslutna att genomföra en för-
nyelse av bostadsbeståndet trots att behovet av att en sådan inte var direkt nödvändig och inte 
heller förankrad hos de boende i området. ”Det finns inget som tyder på att kommunala organ 
eller tjänstemän beaktat synpunkter från de boende när de gällt genomförandet”.16 Folkesdot-
ter visar att den bostadssociala utredningens (SOU 1945:63) ideologi, att äldre bebyggelse 
ansågs mindervärdig, präglade de ledande politikerna i deras arbete. Trafikfrågorna hade 
mindre politisk fokus och hanterades snarare som en expertfråga. Även bevarandefrågorna 
saknade den politiska förankringen och initiativ till dessa togs främst från lokala aktörer. So-
cialdemokraterna var i allmänhet negativt inställda till dessa frågor.17  
   Folkesdotters undersökning visar alltså att södersaneringen i Gävle drevs framåt av social-
demokratiska krafter och att man hämtade sina argument från den bostadssociala utredningen. 
Fokus låg på bostadsfrågorna och liten eller ingen notis togs till bevarandeintressen. Trafik-
frågorna var ett rent expert- och tjänstemannaärende.  
   Intressant med Folkesdotters undersökning är att den visar på den starka socialdemokratiska 
förankringen i den viktigaste delen av saneringen, nämligen bostadsbyggandet. Detta var ju 
också den del av saneringen som var mest omfattande och därmed märktes mest. I kombina-
tion med politikernas ljumma intresse för bevarandefrågor visar det på den starka förank-
ringen som saneringen hade i den bostadssociala utredningen. Mindre ideologiskt laddade 
frågor, som trafiken, lämnades åt tjänstemän och experter och gavs därmed inte samma ideo-
logiska dignitet.     
 
 
Folkhemmets ideologi 
 
För att till fullo förstå de samhällsförändringar som ägde rum i Oxelösund och förvisso även 
på andra orter och platser krävs att man sätter sig in i den mentalitet som präglade synen på 
samhället, kommunen och även individen i folkhemmets Sverige. Det är också viktigt att peka 
ut var någonstans i historien vi befinner oss. Det är tiden innan miljonprogrammets förorter 
och höghus som ska beskrivas. Vi rör oss i slutet av 1940-talet, 1950-talet och det tidiga 
1960-talet. Minnet från andra världskriget var fortfarande påtagligt, bilismen höll på att slå 
igenom men var ännu inte det dominerande kommunikationsmedlet. Industrin gick för hög-
varv och urbaniseringsgraden blev högre och högre. För att förstå den historiska utvecklingen 
måste vi förstå hur man tänkte och handlade, hur man såg på samhället och på dess uppgifter 
och också förstå hur man såg på människan som samhällsvarelse.   
   I sin avhandling Folkhemmets kommun beskriver idéhistorikern Ulla Ekström von Essen hur 
synen på, och uppgifterna för, de svenska kommunerna radikalt förändrades under 1940- och 
50-talen. Kommunerna integrerades i den rådande socialdemokratiska rikspolitiken och en ny 
ideologi formades, en slags folkhemmets kommunideologi, för att tala med Ekström von Es-
sens egna ord. Denna ideologi föreskrev nya normer för vilken roll och vilka uppgifter kom-
munerna skulle ha i folkhemmets samhälle. Speciellt i samband med de socialpolitiska refor-
mer som genomfördes under denna period fick kommunerna en nyckelroll.18  
   Ekström von Essen slår i sin avhandling fast att stora delar av den svenska välfärden, åtmin-
stone i utvecklingsfasen, genererades lokalt, på kommunal nivå och att kommunerna genom 
                                                 
15 Folkesdotter, Gerd, Södersaneringen av Gävle. I Bebyggelsehistorisk tidsskrift nr: 28 1994. s.123-148. 
16 Folkesdotter, 1994. s. 141. 
17 Folkesdotter, 1994. s. 142. 
18 Ekström von Essen, Ulla, Folkhemmets kommun. s. 383. Stockholm 2003. 
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beslut i regering och riksdag och genom aktiva kommunalpolitikers medverkan blev ett slags 
verktyg för samhällsförändring. Hon hävdar också att den gängse bilden av den så kallade so-
ciala ingenjörskonsten som en slags överhet, som hjärnan bakom folkhemsbyggandet och 
välfärdsökningen bör kompletteras. Enligt Ekström von Essen formades detta arbete i ett sam-
spel mellan många olika aktörsnivåer och man kan inte enbart fokusera på den övre nivån, 
med experter av olika slag, exempelvis sociologer, arkitekter, stadsplanerare och de socialde-
mokratiska huvudideologerna. Man måste även se till de nivåer som finns under, kommunpo-
litiker och de kommunala tjänstemännen, de som formligen satt mitt i smeten.19  
 

Hos SAP [Socialdemokratiska Arbetarpartiet förf. anm.] utvecklades nämligen under 1940-talet en 
strategi att via intern propaganda fostra kommunalmännen i att driva framtidens välfärdskommun. 
I cirkulär, broschyrer, studiehandböcker och studiecirklar förmedlades en bild av idealkommunen 
som en möjlighet, som något som gick att realisera med hjälp av vilja, aktivitet, kunskap och ett 
rationellt förhållningssätt.20   
 

Ekström von Essens fokus ligger på hur denna förmedling såg ut. Det vill säga hur aktörerna 
i den socialdemokratiska toppen, partiets ideologer och den så kallade sociala ingenjörs-
konsten påverkade de undre aktörerna, kommunpolitikerna och tjänstemännen? Vilka ele-
ment innehöll strategin, hur såg förmedling ut och på vilken grund vilar ideologin? Det är 
frågor som Ekström von Essen söker svar på. 
   Vad som gör Folkhemmets kommun intressant för denna studie är dels att Oxelösunds om-
vandling ligger precis rätt i tiden för den avgränsning Ekström von Essen gör. Staden styrdes 
dessutom av socialdemokratiska kommunalpolitiker som med största sannolikhet måste ha 
blivit påverkade av den propaganda som Ekström von Essen talar om. Dels är det lätt att ut-
ifrån hennes dekonstruktion av den rådande kommunideologin, dra paralleller till hur man 
gjorde i Oxelösund. Men för att kunna göra detta måste Ekström von Essens analys av kom-
munideologin redovisas. Denna ideologi består enligt henne av två normativa element, det 
etiska och det rationella. Den etiska delen av ideologin utryckte socialismens vilja att skapa 
ett rättvisare samhälle och handlade i grund och botten om de socialpolitiska åtgärder som 
skulle tillförsäkra medborgarna ett rättvist, tryggt och framförallt jämlikt samhälle. Dessutom 
uppfattade man dessa åtgärder som ett sätt att legitimera demokratin och motverka totalitära 
tendenser i samhället. En universalistisk och solidarisk lönepolitik skulle skapa jämlikhet, 
nationell gemenskapskänsla och fungera legitimerande och stärkande för staten.21  
   Det blev kommunerna som fick ansvaret för en mängd verksamheter vilka definierades 
som rättigheter. Exempelvis rätt till bostad, hälsovård, barn- och äldreomsorg dessutom må-
nade man om rätten till fritid och avkoppling och idrottslig aktivitet. Man uppfattade sam-
hället och individen som organiskt sammanbundna och tänkte sig att om samhället tillförsäk-
rade individen alla dess rättigheter skulle individen solidarisera sig med samhället och all-
mänintresset. Rätten till bildning och kunskap fanns också med som ett moment.22 
   Det rationella elementet i ideologin hade sin grund i antagandet att samhället hela tiden var 
statt i utveckling och att det var viktigt att ha kontroll över denna utveckling så man kunde 
styra den i rätt banor. Kommunerna skulle vara som en välfungerande industri i människans 
tjänst. Genom olika typer av planer, gatuplaner, bostadsplaner, stadsplaner och via kommu-
nala handlingsprogram skulle samhället styras i rätt riktning. Det är bland annat här som 
1950-talets kommunsammanslagningar kommer in i bilden. Endast i stora och relativt folk-
rika kommuner kunde dessa oftast långsiktiga planer förverkligas. Det är även nu som den 

                                                 
19 Ekström von Essen, 17-18.  
20 Ekström von Essen, s. 19.  
21 Ekström von Essen, s. 387. 
22 Ekström von Essen, s. 388. 
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direktdemokratiska kommunstämman ersätts av en mer rationell representativ demokrati via 
fullmäktigeinstitutionen.  
   Kommunernas planering skulle gärna ske med vetenskaplig grund. Många kommuner tog 
exempelvis hjälp av sociologer när det gällde att exempelvis planera bostads- och boende-
miljöer. Det fanns en uppfattning om att människan befann sig ett slags kristtillstånd, hemlös 
och missanpassad i det moderna industrisamhället. Man ville återskapa det gamla bondesam-
hällets identitet, moral och samhörighetskänsla i den moderna och trivsamt planerade kom-
munen. Samlingslokaler, badhus, bibliotek och idrottsplatser skulle fungera som mötesplatser 
för den kommunala storfamiljen. Medborgaraktiviteten blev ett viktigt inslag och här möttes 
det rationella och etiska elementet i folkhemmets kommunideologi.23  
 

Demokratiskt fungerande människor i sunda bostäder som utövade omfattande förenings- och 
folkrörelseliv i kommunens samlingslokaler, som gick till kommunens bibliotek och utvecklades 
personligen, som gick och simmade i simhallen, eller spelade fotboll på idrottsplatsen uppfattades 
som ett villkor för ett gott och stabilt samhälle med en gemensam värdegrund – Ja ett villkor för 
framstegstänkande överhuvudtaget.24  

 
Folkhemmets kommunideologi stod alltså enligt Ekström von Essen på två ben, det etiska 
och det rationella och dessa skulle i slutändan få samhället att fungera som en organisk enhet 
där kommunen fostrade medborgarna och dessa i sin tur utvecklades och styrde samhället i 
rätt riktning mot framsteg och tillväxt.  
 
 
Folkhemmet som riksintresse 
 
I boken Hemmet vi ärvde intar Jan Larsson en annan ståndpunkt angående folkhemmets ar-
kitekter än vad Ekström von Essen gör.25 Larsson är av den uppfattningen att det var just de 
sociala ingenjörerna som var de drivande i folkhemsuppbyggandet. Han fokuserar alltså till 
största delen på den övre nivån. Speciellt ser han Gunnar Myrdal som en viktig person. Kring 
honom samlades ett antal intellektuella, arkitekter, sociologer, ekonomer och politiker. Inte 
så att de alla arbetade i grupp men de hade kontakter med varandra och de var medvetna om 
varandras arbeten, tankar och åsikter. Folkhemmet formades, enligt Larsson, i symbios mel-
lan de socialdemokratiska rikspolitikerna i maktställning och ett antal modernistiskt inriktade 
intellektuella, vilka såg sin chans att få sina drömmar förverkligade. 
   Larssons bok är en slags expose över den svenska 1900-talshistorien med betoning på den 
politiska, institutionella och individuella livsstil som ofta sammanfattas med termer som väl-
färdsstaten, den sociala ingenjörskonsten och folkhemmet. Intressant för denna studie är hans 
framställning av idéerna bakom och genomförandet av samhällsbyggandet under 1940- och 
50-talen. Larsson beskriver bland annat tankarna om det så kallade ABC-samhället. ABC 
stod för arbete, bostad och centrum och själva idén vilade på tanken om en ”rationell upp-
delning av det geografiska rummet som åtskilde ytor avsedda för olikartade användningsom-
råden”.26  
   Bostäder arbetsplatser och centrumfunktioner exempelvis butiker, försäkringskassa, vård-
central, bibliotek etc. skulle skiljas åt. Man ville ha en noga planerad miljö med ordning och 
reda. Bostad skulle vara bostad och arbete skulle vara arbete, allt för människan bästa. Goda 
förbindelser skulle koppla ihop de olika delarna under de tidiga planeringsstadierna, innan 
bilismens genombrott, främst cykel och gångbanor samt kollektivtrafik, senare infogades 
                                                 
23 Ekström von Essen, s. 388-390.  
24 Ekström von Essen, s. 390. 
25 Larsson, Jan, Hemmet vi ärvde. Stockholm 1994. 
26 Larsson, s. 198. 
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även bilvägar i ABC-tanken. Liksom Ekström von Essen, nämner Larsson hur man på plane-
ringsstadiet satte sin lit till forskning, vetenskap och teknik. Samhället skulle bli som en väl-
planerad industri. Den nya tidens sociologer och arkitekter planerade den nya tidens samhäl-
len.27 Precis som Ekström von Essen, hävdar Larsson också att samhällsplaneringen hade ett 
demokratiskt fostrande syfte och ett syfte att trygga den i industrialismen vilsegångne, och av 
krigserfarenheter präglade, medborgaren. ”Elakt kan man säga att krigserfarenheten hade 
gjort det svårt att verkligen lita på medborgarnas demokratiska sinnelag […] Genom att kon-
trollera framtiden skulle det allmänna också kunna erbjuda trygghet för medborgaren”,28 skri-
ver Larsson bland annat. Det gällde alltså inte bara att bygga nytt rent bokstavligt utan man 
skulle även forma människorna, medborgarna på ett nytt sätt.  
 

Planeringens mål var ädelt. Det gällde att skapa socialt medvetna människoroch (sic) ››gynna bil-
dandet av en demokratisk människotyp, för vilken friheten kombineras med en social ansvars-
känsla‹‹29  

 
En annan intressant aspekt av Larsson beskrivning är att han nämner en viss Jöran Curman. 
Denna man är intressant därför att det var han och hans arkitektfirma som anlitades i Oxelö-
sund och det var han som stod bakom den första generalplanen för Oxelösund, Generalplan 
1959. Curman var en av de stora, kanske till och med den störste aktören i förvandlingen av 
Oxelösund under det sena 1950- och 1960-talet. 
   Jöran Curman var arkitekt och specialist på bostadsplanering i mindre industriorter. 1944 
hade han utkommit med Industriens arbetarbostäder, en skrift som enligt Larsson inspire-
rade till samhällsplaneringens ABC-tanke, kommunen skulle uppfattas som ett storföretag. 
Han hade dessutom starka band till Uno Åhrén, en av den svenska funktionalismens stora 
förgrundsfigur och en av de specialister och sociala ingenjörer som Larsson framhäver som 
hjärnan bakom det svenska folkhemmet. Han stod dessutom Gunnar Myrdal mycket nära.30 
   Det verkar allmänt som om intresset för de små industriorterna var väldigt stort i den första 
fasen av folkhemsbyggandet. Enligt Larsson var i synnerhet Uno Åhrén väldigt missnöjd 
med de så kallade Klondykesamhällena som i industrialiseringens spår hade vuxit upp på 
landsbygden under den senaste femtioårsperioden. ”Här uttrycker han nära på en besatt in-
genjörstro, när det gällde att ordna det glesa och otyglade”.31 Det är mycket troligt att denna 
beskrivning skulle ha stämt väl överens med Oxelösund under det sena 1940-talet och tidiga 
1950-talet. 
 
 
Individen samhällsplaneras 
 
Genushistorikern Yvonne Hirdman anknyter till Jan Larssons resonemang om de sociala in-
genjörernas betydelse i sin bok Att lägga livet till rätta. Liksom hos Larsson är det Gunnar 
Myrdal, och hos Hirdman även hans maka Alva, som får agera förgrundsfigurer. Skillnaden 
mellan Hirdman och Larsson är att där Larsson kan sägas företräda ett makroperspektiv fö-
reträder Hirdman snarare ett mikroperspektiv. Det är den enskilda individens, främst kvin-
nans, roll i det tidiga folkhemmet om Hirdman mycket välförtjänt sätter fokus på. Det som 
dock gör Hirdmans arbete intressant för denna uppsats är dock hennes tes om hur den 
svenska välfärdspolitiken växte fram ur ett paternalistiskt tänkande med utopiska intentioner.  

                                                 
27 Larsson, s. 198-199. 
28 Larsson, s. 199. 
29 Larsson, s. 201. 
30 Larsson, s. 200.   
31 Larsson, s. 201. 
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Min tes är att dessa sociala reformprogram och deras inbyggda, ibland osynliga normer, långt ifrån 
var självklarheter. I själva verket har de styrts av en klar utopisk intention [...] en ren utopisk före-
ställning om möjligheten (och plikten) att rationellt planera samhället så att största möjliga lycka 
och minsta möjliga olycka skapas. Därmed har jag också angivit målet social harmoni och lycka, 
där harmonin och lyckan framställs ovanifrån som ovedersägliga självklarheter.32 

 
Främst är det makarna Myrdals texter och statliga offentliga utredningar (SOU) som Hird-
man grundar sina antaganden på. Det utopiska draget i Hirdmans tes är detsamma som hos de 
övriga författarna som finns representerade i denna genomgång. Hon menar att det i reform-
politiken i slutet av 1930-talet fanns en stark tilltro till möjligheten att skapa det goda sam-
hället och det goda livet för medborgarna, främst de mindre bemedlade. Samhället skulle 
omformas och en ny slags människa skulle skapas, den demokratiskt fostrade kollektiva 
medborgaren som tillsammans med andra byggde det nya samhället. Människan skulle vara 
rationell, upplyst och socialt välanpassad, fostrad i demokratisk anda, allt för att kunna fatta 
kloka beslut på sin livsväg. Det var experternas roll att stå för denna skolning. Social ingen-
jörskonst skulle guida medborgarna till det nya samhället. 33  Skolning och fostran för att 
skapa fria och självständiga individer, en smula paradoxalt kan man tycka.  
 
 
Forskning och teori – en sammanfattning 
 
Det är självklart omöjligt att visa upp all den aktuella forskningen om ett specifikt område 
inom ett forskningsläge, speciellt inte när undersökningen, såsom denna, sträcker sig över ett 
så pass brett forskningsområde. Forskningsläget och genomgången ovan är ett försök att be-
lysa det tvärvetenskapliga synsättet som är viktigt då man som historiker försöker rekonstru-
era dåtiden. Det är i samspelet mellan de olika forskningsfälten exempelvis arkitektur, sam-
hällsplanering och sociologi som historikern arbetar i sitt försök att förstå det förflutna. Det 
är inte heller fruktbart att enbart stödja sig på enskilda detaljstudier som visar hur det prak-
tiska arbetet kunde gå till. Det är också nödvändigt att undersöka mer översiktliga studier 
som påvisar de mer övergripande tendenserna.   
   När det gäller forskning om folkhemmet visar Ekström von Essens, Hirdmans och Larssons 
studier att det fanns ett tänkande, en slags folkhemmets mentalitet som var djupt rotad i de 
kretsar som hade makt att forma samhället. Att det sedan ibland inte riktigt blev som man 
önskade spelar egentligen inte så stor roll. Det handlade om att från statens sida, på olika sätt 
forma samhället och på det sättet forma även medborgaren, till en demokratisk, rationellt 
tänkande individ som arbetar för allas bästa. För att göra detta behövde hela samhället om-
formas allt skulle stöpas om och ändras. Det gamla, oavsett om det var människans idéer, hu-
sens utseende eller sättet att leva, representerade ett äldre, förlegat och i viss mån farligt 
samhälle. Ett samhälle som man lämnat och därför behövdes nya tankar, nya hus och ett nytt 
sätt att leva. Att det var frågan om att omdana människan märks tydligt i Uno Åhréns bilaga 
till Bostadssociala utrednings slutbetänkande (SOU 1945:36). 
 

Skapandet av människor som är ’socialminded, som är aktivt intresserade av gemensamma ange-
lägenheter, har förmåga av eget kritiskt tänkande […] som är inställda på kooperation med andra 
människor för att åstadkomma behövliga samhälleliga reformer. Kort sagt, att gynna bildandet av 

                                                 
32 Hirdman, Yvonne, Att lägga livet till rätta. sid. 11. Stockholm 1989. 
33 Hirdman, s. 223.   
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en demokratisk människotyp, för vilken friheten och självständigheten kombineras med social an-
svarskänsla.34        

 
När man läser detta stycke är det svårt att tänka sig att författaren till orden är arkitekt men 
just detta faktum visar bara vilka breda perspektiv de utopiska folkhemstänkarna hade. Cita-
tet ovan har ju snarare en sociologisk vinkling än en arkitektonisk.  
   Omdaningen av samhället kan karaktäriseras av ett utdrag ur Bostadskollektiva kommitténs 
slutbetänkande (SOU 1956:32). Det handlar om hur samhället bör formas på det mest opti-
mala sättet. Även här märks att stadsplanering och formandet av människan gick hand i hand 
mot det slutgiltiga målet, det goda livet.  
 

Stadsplanen och den miljö för det dagliga livet som den skapar, kan icke bara ge trevnad och 
skönhet utan också bidra till en utveckling av de för demokratiskt samhällsarbete önskvärda 
medborgerliga egenskaperna. Stadsbyggnads politikens mål är i sista hand, menar man, att ge-
nom en god miljö skapa förutsättningar för ’det goda livet’.35 

                                                 
34 SOU 1945:63 Bostadssociala  utredningens slutbetänkande s. 611. bil. U. Åhren.    
35 SOU 1956:32 Bostadskollektiva kommitténs slutbetänkande. s. 120. 
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1900-talets stadsplanering - en historisk bakgrund 
 
För att till fullo förstå den svenska stadens utveckling under 1900-talet måste man göra en 
historisk återblick. Den riktning och det tänkande som präglade och i viss mån fortfarande 
präglar den svenska staden, uppstod till viss del som en reaktion mot 1800-talsstaden och allt 
vad den stod för. Utvecklingen är präglad både av inhemska politiska orsaker och av inspira-
tion utifrån. Den svenska utvecklingen liknar därmed den som skedde i övriga väst- och cen-
traleuropeiska länder samtidigt som den bär på typiska svenska särdrag.   
 
 
1800-talets stad 
 
1800-talet var precis som 1900-talet en period då staden genomgick stora förändringar. Dessa 
förändringar var dock koncentrerade till den senare delen av detta århundrade. Fram till 1850-
talet dominerar fortfarande den tidigmoderna staden och det är svårt att se någon egentlig 
skillnad på exempelvis 1600-talets stad och staden under det tidiga 1800-talet.   
   Den traditionella staden, fram till ungefär 1850, var en stad som hade mer gemensamt med 
äldre perioder, de moderna inslagen var få eller till och med obefintliga. Vid början av 1800-
talet fanns 82 städer inom nuvarande Sveriges gränser. De allra flesta hade runt tvåtusen invå-
nare. Stockholm var störst med sina 75 000 invånare, den var sex gånger större än tvåan, Gö-
teborg. Minst var det relativt nygrundade Östersund med 150. De största städerna hade ofta 
administrativ funktion, det vill säga de var säte för residens, garnison och ibland även bis-
kopssäte. Det fanns en skarp skillnad mellan stad och landsbygd. Städerna låg som isolerade 
delar i det omgivande agrara havet. Genom skilda lagsystem och burskapssystemet skulle 
städerna fungera som handelscentra för den omgivande landsbygden. Det var också i staden 
hantverkare skulle tillverka och sälja sina varor. Industrin hade ännu inte blivit någon domine-
rande näring för städerna. De enda egentliga industristäderna som fanns i Sverige var Norrkö-
ping och Eskilstuna.36 
   Perioden från omkring 1850 till cirka 1920 står i skarp kontrast till den tidigare perioden. 
Det är under denna period som den stora inflyttningen till städerna kommer igång. Andelen 
stadsinvånare tredubblades från ca 10 procent 1850 till omkring 30 procent 1920 och antalet 
stadsinvånare femfaldigades från 351 000 till 1 745 000. Denna ökning skedde nästan helt och 
hållet i de redan existerande städerna och det blev naturligtvis en stor påfrestning för dessa 
och följden blev att städerna blev mer tätbefolkade än någonsin tidigare eller senare. Natur-
ligtvis hängde denna utveckling samman med att den svenska industrialiseringen under denna 
period tog fart rejält. Det var också just industristäderna som ökade kraftigast, exempelvis 
ökade Helsingborgs befolkning under sjuttiårsperioden med över tusen procent och Borås 
med drygt 900 procent.37   
   Under andra hälften av 1800-talet gjordes förändringar för att anpassa stadssystemet till de 
rådande förhållandena. Med 1874 års stadsstadgor ändrandes själva grunden för vad som kän-
netecknade en stad. En stad var ett urbaniserat område inom vilken de fyra stadgorna, ord-
ningsstadga, byggnadsstadga, brandstadga och hälsovårdstadga, tillämpades.  
   Många av de nya industrisamhällena som växte fram under andra hälften av 1800-talet fick 
status som köping eller municipalsamhälle. Dessa var en slags hybridmodell mellan stad och 
landsbygd där en eller flera av stadsstadgorna tillämpades. Detta gäller exempelvis Oxelösund 
som år 1900 fick status som municipal med egen municipalstyrelse.38   
                                                 
36 Ahlberger, s. 26. 
37 Ahlberger, s. 54-55.  
38 Ahlberger, s. 56.  
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Ny planering för en ny typ av stad 
 
Då städernas folkmängd ökade i och med industrialisering och urbanisering krävdes också en 
ny slags planering av städerna. Under denna period uppstod två mönster i stadsplaneringen, 
regleringsmodellen och det urbanistiska stadsplanemönstret. Regleringsmodellens syfte var 
huvudsakligen att skapa trivsamma omgivningar för borgerskapet samt en stadsbild som på ett 
bättre sätt motsvarade tidens krav på infrastruktur och produktionsförhållanden. Den gamla 
stadsbilden hindrade helt enkelt den ekonomiska utvecklingen.39  
   Den idé som dominerade denna stadsplanering utgick så att säga från den räta linjen. Rut-
nätsstaden blev idealet. Esplanader och boulevarder delade in staden i sektorer bland annat för 
att förhindra de förödande stadsbränderna som under 1800-talet senare hälft slukade ett stort 
antal svenska städer. Dessutom tvingades man i och med industriernas utbyggnad planera för 
bättre kommunikationer, spårvagnen såg sitt intåg i de större svenska städerna, först som häst 
eller kabeldriven, senare eldriven. God sanitär standard krävdes både i de mindre orterna och i 
storstäderna.40  
   De sista decennierna under 1800-talet ägnades åt att förverkliga de stadsplaner man upprät-
tat. Runt torgen reste sig nya byggnader, bankpalats och hotell, vilka manifesterade stadens 
utveckling. Järnvägsstationen, som ofta förlades till en plats i utkanten av staden blev en kon-
kurrerande centralpunkt till det tidigare dominerande torget. Den stad som byggdes upp blev 
strikt indelad. De nya, brandsäkra och stora stenhusen som uppfördes i städernas centrum blev 
alldeles för dyra och var alldeles för få för den enorma tillväxten av arbetarbefolkningen. På 
grund av bostadstrycket tvingades dessa till städernas utkanter där oreglerade kåkstäder 
bredde ut sig. I städernas centrum trissades priserna upp. När kommunikationerna blev bättre 
flyttade även andra bättre bemedlade grupper till stadens utkanter, givetvis åtskilda från indu-
strier och arbetarklassens bostäder. På det hela taget blev städerna under denna period klass-
markörer där överklassen hade tillgång till de centrala funktionerna och till avskilda områden 
utanför staden och arbetarklass tvingades leva i trånga bostäder utan sanitära funktioner i när-
het till industriernas arbetsplatser.41  
   Som en reaktion på regleringsmönstret uppstod det urbanistiska stadsplanemönstret. Dess 
främsta syfte var att förbättra villkoren för den stora massan av städernas invånare, arbetarbe-
folkningen. Denna riktning delades ganska snart i två diametralt motsatta riktningar; den 
progressivistiska och den kulturalistiska stadsmodellen. Den sistnämnda av dessa kom 
ganska snabbt i minoritetsställning, den förordade det småskaliga, koncentrerade och varie-
rade och var en ren antites mot den dominerade stenstaden. Idealen hämtades främst från den 
förindustriella och medeltida staden. Den riktning som kom att dominera stadsplanetänkandet 
under 1900-talet var den progressivistiska.42 Till skillnad från den kulturalistiska ström-
ningen hämtade denna inspiration från industrialismen. Staden skulle fungera som en stor-
skalig industri och ur dessa tankegångar utvecklades den stadsplaneringsriktning som skulle 
komma att dominera 1900-talet, nämligen den funktionalistiska.43    
 
 
 
 
 

                                                 
39 Bohm, Kerstin, Med- och motborgare, s. 59. Stockholm 1985. 
40 Ahlberger, s. 59-64. 
41 Ahlberger, s. 72-84. 
42 Bohm, s. 72. 
43 Svedberg, Olle, Planerarnas århundrade. s. 13. Stockholm 1988. 
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1900-talets funktionalistiska reaktion 
 
1800-talets progressiva mentalitet och framtidstänkande fick ett abrupt slut i första världskri-
gets skyttegravar och ett nytt sätt att se på världen såg dagens ljus. Allmänt kallas detta syn-
sätt för modernismen. Den är framträdande inom konst, litteratur, musik och kanske mest 
framträdande för allmänheten inom arkitekturen. Det moderna ville bryta med det gamla och 
förlegade 1800-talet och istället se framåt. I princip bör modernismen inom arkitekturen om-
fatta alla försök att i opposition mot det sena 1800-talets stilhistoriska arbetssätt skapa en ar-
kitektur som konsekvent uttryck för det moderna samhället och den nya tiden. Den moder-
nistiska strömningen inom arkitektur och samhällplanering kallas i Skandinavien vanligtvis 
för funktionalism, i andra länder används andra begrepp.44 För enkelhetens skull används i 
fortsättningen begreppet funktionalism då det är den etablerade formuleringen i Sverige och 
därmed det begrepp som väcker störst förståelse.  
   Strax efter första världskrigets slut syntes de första tendenserna på hur de nya idealen bör-
jade göra sig gällande. I Tyskland öppnade 1919 konstskolan Bauhaus, vilken ville verka för 
och bidra till en modernare design, anpassad till det industriella samhället.45 Den viktigaste 
institutionen för arkitektur och samhällsplanering under mellankrigstiden var emellertid 
C.I.A.M. (Congrés Internationaux d’Architecture Moderne) och dess ledare Le Corbusier. Le 
Corbusier förespråkade en ny estetik inom byggnadskonsten som skulle motsvara den nya 
tidsepoken, l’époque machiniste. Denna byggnadskonst skulle vara inspirerad av maskin-
samhället och den nya ingenjörskonsten. Städerna skulle förvandlas efter industriell förebild 
och bli funktionella, rymliga och ljusa.46 
   Situationen i Sverige under mellankrigstiden liknar den i Centraleuropa även om Sverige 
inte var lika drabbat av världskrigets efterdyningar. Bostadsbrist och trafikstockningar bör-
jade bli ett problem, främst i storstäderna och speciellt i Stockholm. Det var också därifrån 
som de modernistiska idéerna inom arkitektur och samhällsplanering spreds till övriga landet 
och det var dit inspirationen från övriga Europa först kom. Det fanns kontakter mellan de 
svenska arkitekterna och C.I.A.M. Uno Åhrén hade 1925 introducerat Le Corbusier i svensk 
översättning. Svenska arkitekter hade besökt världsutställningarna i Paris 1925 och Stuttgart 
1927 och där kommit i kontakt med de nya idéerna. Åhrén representerade också svenska in-
tressen vid C.I.A.M:s kongresser under 30-talet.47 Vid Stockholmsutställningen 1930 fick 
funktionalismen sitt egentliga genombrott i Sverige där de svenska funktionalisterna på allvar 
visade upp sig.48  
 
 
Acceptera 
 
Året efter Stockholmsutställning lade en rad framstående arkitekter och samhällsplanerare 
fram det funktionalistiska manifestet. Acceptera.49 Författarna hade samtliga medverkat vid 
Stockholmsutställningen och bland dem fanns kända namn som Uno Åhrén och Gunnar 
Asplund. Titeln på programskriften, Acceptera, syftar på att författarna ansåg att man för att 
kunna genomföra förändringar och behärska samhällsutvecklingen var tvungen att acceptera 

                                                 
44 Eriksson, 2001. s. 21-22. 
45 Eriksson, 2001. s. 346.  
46 Rådberg, Johan, Doktrin och täthet. s. 246-247. Stockholm 1988.  
47 Rådberg, s. 248. 
48 Svedberg, s. 93. 
49 Acceptera. Stockholm 1980. 
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den nya tidens förutsättningar och behov och med denna acceptans kom också ett nytt sätt att 
forma samhället.50  
   Författarnas syn på staden, dess bebyggelse och dess bostäder utgick från ett klart funktio-
nalistiskt perspektiv. ”Acceptera den föreliggande verkligheten – endast därigenom har vi 
utsikt att behärska den, att rå på den för att kunna förändra den och skapa kultur som är ett 
smidigt redskap för livet”51, hävdade de. 1800-talets stadsplanering och arkitektur dömdes ut. 
Det slutna kvarteret skulle ersättas med det öppna byggandet och med byggande på höjden. 
Varje bostad, varje lägenhet skulle få sin dagliga dos av luft och ljus.52 För att komma till-
rätta med bostadsbristen i främst storstäderna men även för att förbättra standarden skulle 
byggandet industrialiseras och på detta sätt skulle bra och billiga bostäder skapas.53 Den este-
tiska skönheten dömdes ut till förmån för den funktionella skönheten och det som var funk-
tionellt och nyttigt var också det sköna.54 Man var oerhört kritisk mot äldre arkitektur, främst 
den från det sena 1800-talet. ”Det är ett trist men ofrånkomligt faktum att 90 proc. av stilar-
kitekturen från de sista 50-60 åren är strunt.”55 skriver man. Det är tydligt att männen bakom 
Acceptera inte ställde sig främmande till extremt radikala förändringar inom stadsplanering 
och arkitektur.  
   De ledande svenska funktionalisterna hade också nära kontakt med den socialdemokratiska 
regeringen under Per Albin Hansson som tillträdde 1932. Flera av de ledande svenska funk-
tionalisterna var dessutom uttalade socialister.56 En av de punkter som stod högt på 
socialdemokraternas partiprogram var bostadsfrågorna. 1928 gjorde Per Albin Hansson folk-
hemstanken känd och genom sin regeringsställning kunde socialdemokraterna börja förverk-
liga denna tanke. Bostäderna var vilket tidigare nämnts starkt klassbundna. De äldre ofta 
nedslitna, trånga och osanitära arbetarbostäderna var symboler för ett gammalt förtryckande 
klassamhälle. Ett jämlikt, demokratiskt folkhemssverige skulle ha demokratiska och funktio-
nella hus. Följande exempel är talande. ”Den goda bostaden skulle vara rymlig, funktionell, 
ljus och modern. Arbetarnas väg till befrielse från klassförtrycket gick via hälsosamma bo-
städer. Smutsiga och osunda bostadsförhållanden sågs som ett klassmärke och skulle utplå-
nas.”57    
 
 
De bostadssociala utredningarna 
 
Regeringen och de funktionalistiska arkitekterna delade alltså i princip synen på samhället 
och byggandet och det är därför inte så konstigt att den bostadssociala utredning som sjösat-
tes av regeringen 1933 engagerade ett flertal av dessa arkitekter och planerare. Denna utred-
ning drog ut på tiden och sammanställdes först efter andra världskriget i två slutbetänkanden 
SOU 1945:63 och SOU 1947:26.  
   I dessa betänkanden, speciellt det senare, återfinns många av de idéer som framkommit re-
dan i Acceptera. Exempelvis återfinns aggressiviteten mot 1800-talets bebyggelse och plane-
ring. ”Dessa miljöer bedöms vidare såsom varandes psykiskt skadliga […] med dess dystra 
gator samt trånga gårdar och prång”58. Vidare diskuteras det begynnande problemet med tra-

                                                 
50 Eriksson, 2001. s. 463. 
51 Acceptera. s. 198. Stockholm 1980. 
52 Acceptera, s. 56. 
53 Acceptera, s. 92. 
54 Acceptera, s. 144. 
55 Acceptera  s. 165. 
56 Folkesdotter, 1987 s. 235. 
57 Ahlberger, s. 95. 
58 SOU 1947:26 s. 46. 
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fik och städernas särskilda behov att anpassas efter detta. ”I de flesta städer med gator av den 
gamla typen och även i de större städernas 1800-talsområden ha emellertid gatorna visat sig 
vara otillfredsställande med hänsyn till den moderna trafiken.”59  
   Aggressiviteten mot det gamla tar sig speciellt utryck i utredningens kapitel sex där arki-
tekten Carl-Fredrik Ahlberg, apropå städernas behov av sanering och upprustning skriver:  
 

Där saneringsbehovet inte är av stadsplaneteknisk natur, utan helt bottnar i tekniska ofullkomlig-
heter hos byggnaderna själva, är givetvis en sanering, som består enbart i en renovering och om-
byggnad av det existerande äldre byggnadsbeståndet, tekniskt fullt möjlig, även om den många 
gånger kommer att visa sig ekonomiskt svårrealiserbar. […] Man bör i regel räkna med, att det lö-
nar sig betydligt bättre att riva och bygga nytt än att restaurera och konservera. […] Man lär följ-
aktligen endast i mycket begränsad omfattning gå in för bevarandet av äldre stadspartier, och en 
grundlig diskussion erfordras därför av vad som främst bör bli föremål för det allmännas omsorger 
i detta stycke. […] En mycket betydande del av den i stadsplaneteknisk mening saneringsmogna 
bebyggelsen i de svenska städerna härstammar ju från tiden efter det industriella genombrottet och 
bär alla spår av att vara byggd enbart för den ekonomiska viningens skull utan tanke på invånarnas 
trevnad. Den bildar i stor utsträckning otrivsamma och dåliga miljöer, som det knappast ur någon 
annan synpunkt än den rent privatekonomiska kan anses önskvärt att bevara för bostadsändamål. 
Att en rationell sanering i regel kräver ett fullståndigt slopande av de gamla husen medför därför i 
sådana fall knappast några konflikter med estetiska eller sentimentala synpunkter.60        

 
Författaren lyfter här fram ett antal argument mot den äldre bebyggelsen som i princip över-
ensstämmer med de som läggs fram i Acceptera. Här återfinns den ekonomiska betydelsen av 
att riva och bygga nytt, den äldre bebyggelsens klassmarkering, det funktionella som det 
estetiskt vackra och framförallt den aggressiva tonen mot det industriella genombrottets be-
byggelse- och planeringsidéer. Att citatet ovan är hämtat från en statlig utredning visar också 
hur de funktionalistiska arkitekterna och den socialdemokratiska regeringens idéer om sam-
hällets uppbyggnad sammanfaller.   
   De båda bostadssociala betänkandena hade som sagt blivit uppskjutna på grund av andra 
världskriget och situationen var givetvis liknade i övriga europeiska länder. Städernas förny-
else och upprustning fanns egentligen bara på det teoretiska planet. De första åren under ef-
terkrigstiden efterfrågade dock av naturliga skäl stadsplanerare och arkitekter eftersom stora 
delar av Europa låg i ruiner. Ett imponerande arbete med att restaurera och bygga om (eller 
bygga upp) förstörda städer inleddes.61 
   Det handlade om att planera för det nya samhället. För att uppnå optimala resultat för med-
borgarna inlemmades även ekonomer och sociologer i den nya samhällplaneringen. En mo-
dell som på många håll tillämpades var decentraliseringstanken. De trånga stadskärnorna 
skulle avfolkas och staden skulle istället bestå av olika förbundna centran där folk arbetade, 
bodde, handlade och roade sig. Dessa idéer fann förespråkare även i Sverige.62 Den ihållande 
högkonjunkturen efter kriget ökade pressen på stadssaneringar och nybyggnationer. Industrin 
i städerna skrek efter arbetskraft och trycket på städerna ökade ytterligare. Trafiksituationen 
började på många ställen bli allt mer alarmerande. Bostadssociala utredningens slutbetän-
kande 1947 kan ses som startskottet på vad som komma skulle. Nu skulle äntligen folk-
hemstanken realiseras och de funktionalistiska idéerna skulle ta form, inte bara på pappret 
utan även i verkligheten.  
 
 
 

                                                 
59 SOU 1947:26 s. 48. 
60 SOU 1947:26 s. 130-132. 
61 Svedberg, s. 110-112. 
62 Svedberg, s. 119. 
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Generalplanerna 
 
Redan i den första utredningen som kom efter kriget, SOU 1945:63, lanserade tanken om ge-
neralplaner, genom vilka de stora förändringarna skulle realiseras. Generalplaner var sam-
manställningar av de allmänna och enskilda investeringsbehoven vilka skulle upprättas för 
varje stad och i dessa fanns visionen om det funktionella och välplanerade goda livet. Så här 
beskrev arkitekten Uno Åhrén generalplanens funktion i ovan nämnda utredning. 
 

En generalplan måste baseras på utredningar beträffande samhällets näringsliv och befolknings-
struktur, utvecklingstendenser och prognoser – hur näringsliv och befolkningens behov skall 
kunna tillfredställas: för näringslivet välbelägen mark med goda transportmöjligheter osv., för be-
folkningen goda bostadsområden, friluftsområden, byggnader för kollektiva behov osv, vidare ut-
redningar angående markexploateringens ekonomi med tidsplaner för det successiva utbyggandet 
av olika områden enligt ett visst program för bostadsförsörjningen m. m. Sist en sammanställning 
och ett program för de allmänna och enskilda investeringsbehoven under en rimlig tid, exempelvis 
5-10 år framåt. Utan en planläggning av detta slag kan man inte skapa mänskligt högvärdiga sam-
hällen och icke skapa god ekonomi i samhällsbyggandet.63  

 
1947 lagstadgades generalplanen i den nya byggnadslagen som antogs vilken uppmanade 
varje kommun att upprätta en generalplan enligt följande ordalydelse: ”Generalplan skall ge-
nom stadens försorg upprättas i den mån så erfordras till ledning för närmare planläggning 
beträffande stadens ordnande och bebyggelse. Planen skall angiva grunddragen för markens 
användning till olika ändamål, såsom tätbebyggelse, viktiga trafikleder, och andra allmänna 
platser.”64  
   Efter lagstadgandet upprättades generalplaner i en stor del av de svenska städerna. Gärd 
Folkesdotters undersökning av generalplaner publicerade under perioden 1947-1974 konstate-
rar, vilket redovisats i forskningsläget, att nyttosynpunkter allt som oftast dominerade i pla-
nerna medan estetiska synpunkter förekom mer sparsamt. Det är alltså uppenbart att en funk-
tionalistisk anda genomsyrade dessa planer och den aggressiva hållningen mot bebyggelse 
från det sena 1800-talet är uppenbar.65   
 
 
…och dessas tillämpning 
 
Hur såg då den praktiska tillämpningen av generalplanerna ut? Det går givetvis inte att ge 
någon generell bild av detta men det finns några gemensamma nämnare. I många fall hand-
lade det om att riva och bygga nytt. Städerna var tvungna att anpassas till de rådande om-
ständigheterna men också till de rådande folkhemska idealen. Det är viktigt att i detta sam-
manhang notera att de förändringar som skedde i de svenska städerna med generalplanerna 
som utgångspunkt inte bara skedde utifrån ett funktionellt perspektiv utan också ur ett ideo-
logiskt initiativ.  
   Ett gott exempel på detta är bostadsbyggandet. Man ska inte förneka att behovet av nya bo-
städer var skriande. Det fanns inte bara för få bostäder utan de som fanns var också, generellt 
sett, i mycket dåligt skick. Men bostadsbyggandet fungerade också som ideologiska marke-
ringar. De nya bostäderna som generalplanerna, de funktionalistiska arkitekterna och folk-
hemspolitiken förespråkade skulle vara rymliga och ljusa. Samtidigt skulle de vara skyddade 
från insyn. Ett annat exempel är ABC-tanken, vilken nämnts ovan och som hänger samman 
med decentraliseringstanken. ABC, som står för arbete, bostad och centralfunktioner delade 
                                                 
63 SOU 1945:63 s. 596. 
64 Folkesdotter, 1987. s. 26. 
65 Folkesdotter, 1987. s. 105-107. 
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in städerna i zoner, geografiskt avskiljda från varandra men sammanbundna av den nya ti-
dens kommunikationsmedel. Tanken med ABC-samhällena var att de skulle fungera som en 
rationellt välplanerad och effektiv industri.66    
   Bilismens expansion och dess återverkningar på stadens utseende var en annan faktor som 
oftast reglerades i generalplanerna. Bilen skulle bli den nya tidens kommunikationsmedel och 
därför byggdes stora trafikleder från städernas yttre bostadsområden till stadens centrala de-
lar där administrativa och kommersiella centra befann sig, allt enligt de nya stadsplanerings-
idealen. Detta ledde också till att behovet av parkeringsplatser i stadskärnorna ökade. Par-
keringsplatser och trafikleder krävde sin plats när stadssanerare planerade för de nya städerna 
och gamla kvarter fick stryka på foten för dess uppbyggnad. Trafikledernas uppbyggnad 
gjorde det också möjligt att exploatera områden som tidigare legat för långt från stadens cent-
rum. Dessa områden användes bland annat till miljonprogrammets bostadsbyggande.67 
 
 
Sammanfattning av 1900-talets stadsplanering  
 
Man kan sammanfattningsvis säga att den moderna svenska stadens historia är starkt sam-
manbunden med den industriella utvecklingen och utifrån denna kan man se mönster i stads-
utvecklingen och hur dess utseende och funktion påverkats. Den första stora förändringen 
skedde i och med att den svenska industrialiseringen tog fart under andra hälften av 1800-talet 
och sträckte sig några år in på 1900-talet. Den andra stora förändringen skedde i teorin från 
1920-talet och kan ses som en reaktion mot den tidigare förändringen men också som ett nöd-
vändigt behov på grund av urbanisering och teknisk utveckling och den realiserades först i 
slutet av 1940-talet.  
   För att förstå den svenska stadens förändring under 1900-talet måste man ta en hel del fak-
torer i beaktande. Det fanns ett verkligt behov att förändra städerna. Den tekniska utveck-
lingen, urbaniseringen och kommersiella intressen gjorde 1800-talets stad hopplöst föråldrad. 
Bilismen krävde ökat utrymme, det behövdes nya och bättre bostäder och kommersiella och 
industriella näringar behövde mer utrymme. Det fanns också en ideologisk sida av det hela. 
De styrande socialdemokraterna såg 1800-talets stad som en klassmarkör vilken var ett stort 
hinder i realiserandet av folkhemstanken och även ett hinder för den fortsatta utvecklingen. 
En liknande ståndpunkt återfanns hos de funktionalistiska arkitekterna och samhällsplane-
rarna, vilka gjorde gemensam sak med den styrande socialdemokratin. Detta märks bland an-
nat i de bostadssociala utredningarna som publicerades efter kriget. Dessa funktionalister hade 
i sin tur påverkats av idéer från kontinenten. Även där fanns en aggressivitet mot det gamla 
vilken tog sig uttryck i utopiska idéer om det framtida samhället.  
   De idéer som under de svenska rekordåren började realiseras kan alltså karaktäriseras av 
dels ett funktionellt behov och dels en ideologisk övertygelse i folkhemmets anda. I folk-
hemmet sammanfördes det reella behovet och de utopiska idéerna. Funktionalismen blev 
folkhemmets byggmästare.  
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Oxelösunds historiska bakgrund 
 
Idag är Oxelösund en relativt liten kommun, både till ytan och till invånarantal. Längst ner i 
sydöstra Södermanland, på en drygt 36 km² stor halvö är kommunen belägen. I söder, öster 
och norr omges halvön av havet och havsvikar och i väster gränsar den till Nyköping. Drygt 
11 000 invånare bor i kommunen som domineras av SSAB:s anläggning, den största arbets-
givaren i kommunen och tillika störst arbetsgivare i Södermanlands län.68 
   Oxelösund nämns i källor från mitten av 1400-talet men vid denna tid var det knappast frå-
gan om ett samhälle utan snarare en, för sjöfarten en betydelsefull geografisk plats, benämnd 
Oxelösundet. Platsen hade viss strategisk betydelse och under stormaktstiden uppfördes bland 
annat en skans vid sundet. Denna förföll dock och avvecklades ganska snabbt. Fram till andra 
hälften av 1800-talet förde orten en ganska tynande tillvaro som fiskeläge och lotsplats.69  
   Då järnvägsbyggandet drog i gång under 1860- och 70-talen kom dock ett stadsliknande 
samhälle att utvecklas på orten. Genom att anlägga en ny hamn i Oxelösund och dra järnväg 
mellan staden och gruvorna i Bergslagen fick man en rakare trafikled för transporter av malm 
och andra produkter ut mot kontinenten. Oxelösunds hamn utgjorde ett gynnsamt läge med 
bra vattendjup och tämligen isfri segelled, till skillnad från exempelvis Stockholm och under 
andra hälften av 1800-talet växte ett nytt samhälle upp. Ortens befolkning ökade successivt 
och under hösten 1899 beslutades att från och med nyårsdagen 1900 skulle Oxelösund vara ett 
municipalsamhälle istället för att som tidigare, vara en del av Nicolai socken. Vid bildandet 
av detta samhälle uppgick ortens befolkning till omkring 1200 personer.70  
   Hamnen och till denna länkade intressen var under denna period den dominerande näringen 
i Oxelösund. Under de första åren av 1900-talet och under det tidiga 10-talet utvecklades 
samhället, bland annat genom förbättrade kommunikationer med järnvägar, vägar och ång-
båtstrafik till ett rekreationsområde för societeten i det närbelägna Nyköping. Badhus byggdes 
och sekelskiftesvillor bredde ut sig längs strandlinjerna. Det ökade bullret från den närbelägna 
hamnen och byggandet av ett järnverk, invigt 1917, satte dock stopp för denna epok. Från 
denna period och framåt var det industrin och hamnen som styrde utvecklingen i samhället. 
Fram till 1950-talets början hände inte så mycket i det på den lilla orten men mitten av 1950-
talet lät dock ana stora förändringar för samhället.71 
   Dessa förändringar var främst kopplade till järnverket, så för att till fullo förstå dem måste 
även dess historia skrivas. Oxelösunds Järnverks Aktiebolag hade bildats i maj 1913. Pådri-
vande vid bildandet av detta var Grängesbergskoncernen som i och med byggandet av järn-
verket såg en potentiell marknad för avsättande av järnmalmen från gruvorna i Bergsslagen. 
Till saken hörde också de goda kommunikationerna, dels för exporten med hamnen och dels 
för järnvägsförbindelserna med bergsslagsgruvorna. Koncernen hade dock inte något ägarin-
tresse i järnverket utan detta var ett fristående aktiebolag. Driften kom igång först efter första 
världskriget, men stördes under hela 1920-talet, dels av lågkonjunkturer och dels av strejker. 
Under 30-talet stabiliserades dock produktionen. Under andra världskriget stoppades verk-
samheten ett antal gånger på grund av bristen på kol och det gjorde att arbetet endast spora-
diskt kunde hållas igång. Men driftstoppen användes för att modernisera och bygga om an-
läggningar och efter kriget kom produktionerna åter igång. Vid ingången av 50-talet genom-
fördes ytterligare investeringar, bland annat byggdes masugnen ut.72 
  Figur 1 
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70 Zetterström, Sven, Oxelösund I händelsernas centrum. s. 17-18. Oxelösund 1996. 
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Oxelösunds stad vid mitten av 1950-talet. Det mörka området något till höger om bildens centrum är själva 
tätorten. Ytterligare till höger om detta ligger järnverkets områden. Hamnen återfinns vid havsviken strax 
söder om själva tätorten. För att förstå omfattningen av förändringsarbetet, se figur 4 (sid. 30).   

 
Källa: Generalplan 1959.   

 
Vid ingången av 1950-talet var Oxelösund en typisk svensk småstad med trähus och lummiga 
trädgårdar, några större hyreshus fanns men var knappast den dominerande bebyggelsen. Som 
ett av de sista samhällena i Sverige fick Oxelösund stadsrättigheter 1950. Ortens befolkning 
uppgick då till 5200 personer. Näringslivet var starkt präglat av industrin och den största 
arbetsplatsen var järnverket med cirka 700 anställda. Vidare sysselsatte hamnen och järnvä-
gen, som båda ägdes och förvaltade av Grängesbergskoncernen ett stort antal människor.73  
   Epokgörande för samhällets utveckling var Grängesbergskoncernens beslut att 1955 köpa 
aktiemajoriteten i Oxelösunds Järnverk AB.74 Detta var ett beslut som inte bara hade bety-
delse för näringslivet utan påverkade hela samhället. Som nämnts tidigare hade Gränges redan 
tidigare intressen i samhället och dess näringsliv. Bland annat genom att man förvaltade ham-
nen och järnvägen och dels genom järnverket som nästan uteslutande använde sig av järn-
malm från Gränges gruvor i Bergsslagen för sin produktion. Gränges köp av aktiemajoriteten 
i järnverket kan ses som ett första steg i de investeringar man ämnade göra i Oxelösund. 
Dessa investeringar möjliggjordes av att staten tidigare samma år inköpt den andel Gränges 
hade i gruvbolaget LKAB. Priset för inlösningen var en miljard kronor och ett villkor för 
denna inlösning var att det kapital som därmed frigjordes skulle placeras i nya aktiviteter och 
ge industrisysselsättning. För att detta beslut skulle gå igenom krävdes en riksdagsmajoritet 
och det möjliggjordes genom att socialdemokraterna, vilka satt i regeringsställning, lagt pro-
positionen och Bondeförbundet röstade för. Övriga riksdagspartier röstade emot.75  
   Det är alltså i praktiken ett riksdagsbeslut som möjliggör järnverkets utbyggnad. Det är 
nämligen högst troligt att regeringen, under statsminister Tage Erlander, var på det klara med 
att Gränges ämnade investera pengarna i Oxelösunds Järnverk. Dels nämns förarbetet till detta 

                                                 
73 Generalplan 1959. s. 3. 
74 I resterande del av uppsatsen används förkortningen Gränges för denna företagskoncern.  
75 Erlander, Tage, Tage Erlander 1955-1960. s. 49. Stockholm 1976. 
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i Erlanders minnesbok.76 Dels tyder det snabba beslutet om byggnadstillstånd för järnverket i 
mars 1957, bara ett par månader efter Gränges beslut om investeringarna, på att man redan var 
på det klara med var pengarna skulle hamna. Gränges hade redan i slutet av 1956 beslutat att 
kraftigt utvidga de befintliga järnverksanläggningarna i Oxelösund samt nybyggnation av 
stålverk och järnverk för omställning av tackjärnproduktion till grovplåttillverkning. Antalet 
anställda beräknades bli fyrdubblat, det vill säga öka från 700 personer till cirka 3000 perso-
ner inom en fyraårsperiod.77  
    
Figur 2 

 
Oxelösunds järnverk efter invigningen 1961. Den avlånga byggnaden längst till vänster i bild är valsverket och 
den stora byggnaden strax intill den rykande skorstenen är det nya stålverket. I förgrunden skymtar den upp-
dämda Oxelöviken, vilken utgör kylvattenreservoar.  

Källa: Oxelösundsarkivet 
 
 
Varför gjordes då alla dessa investeringar? Det hängde dels samman med en ökad efterfrågan 
på grovplåt. I och med Suezkanalens återöppnande kalkylerade den svenska varvsindustrin 
med att åter expandera och till detta krävdes grovplåt, vilket kunde tillverkas i det nya stål-
verket. Dels hängde det samman med de tillgångar som Gränges redan tidigare hade på plat-
sen, i form av hamn och järnväg men även att man förvaltade stora markområden inom själva 
staden. Även nya innovationer inom den ståltekniska industrin gynnade Oxelösunds Järnverk. 
Bland annat en ny metod, utvecklad vid Domnarvets järnverk, den så kallade Kaldometoden, 
vilken omvandlade tackjärn till götstål. Tackjärn var vad man tidigare hade producerat vid 
Oxelösunds Järnverk så metoden passade som hand i handske. Även öppnandet av nya malm-
fält i Bergsslagen kan ses som ett orsakssammanband. En enhällig styrelse stod bakom beslu-
tet om uppbyggnaden och nyinvesteringarna.78 
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78 Meinander, Nils, Gränges - En krönika om svensk Järnmalm. s. 482-483. Stockholm 1968. 
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    Denna utbyggnad och nyinvestering i industrin satte givetvis spår i den nybildade stadens 
arbete. Det fanns både akuta problem och svårigheter som krävde en noggrann planering och 
förarbete. På kort tid var man exempelvis tvungen att ordna bostäder åt de arbetare som kom 
för att bygga det nya järn och stålverket. Dessutom räknade man med att stadens befolkning 
på grund av utbyggnad på bara ett par år åtminstone skulle fördubblas och inom 10-15 år 
minst tredubblas. Detta satte givetvis stor press på de styrande i kommunen. Hur omvandlar 
man en ”sömnig idyll” med cirka 5000 invånare till en modern industristad med 15 000, och 
kanske så småningom 30 000 invånare? Det är detta arbete och aspekter på detsamma som 
denna studie ska behandla. 



 25

Den nya staden tar form 
 
Låt oss nu förflytta perspektivet till det lilla samhället Oxelösund. Under 1950-talet karaktä-
riserades orten som ”en sömnig idyll med villor i lummiga trädgårdar, några hyreshus och ett 
par affärer”.79 Innan 50-talet gick mot sitt slut skulle dock stora planer förändra den lummiga 
småstadsidyllen vid havet till en modern industristad med alla dess nya behov och nödvän-
digheter. Följande kapitel ska försöka ge en bild av hur detta arbete gick till. 
   När Gränges tillkännagivit sina investeringsplaner för Oxelösunds järnverk och beslut om 
byggnadstillstånd för detta givits i riksdagen stod det också klart för de flesta att stora föränd-
ringar ovillkorligt måste göras även i själva samhället. Med de resurser staden hade under 
1950-talet skulle man inte klara av en storskalig industriutbyggnad och dess följder. Därav 
inte sagt att alla de förändringsarbeten som skedde i staden inte skulle ha blivit av om inte 
Gränges gjort sina investeringar. Någon typ av moderniseringsarbete hade troligtvis startat 
även utan detta beslut. Behovet att göra något åt den gamla bebyggelsen fanns sedan tidigare 
och även i städer utan det utryckliga behov av förändringar som fanns i Oxelösund, genom-
fördes radikala moderniseringsprojekt. Det råder dock inget tvivel om att Gränges invester-
ingsbeslut var det som satte igång moderniseringen av Oxelösund och företaget var dessutom 
med och påverkade arbetets utformning.   
 
 
Den första generalplanekommittén 
 
Hur gick man då tillväga i arbetet med att planera den nya staden? I februari 1956, alltså re-
dan innan Gränges tillkännagivit sin investering och staten beviljat bygglov för det nya stål-
verket, bildades en generalplanekommitté bestående av ledamöter för Oxelösunds stad och 
för industrin.  Förutsättningarna var att det nya järnverket skulle stå färdigt någon gång under 
åren 1961-62 och under åtta år skulle man bygga upp en helt ny stad med alla de förutsätt-
ningar detta förde med sig.  
   Kommitténs sammansättning var varierande. Där fanns representanter både för kommunen 
och för näringslivet. Som stadens representanter fanns drätselkammarens (kommunstyrel-
sens) ordförande, stadsfullmäktiges ordförande, representant från byggnadsnämnden och 
kommunalborgmästaren. Från industrisidan fanns en av direktörerna för Oxelösunds Järn-
verksaktiebolag med samt överingenjören för Gränges. Det är alltså de ledande politikerna i 
staden och ledande industrimän (de är alla män) som utgör kärntruppen i generalplanekom-
mittén. Tydigt är att man redan från början visste vilka uppgifter man hade framför sig.  
 

utseendet av denna kommitté väcktes vid konferens med ledningen för T.G.O. 
[Transportaktiebolaget Grängesberg Oxelösund] och O.J.A. [Oxelösunds Järnverks Aktiebolag] 
vid ett sammanträffande i december månad 1955 hos verkställande direktören i T.G.O. Vid det 
ifrågavarande sammanträdet informerades kommunala representanter om vissa planer på 
utbyggnad i första hand av Oxelösunds Järnverk, vilket förhållande i sin tur komme att medföra 
behov av planering 80  

 
Staden var alltså redan mer än ett år innan besluten om investeringen vunnit laga kraft med-
veten om vad som komma skulle.  
   På samma möte diskuterades också det behov av planering som man från staden sida var 
tvungen att ta hänsyn till. De övergripande frågorna vid det första mötet handlade om indu-
striområdenas lokalisering, förläggning av tillfartsvägar samt planering av nya bostadsområ-
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den. Även frågan om ett förnyat centrumområde, med tillhörande butiker, parkeringsplatser 
och administrativa byggnader diskuterades.81  
   Nästa möte i generalplanekommittén skedde i april samma år och till detta hade inbjudits 
en mängd representanter från olika intressesfärer. Företrädare för Länsstyrelsen, Byggnads-
styrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen och Bostadsstyrelsen fanns på plats. Dessutom medver-
kade representanter för Länsarbetsnämnden och Länsbostadsnämnden samt verkställande di-
rektör för Oxelösunds Järnverksaktiebolag, samt Chefsarkitekten vid HSB som tillkallats 
som konsult till kommittén.82  
   Det framkommer alltså att utbyggnaden och moderniseringen av Oxelösund inte bara var 
en lokal angelägenhet för kommun och näringsliv, utan snarare kan frågan betraktas som en 
regional angelägenhet. Det fanns även kopplingar till riksnivån. Det var vid detta möte som 
de egentliga riktlinjerna för den framtida staden drogs upp. Innan mötet hade deltagarna till-
delats den så kallade ”Förtroliga Promemorian”.83 I denna redogjorde man för de befintliga 
förutsättningar och de behov som uppkommit i och med utbyggnadsplanerna.  
   Dessa var i följande ordning bostadsbebyggelse, skapandet av ett så kallat Community 
centre i stadskärnan, nybyggnation av förvaltningsbyggnader och skolhus för staden, nya 
kommunikationsleder mellan bostadsområden och industriområden, mellan industriområden 
och hamnen samt till stadskärnan, och tillskapandet av idrottsplats och rekreationsmöjlighe-
ter. Det framkommer under mötet att behovet av att upprätta en så kallad generalplan var 
nödvändigt. Detta torde dock inte ha kommit som någon överraskning för generalplanekom-
mittén, bara namnet på denna visar ju vad man hade i tankarna när man satte igång sitt ar-
bete. Snarare ska man nog se det som en bekräftelse på att kommittén var på rätt väg i sitt 
arbete. En intressant synpunkt som många av mötesdeltagarna framhåller och som även 
nämnts som ett behov i den Förtroliga Promemorian är nödvändigheten av rekreationsmöj-
ligheter och idrottsplats. Denna punkt samt bostadsfrågorna är det som dominerar mötet. 
Detta tyder på att man ansåg att hälsa och välbefinnande var viktigt för stadens framtida in-
vånare.84  
   Generalplanekommittén fortsatte sitt arbete med målet att upprätta en generalplan. För att 
göra detta anlitade man under sommaren 1956 som konsult, arkitektfirman Curman & Gun-
nartz med arkitekten Jöran Curman i spetsen. Jöran Curman var, vilket nämnts tidigare, (se 
sid. 11) förtrogen med de ledande svenska folkhemsarkitekterna, bland annat Uno Åhrén och 
han hade tidigare intresserat sig för just industriorternas utveckling och modernisering.85 Cur-
man fick i uppgift att tillsammans med generalplanekommittén upprätta en generalplan. Vid 
samtliga möten i generalplanekommittén medverkade hädanefter Jöran Curman som kon-
sult.86 
 
 
Generalplanekommitténs arbete 
 
Sammanlagt träffades generalplanekommittén 17 gånger mellan åren 1956 och 1965. Ten-
densen är att mötena ligger tätare i början av perioden och det blir glesare och glesare mellan 
sammanträffandena ju längre tiden går. De första mötena hålls med ungefär varannan månads 
mellanrum medan tiden mellan det näst sista mötet i september 1961 och det sista i april 
1965 har det gått nästan fyra år. Egentligen ska man inte kalla mötet 1965 för det sista efter-
                                                 
81 ibid. 
82 G.p.k., protokoll 12/4 - 1956.  
83 Bilaga till G.p.k., protokoll 12/4 - 1956. 
84 G.p.k., protokoll 12/4 1956.  
85 Larsson, s. 200. 
86 G.p.k., protokoll 29/6 1956. 
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som generalplanekommittén, i ny tappning, kom att fungera ända fram till 1973. Men den 
nya generalplanekommitté som tillträder 1966 har en annan sammansättning är den tidigare 
och betraktas av de sammanträdande som en andra kommitté om än med samma namn (se 
nedan). Det är inte så konstigt att mötena blev färre och färre ju längre tiden gick i och med 
att det faktiska arbetet kom igång. Den generalplan som man arbetade fram låg färdig redan 
1959.87  
   Det kan vara intressant att undersöka hur arbetet i kommittén fungerade mellan de hektiska 
åren 1956-1965. När arkitekt Curman kom in i bilden under sommaren 1956 startades arbetet 
med generalplanen. Om man följer mötesprotokollen slås man i första hand av hur snabbt 
arbetet gick. Ofta antogs ett framarbetat förslag redan på samma möte det framlades. Ett ex-
empel är ett möte i mars 1957. Curman lade då fram ett förslag till reviderad stadsplan i norra 
och östra stadskärnan och bad om ett snabbt beslut i frågan. Frågan diskuterades under mötet 
och med vissa smärre ändringar godkändes förslaget samma möte.88 Detta exempel markerar 
också arbetsordningen. Ofta utarbetade Curman planeringen av ett visst område, kommittén 
diskuterade förslaget, kom med synpunkter och förslag, men nästan aldrig förkastade man 
något utan antog arkitektens planering.  
   Detta ska dock inte tolkas som att alla beredvilligt ställde sig bakom förslagen, utan snarare 
på att tiden till diskussion och omarbetning helt enkelt inte fanns. Sven Zetterström vittnar i 
sina minnesanteckningar om att den rekordsnabba uppbyggnaden av det nya stålverket helt 
enkelt inte tillät att man drog ut på tiden. ”Nybyggnation och modernisering drog igång redan 
innan generalplanen var färdigställd. Även om det ibland blåste snålt ställde man upp för 
varandra.”.89 Det är i detta sammanhang som man bör se Curmans dominans i generalplane-
kommittén. 
 
 
Den andra generalplanekommittén 
 
1966 återupptogs arbetet med generalplanens förverkligande inom en nytillsatt generalplane-
kommitté. Stadsfullmäktige hade beslutat att upprätta en ny sådan med nya ledamöter och 
därför bör denna kommitté betraktas som separat från den förra. Den arbetade visserligen un-
der samma namn men dess arbetsuppgifter var lite annorlunda. Även denna gång inbjöds per-
soner ur Gränges ledning att deltaga i kommittén, vilket de också gjorde och Jöran Curman 
var också med.  
   Den nya generalplanekommitténs arbetsuppgifter blev lite annorlunda än den förra. Dess 
huvudfrågor kom mer att inrikta sig på industrins exploateringsbehov och i mindre utsträck-
ning stadsplanering. Exempel på frågor som togs upp var nya kraftledningsgator och nya ut-
ökade markområden för hamnen samt det nya järnverket och andra mindre industrier. I 
kommitténs slutskede beslutade man även att göra vissa justeringar angående detta i general-
planen.  
   En intressant aspekt på arbetet är dock att man inte längre var under samma tidspress som 
den tidigare kommittén, det märks exempelvis på att det snarare är politikerna som dikterar 
villkoren, inte arkitekt Curman och politikerna gör i större omfattning ändringar och upp-
skjuter vissa planer. En trolig tolkning är att man från kommunens sida hade skaffat sig bättre 
förhandlingspositioner. De investeringar som gjorts hade förvandlat staden till en betydelse-
full ort som de styrande på riks- och regionalnivå inte kunde ignorera eller ställa allt för höga 
krav på.  

                                                 
87 Generalplan 1959. 
88 G.p.k., protokoll 29/3 1957. 
89 Zetterström, s. 42. 
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   Sammanlagt träffades denna generalplanekommitté åtta gånger mellan åren 1966 och 1973 
I december 1973 hölls det sista mötet och man beslutade då att avveckla kommittén med 
hänvisning till att dess arbetsuppgifter istället borde förläggas till kommunstyrelsen och 
byggnadsnämnden. Det är tydligt i protokollen att kommittén under de sista åren fått mindre 
och mindre att göra och att dess uppgift spelat ut sin roll.90 Med stor säkerhet spelar 
kommunbildningen också roll i beslutet. När Oxelösund omvandlades från stad till kommun 
ansåg man säkert att dessa frågor bättre behandlades inom den kommunala förvaltningen än 
inom en fristående kommitté. 
 
 
Bostädernas antal och fördelning 
 
Bostäder och bostadsfrågor var, vilket nämnts tidigare, en central fråga inom folkhemsideo-
login och det var också en central fråga för de personer som arbetade med förnyelsen av Ox-
elösund. För att få klarhet i hur många och vilken typ av bostäder man skulle satsa på krävdes 
en ordentlig genomgång av befolkningssituationen. Befolkningssituationen var i sin tur bero-
ende av hur mycket folk som skulle komma att anställas vid det nya järnverket. För att förstå 
hur man tänkte och handlade i denna situation måste man därför börja i den änden.   
   I generalplanen fastslås klart och tydligt att Oxelösunds framtida befolkningsutveckling 
skulle vara beroende av sysselsättningen vid järnverket. Uppgifter som lämnats till general-
planekommittén av O.J.A. visade att behovet av anställda skulle öka från 800 till 1000 mel-
lan 1957 och 1960 och då de nya anläggningarna skulle vara i drift 1961 skulle behovet av 
anställda vara uppe i 3000. Behovet av anställda skulle sedan öka långsamt för att vid år 
1975 vara uppe i 3500 personer. Den kraftiga ökningen av arbetskraft inom industrin skulle i 
sin tur innebära att behovet av arbetskraft inom andra näringsgrenar ökade. Hamnen, järnvä-
gen och servicenäringarna skulle exempelvis behöva anställa fler.91 Med hänsyn till dessa 
uppgifter och till den demografiska basen i staden gjordes följande uträkning för Oxelösunds 
framtida befolkningsmängd. 
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Lägg märke till att man räknade med att befolkningen på bara fyra år, mellan 1956 och 1960, 
skulle mer än fördubblas och att den sedan beräknades öka under samtliga resterande år. Man 
räknade även med en ökning efter 1975, även om denna inte fanns med i tabellen.92  
   Till grund för beräkningarna i generalplanen låg utredningen Oxelösunds framtida befolk-
ningsutveckling. Denna studie hade utförts av den utomstående konsulten Per Holm på upp-
drag av generalplanekommittén. Befolkningsutvecklingsplanen är ett gediget och detaljerat 
arbete vilket laborerar med en mängd olika faktorer. Det märks tydligt att man inte sparat på 
mödan vid dess skapande. Arbetet laborerar med faktorer som inflyttningsgrad, nativitet och 
mortalitet, olika åldersgruppers antal och dess betydelse. Det framgår exempelvis att antalet 
ungdomar i staden fram emot 70-talet skulle komma att öka explosionsartat och det kalkyle-
rades med hur många ogifta män som skulle arbeta skift på det nya järnverket. Ingen aspekt 
av befolkningsfrågorna tycks ha undgått Holm i hans PM.93  
   Efter att grundligt ha satt sig in i befolkningsfrågan kunde man börja utreda bostadsfrå-
gorna. Grovt sett delades dessa upp i två delar. Dels planerade man för de cirka 1500 anlägg-
ningsarbetare som skulle bygga upp stålverket och den nya staden. Dels var man självfallet 
tvungen att planera för bostadsökningen som skulle tillgodose behovet hos den ökning av 
befolkningen man antog skulle följa då det nya järnverket stod färdigt. Den senare delen var 
som sagt den som främst kom att sammankopplas med befolkningsutvecklingen. De tillfäl-
liga bostäderna för den tillfälliga arbetskraften löstes genom anläggandet av tre tillfälliga bo-
stadsområden, Järnbyn, Malmbyn och Stålbyn. Här uppfördes barackliknande villor för den 
temporära arbetskraften. Dessa villor flyttades 1963, det vill säga ett par år efter att det nya 
järnverket var färdigt till det nyplanerade bostadsområdet Sunda där de byggdes om och mo-
derniserades och såldes med tio procents rabatt till arbetare på järnverket.94 Därmed var 
denna fråga löst. 
   Frågan var nu hur man skulle behandla de permanenta bostäderna? För att kunna beräkna 
antalet bostäder beräknade man först antalet hushåll. Med hushåll menade man i detta fall 
antalet lägenheter, både i en- och flerfamiljshus. Liksom befolkningsantalet fördubblades 
mellan 1956 och 1960 fördubblades också behovet av lägenheter under denna period. Detta 
betydde en nyproduktion av antalet lägenheter med mellan 440 och 600 stycken. Nyproduk-
tionen mellan 1961 och 1965 beräknades bli 230-260 stycken och mellan 1965 och 1975 
drygt 170.95      
   Men det stora problemet var inte antalet bostädernas utan snarare hur man skulle förlägga 
de permanenta bostadsområdena och hur dessa skulle se ut. Diskussionerna i generalplane-
kommittén om vilken typ av bostäder man skulle satsa på var ganska intensiv. Från början 
tänkte man sig att behovet till största delen skulle täckas av nya flerfamiljshus vilka skulle 
byggas på så kallad sanerad mark. Mark där gamla utslitna hus rivits men det gamla gatu- 
och avloppsnätet fanns kvar. Men ganska snart ansåg man att till största delen borde man 
satsa på egnahemsoråden med familjebostäder, exempelvis villor, rad- och kedjehus.96 Denna 
tanke befästes ytterligare då man tagit del av Per Holms undersökning om stadens framtida 
befolkningsutveckling, vilken visade att dessa bostadsområden skulle passa bättre för stadens 
framtida befolkningsstruktur.97  
   I generalplanen beräknades följande bostadsbestånd. 1958, då folkmängden uppgick till 
6600 personer, behövdes totalt 2300 lägenheter, 550 i enfamiljshus och 1750 i flerfamiljshus. 
1965 beräknades invånarantalet ha stigit till 14900. Detta skulle ge ett totalt antal lägenheter 

                                                 
92 Generalplan 1959. s. 24. 
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94 Zetterström, s. 82. 
95 Generalplan 1959. s. 27. 
96 G.p.k., protokoll 1/6 1956. 
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på 5400 fördelade på 1500 i enfamiljshus och 3900 i flerfamiljshus. 1975 slutligen då folk-
mängden beräknades till 19400 skulle det totala antalet lägenheter uppgå till 7800 fördelade 
på 2700 i enfamiljshus och 5100 i flerfamiljshus.98 Under de undersökta åren ökar procentu-
ellt sett antalet enfamiljshus på bekostnad av flerfamiljshusen. 1958 utgör de 24 procent, 
1965 har det ökat till 28 procent och 1975 är enfamiljshusen uppe i 35 procent av det totala 
lägenhetsbeståndet.99  
 
Figur 4 

 
Markplanering enligt Generalplan 1959. De lodrätt streckade områdena utgör industriområden med plane-
ringen för Gränges anläggningar i öster och söder. Det mörkaste området i mitten utgör det planerade cent-
rumområdet. Bostäder i enfamiljshus utgörs av den storrutiga markeringen och flerfamiljshus av den småru-
tiga. Jämför med figur 1 (sid. 22)              

Källa: Generalplan 1959. 
 
   Som synes på bilden ovan planerade man i generalplanen att förlägga den största delen av 
flerfamiljshusen till stadskärnans norra delar, där sanering, det vill säga rivning av det äldre 
byggnadsbeståndet, skulle ge plats för nya lägenheter. Fördelen med att sanera området var 
att man då kunde behålla de befintliga väg- och avloppsnäten. Vidare planerades viss flerfa-
miljsbebyggelse i områden direkt angränsande eller strax intill stadskärnan. Som ett ytterlig-
hetsalternativ, om det tänkta befolkningsantalet skulle överstiga de kalkyler man hade, plane-
rade man också för flerfamiljshus i oexploaterade områden långt utanför dåvarande stadskär-
nan. Dessa fungerade dock som sagt enbart som ytterlighetsalternativ och det är uppenbart att 
man hellre såg flerfamiljsbebyggelsen i stadskärnan eller i dess omedelbara närhet. Det man i 
första hand strävade efter var att stadskärnan hängde ihop och var väl samlad.100   
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               Figur 5 

 
Dagens flerfamiljshus i de norra stadsdelarna är desamma som efter saneringen. Låga la-
mellhus blandades med högre punkthus. Lägg märke till de öppna ytorna mellan husen. 
Dessa skulle göra lägenheterna ljusa och ge ett rymligare intryck. I bakgrunden på höjden 
skymtar även enfamiljshus.            

           Foto: Författaren. 
 

   Enfamiljshusen planerades i första hand att förläggas till redan existerande områden med 
småhusbebyggelse men senare kom de till största delen att hamna i områden som tidigare 
varit oexploaterade, eller som använts som jordbruksmark. Även med enfamiljsbebyggelsen 
kalkylerade man med ytterlighetsalternativ, områden som kom att hamna långt utanför den 
egentliga stadens centrum (Se figur 2 s. 33). Man tänkte sig även att bygga enfamiljshus 
inom de områden utanför staden som markerats som flerfamiljshus, om sådana typer av bo-
stadsförhållanden var mer efterfrågade.101 För att kunna genomföra byggplanerna enligt 
generalplanens schema krävdes att staden köpte in tomtmark, speciellt för enfamiljshusen 
byggande. 1957 innehade staden ett markbestånd av 380 hektar. Genom uppköp av främst 
jordbruksfastigheter hade staden 1970 nästan tredubblat sin markareal till 1084 hektar.102 
   Vilka typer av byggnader man planerade att uppföra framgår inte av generalplanen, varken 
vad gäller en- eller flerfamiljshus och med största säkerhet var det heller inte meningen att 
det skulle framgå. Troligtvis lämnades denna fråga öppen med avsikt att det var upp till den 
enskilda husbyggaren eller arkitekten att bestämma detta. Det framgår dock i generalplane-
kommittén att man inom området med enfamiljshus främst tänkte rad- och kedjehusbebyg-
gelse samt villabebyggelse. Det framgår inte hur man tänkte sig flerfamiljshusens bestånd 
annat än att man tänkte sig dessa som hyreslägenheter.103  
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Kommunikationer 
 
När det gäller planerandet av kommunikationer upptar denna punkt, liksom bostadsfrågorna, 
stort diskussionsutrymme i generalplanekommitténs protokoll, så man får anta att detta var 
en brännande fråga. Till största delen handlar diskussionerna om hur man på bästa sätt ska 
lösa industrins behov av nya kommunikationsleder och hur dessa skulle dras men även ex-
empelvis hur den nya vägen till grannstaden Nyköping skulle se ut.104  
   I generalplanen har dock industrins behov tonats ner, då man ansåg att denna kommunika-
tion till största delen skulle komma att ske via järnväg och båt. Lastbilstrafiken till andra in-
dustrier och till centrum skulle inte heller den bli så omfattande att det krävdes några extra-
ordinära åtgärder för denna. Istället ansåg man att den dominerande trafikfaktorn skulle utgö-
ras av trafiken mellan bostadsområdena utanför centrum och arbetsplatserna i stadskärnan 
och i industriområdena. Bilen sågs som det, i framtiden dominerande fortskaffningsmedlet. 
Biltillväxten beräknades till en bil per 13 invånare 1953, en bil per 4,5 invånare 1965 och en 
bil per 3 invånare 1975, och det gällde att anpassa staden för detta.105  
   Vid utformningen av huvudtrafiknätet planerades i största möjliga mån för att isolera hu-
vudtrafiken från bostadsområdena. Där trafiknätet ändå skulle komma att skära genom dessa, 
ansåg man det nödvändigt att bredda gatorna och på alla sätt göra situationen säker i första 
hand för de boende. En sådan situation var den ena av de två huvudlederna till järnverket, 
vilken skar genom de norra stadsdelarna. Den andra trafikleden förlades så att den i så liten 
utsträckning som möjligt berörde bostadsområdena och skulle fungera som huvudtrafikled 
för den tunga biltrafiken till och från järnverket.106  
   Man försökte också göra biltrafiksituationen så säker som möjligt för den övriga trafiken 
och separera denna från gång- och cykeltrafiken. Detta ledde till att man förordade planfria 
korsningar och inslaget av gångtunnlar och viadukter för cykeltrafik blev stort.107 Speciellt 
sedan man bestämt sig för att anlägga en motorväg mellan Oxelösund och grannstaden Ny-
köping, planerades för dessa typer av lösningar. Diskussionen om motorväg eller inte, tycks 
ha varit intensiv. Generalplanekommittén diskuterade många olika alternativ exempelvis 
breddning av den redan befintliga vägen och anläggandet av motorväg endast halva sträckan 
för att sedan dirigera in trafiken mot industri, centrum och bostäder på mindre vägar.108 Men 
i den färdiga generalplanen förordade man att den redan befintliga vägen till Nyköping skulle 
bli utbyggd och breddas.109 Senare beslutade man sig dock för att anlägga en helt ny motor-
väg och låta den gamla vägen fungera som ett komplement och det blev också det som blev 
resultatet.110   
   Eftersom man beräknade att ett stort antal nya bostäder skulle uppföras i områden som låg 
relativt långt från stadskärnan och de förmodade arbetsplatserna försökte man planera för hur 
dessa skulle kopplas ihop med varandra. Ovan nämndes motorvägen och biltrafiken ansågs 
visserligen viktig men nästan viktigare var gång och cykeltrafiken. I generalplanen planerade 
man för ett huvudstråk av gång- och cykelvägar till vilket skulle anslutas nya vägar i takt 
med att nya bostadsområden bebyggdes.111 Lite längre fram i tiden hade dessa tankar förskju-
tits något. Nu handlade det istället om att försöka sammanbinda de lokala gång- och cykelvä-
garna till ett enhetligt system. Målet var att man från samtliga av stadens stadsdelar skulle 
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kunna nå de väsentliga målen, affärer, arbetsplatser, skolor samt idrotts- och friluftsanlägg-
ningar helt utan att komma i kontakt med biltrafik.112  Intressant i detta sammanhang var 
också att man ansåg att dessa vägar skulle ”ha gott stöd i terrängen och ej passera över blå-
siga, kalla och skuggiga områden”.113 Dessa vägar skulle alltså inte bara ha en praktisk bety-
delse de skulle också passa in i landskapet och vara bekväma att färdas på.  
 
 
Centrumplanering och servicefunktioner 
 
Den nya staden krävde ett nytt centrum och nya centrumfunktioner men hur skulle dessa se 
ut och var skulle det ligga? Man var ganska överens om att det bästa vore att förlägga detta 
område till samma plats som tidigare men att det krävdes stora förändringar för att tillgodose 
den folkökning som man planerade för. I generalplanen redovisade man ett område där sta-
dens centrala funktioner skulle förläggas. Där skulle diverse kontor, stadens förvaltning och 
nöjeslokaler såsom biografer, barer, restauranger och konditorier uppföras. Det räknades 
också med att olika typer av kommersiell verksamhet skulle förläggas till detta område. Vissa 
livsmedelsbutiker skulle dock kunna förläggas i närheten av de nya bostadsområdena för att 
öka närheten till dessa. En annan viktig aspekt på hela arbetet var målet att hela centrumom-
rådet skulle vara bilfritt. 114 Till centrumområdet skulle också så kallade hälsovårdslokaler 
förläggas. Till dessa hörde läkar- och distriktssköterskemottagningar, barnavårdcentral, sjuk-
gymnast och folktandvård. Även apotek och sjukkassa skulle vara förlagda i centrum.115   
   Centrumplaneringen var dock problematiskt och det märks både i själva generalplanen och 
i kommitténs arbete. Kärnpunkten var hur man skulle förhålla sig till en eventuell tillväxt? 
Här fanns inte bara osäkerhetsmomentet om Oxelösunds egen befolkningsökning, vilken man 
dock ansåg sig ha någorlunda god uppfattning om, (se figur 3. sid. 28) utan också närheten 
till Nyköping (ca 1 mil) och denna stads tillväxt. Man kalkylerade även med att Nyköping 
och dess uppland gav förutsättningar för ett mycket större kundunderlag och därmed skulle 
göra det möjligt att tillhandahålla ett rikare utbud av varor och därmed minska betydelsen av 
de kommersiella näringarna i Oxelösund.116 Det visade sig senare att dessa farhågor slog in. 
Redan 1966 uppmärksammade man i generalplanekommittén att den gamla centrumplanen 
var förlegad, främst på grund av strukturförändringar inom detaljhandeln och man gjorde en 
ny centrumutredning som passade bättre in i tiden. Största skillnaden var att områdets storlek 
minskade och man därmed frilade utrymme för annan typ av bebyggelse.117  
   Bebyggelsen i centrum delades upp i tre delar kring ett nyanlagt torg. Den ena delen upp-
läts åt KF som där byggde ett nytt Domusvaruhus. Detta byggdes ihop med Folketshusbygg-
naden, invigd redan 1956, och på dess övervåning förlades det nya stadsbiblioteket samt stu-
dielokaler bland annat för ABF. Den andra delen uppläts även den åt ett varuhus, nämligen 
EPA, samt lokaler för banker och hotell. På den tredje och sista delen byggdes lokaler för den 
övriga affärsverksamhetens lokalbehov. De tre delarna flankerade torget i öster, norr och sö-
der. Söder om bebyggelsen anlades parkeringsplats med kostnadsfri plats för ca 600 bilar.118  
 
          
           
 
                                                 
112 G.p.k., protokoll 29/9 1961. 
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          Figur 6 

 
Centrumområdet före ombyggnaden. Stadens kommersiella nerv, Hamngatan, ligger till höger i 
bilden, strax ovanför bron, längs med järnvägen (syns dåligt på denna bild). Bebyggelsen runt tor-
get i bildens centrum domineras av mindre fastigheter. Den lilla parken vid torget, motsvaras av 
parken med de lummiga träden på bilden under (Figur 7) Bilden är troligen från 1940-talet.
                         

Källa: Oxelösundsarkivet. 
            
           Figur 7 

 
Centrumområdet efter ombyggnaden. Den mindre bebyggelsen från bilden ovan (Figur 6) har ri-
vits för att ge plats åt större fastigheter. De fyrkantiga byggnader som flankerar torget är till 
vänster, KF:s lokaler ihopbyggd med Folkets hus och till höger det så kallade Prisman-huset in-
rymmandes ett antal mindre butikslokaler. Ovanför dessa ligger EPA:s långsmala affärshus. Det 
gamla affärsstråket, Hamngatan har totalt raderats och gett plats åt en parkeringsplats. Lägg 
också märke till den nya trafikleden som skär tvärs igenom bilden. Fotot är från sent 1970-tal 

 
Källa: Oxelösundsarkivet. 
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           Figur 8 

 
Den färdigställda centrumbebyggelsen. Centrumet är helt bilfritt och anpassat för gång och cy-
keltrafikanter. Byggnaderna som ramar in torgområdet är till höger KF:s lokaler med stadsbibli-
oteket på övervåningen och till vänster EPA-byggnaden samt diverse bank- och mindre affärslo-
kaler. Rakt fram, längst bort i bilden, skymtar byggnaden med övrig affärsverksamhet. Bilden är i 
princip samtida med ovanstående centrumbild (figur7). 

Källa: Oxelösundsarkivet. 
 
 
Bevarandefrågor 
 
Som synes gjordes stora förändringar i staden och man kan ställa sig frågan hur mycket och 
vad som blev kvar av den tidigare staden och hur man förhöll sig till just dessa frågor. I den 
färdiga generalplanen från 1959 diskuterads bevarandefrågor överhuvudtaget inte och samti-
digt framgår av planeringsarbetet att mycket stora förändringar och saneringar skulle komma 
att krävas för de mål man satte upp. Dessutom skulle industrins expansionsbehov kräva att 
äldre kulturmark skulle tas i anspråk.119   
   Inte heller i generalplanekommittén ägnades någon större uppmärksamhet åt dessa frågor. 
Det är först senare som bevarandeintresset hamnar i fokus. Som exempel på detta kan näm-
nas området Gamla Oxelösund. Här återfanns en stor del av stadens äldsta bebyggelse och 
detta område var exploaterat redan innan hamnen och järnverket kom till orten, främst som 
lotsplats men här fanns även krogverksamhet och fiskeläge. När hamnen och järnverket anla-
des i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet flyttades samhällets centrum till dagens 
läge och Gamla Oxelösund blev kvar som en liten enklav mellan hamnen i öster och det nya 
järnverket i norr. Vid slutet av 1950-talet hade inte mycket förändrats, Gamla Oxelösund var 
fortfarande en skärgårdsidyll vackert inbäddad i den sörmländska kustterrängen.120  
   Generalplanen skonade området från industriell exploatering, men man hade redan tidigt 
varit på det klara med att Gamla Oxelösund troligtvis skulle få stryka på foten för industrins 
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120 Boken om Oxelösund, s. 17-32. 
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expansion.121 När behovet av en revision av generalplanen började diskuteras under andra 
hälften av 1960-talet hamnade området i fokus. Orsaken till denna revision var att industrin 
behövde mer mark för att kunna fortsätta sin expansion. Framförallt var det Gränges och 
järnverket som satte press på kommunen. Förhandlingar om överlåtelse av mark hade hållits 
mellan företaget och staden och togs upp till diskussion i generalplanekommittén i mars 
1968.122 I överläggningarna tog man även upp områdets kulturhistoriska värde och kontak-
tade landsantikvarien.   

 
Landsantikvarien hade vid sammanträffandet ansett att den i och för sig värdefulla miljön i Gamla 
Oxelösund på längre sikt inte går att bevara då området redan i viss mån skadats på grund av sin 
närhet till industriområdena.123 

    
   Ovanstående citat är hämtat ur ett sammanträde med generalplanekommittén 1968 och be-
skriver arkitekt Curmans möte med landsantikvarien Ivar Schnell. Mötet handlade om hur 
man från kommunens sida skulle förhålla sig till den genuina skärgårdsbebyggelsen i Gamla 
Oxelösund. Det framgår tydligt att både arkitekten och landsantikvarien var medvetna om det 
kulturella värdet av Gamla Oxelösund men samtidigt underställdes områdets kulturhistoriska 
värde industrins expansionsbehov.  
 
                      Figur 9 

 
Vintrig vy över Gamla Oxelösund. Området skonades tillslut från industriell exploa-
tering och här återfinns delar av  den äldsta bebyggelsen i Oxelösund. 

Foto: Författaren. 
 
Gamla Oxelösund offrades för en utbyggnad av industrin. Trots detta framkommer det en 
diskussion i frågan, en diskussion som saknades ett par år tidigare då man arbetade efter den 
ursprungliga generalplanen. Den diskussion som trots allt fördes under 1960-talet visar ändå 
att man tog denna sak i beaktande, även om man i slutändan inte tog någon större hänsyn till 
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det kulturella värdet. Att området senare ändå skonades visar dock på en förskjutning i dessa 
frågor, men intressant i detta fall är ju att studera de ursprungliga idéerna. 
   Det är tydligt att det är det industriella behovet av expansion, som vägde tyngst i exemplet 
med Gamla Oxelösund men det fanns även andra aspekter på bevarandefrågan som är värda 
att studeras. Exempelvis är saneringen av järnverkets gamla bostadsområden i norra delen av 
staden, en sådan fråga. I sina minnesanteckningar uttalar sig Sven Zetterström så här angå-
ende rivningsraseriet och bevarandeintresset i bostadsområdena:   

 
Jag är en av de gamla oxelösundarna som växt upp i ett rum och kök och dass på gården i ett 
typiskt arbetarhem med dess vedermödor och problem på 1920-30 talen. […] Huset bestod av 15 
lägenheter om ett rum och kök med en yta på 40 kvm. Det fanns familjer i olika storlekar i dessa 
lägenheter. Familjefadern jobbade skift, nattskiftet slutade klockan 6.00. Var sov han? Ja, 
antagligen i köket eller rummet på dagen.  […] Ville de nya invånarna i Oxelösund bo i liknande 
lägenheter när vi gamla oxelösundare upplevde trångboddhet och sanitära problem? Det var 60-
talet och framtiden som gällde.124 

 
I citatet ovan framkommer främst två argument på vilka Zetterström grundar sina ställnings-
taganden. För det första var de gamla bostadsområden för dåliga, de var osunda och trång-
bodda och det var inte sådana bostäder man skulle visa upp för de nya oxelösundarna. För det 
andra, visar det upp ett tänkesätt som är mer inriktat på framtiden än på det gamla. ”Det var 
60-tal och framtiden som gällde”. Naturligtvis skulle man satsa på den tid som skulle 
komma, och inte på den tid som de gamla husen representerade.    
   Det är uppenbart att det äldre bostadsbeståndet var i dåligt skick och att något behövdes 
göras men det är inte detta som är det mest intressanta i sammanhanget utan snarare sättet att 
argumentera. Det första argumentet bär nämligen en tydlig klassmarkerande prägel och även 
det andra kan i viss mån placeras in i detta sammanhang. Tillsammans utrycker de ett klart 
ställningstagande mot det gamla klassamhället och för framtidens mer jämställda och fram-
förallt mer välbeställda välfärdssamhälle.  
   Att restaurera de gamla kvarteren var därmed inte något alternativ. Även om man kan se ett 
ideologiskt ställningstagande bakom ovannämnda diskussion ska man inte heller glömma 
bort att de som planerade samhället under denna period faktiskt arbetade under stor press. 
Den snabba befolkningsökningen och industriutbyggnaden krävde snabba och funktionella 
beslut. Man hade av samhällsfunktionella krav helt enkelt inte tid att dra frågorna i långbänk 
och detta kan ha spelat roll när besluten togs. Men argumentationen ovan visar också tydligt 
på den ideologiska basen i beslutsprocesserna. 
 
 
Skolor och annan offentlig verksamhet 
 
I Oxelösund fanns innan 1960-talet inte många skolor och de låg alla relativt centralt inom ett 
litet område. Likadant var det med den resterande offentliga verksamheten. För att studera på 
läroverk eller liknande var man tvungen att ta sig till grannstaden Nyköping. Daghem och 
lekskolor fanns inte. Det fanns visserligen ett ålderdomshem, invigt 1946, men det var redan 
omodernt och trångbott.125  
   I generalplanen talas dock ingenting om åldringsvård utan fokus på den offentliga verk-
samheten ligger på skolor, från förskola till gymnasium. Det fanns som sagt inget daghem i 
Oxelösund innan 1960-talet och i generalplanen såg man behovet av ett sådant. Det var vik-
tigt att detta placerades så centralt som möjligt. ”Detta bör förläggas i närheten av centrum 
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där de flesta mödrar sannolikt kommer att ha sina arbetsplatser.”126 Här framkommer en 
intressant tanke. Daghemmet skulle alltså placeras i närheten av arbetet, inte i närheten till 
bostaden och det togs dessutom som en självklarhet att det var mödrarna som skulle lämna 
och hämta barnen. Att man bara planerade för ett daghem visar också i vilken utsträckning 
man ansåg att de yngre barnen skulle behöva omsorg. Det är tydligt att man räknade med att 
en stor del av mödrarna skulle stanna hemma med sina barn under de första åren och kanske 
även senare. 
   Till skillnad från daghemmet skulle förskolorna placeras så nära bostadsområdena som 
möjligt och de skulle dessutom vara betydligt fler. Man räknade med en lekskola per 4000 
invånare. Speciellt ansåg man att behovet av förskolor skulle komma att uppstå i områdena 
med enfamiljshus.127  
   Liksom lekskolorna skulle de så kallade småskolorna placeras i de nya bostadsområdena. 
Barnen skulle få så nära som möjligt till sin skola och skolvägen skulle inte korsa någon hu-
vudtrafikled. Det är intressant att se hur man planerade skolornas placering efter hur gamla 
eleverna var. Småskolorna skulle som sagt förläggas i främst de nya bostadsområdena och 
skolvägen skulle vara helt säker från biltrafik. Mellanstadieskolorna, vilka blev något färre, 
kunde förläggas lite mer koncentrerat och här tillät man att eleverna, på sin väg till skolan, 
kom i kontakt med biltrafik, dock inte de mest trafikerade lederna. När man planerade hög-
stadieskolorna tog man dock inte alls trafiksituationen i beaktande. Dessa skulle vara två till 
antalet, en i den norra delen av staden och en i den södra. I anslutning till dessa skulle sedan 
en yrkesskola och en gymnasieskola förläggas, yrkesskolan till den norra och gymnasiesko-
lan till den södra. Dessa två högstadieskolor förlades båda till sluttningar i ett dalgångsom-
råde som sträckte sig genom staden och vars mark ansågs oanvändbara till bostadsbyggande. 
Istället planerade man istället att anlägga lek- och idrottsplatser i anslutning till skolorna. 
Marken lämpade sig nämligen bättre till detta. Intressant är också hur man förhöll sig till de 
skolor som redan fanns och som alla låg inom det område som planerades som centrum. 
Detta område ansåg man olämpligt och istället kunde dessa då centrumorådet expanderade 
omvandlas till affärslokaler.128  
 
 
Idrotts- och fritidsverksamhet 
 
Precis som skolor och förskolor skulle förläggs ut i de olika bostadsområdena planerade man 
även att lek och idrottsanläggningar skulle placeras ut bland bostäderna. I generalplanen räk-
nade man med en träningsplan per 4000 invånare, främst tänkte man sig fotbollsplaner. Lek-
platser redovisades inte i den övergripande planeringen utan lämnades till mer detaljerade 
stadsdelsplaner men man räknade med en lekplats i varje bostadsområde.129  
   De så kallade träningsplanerna som nämnt ovan var inga regelrätta idrottsplatser utan skall 
snarare ses som utrymmen för spontana idrottsaktiviteter och träningsutrymmen. En regelrätt 
idrottsplats fanns sedan 40-talet i staden men den fick, tillsammans med mycket annat lämna 
plats för järnverkets expansionsbehov. Även Folkets Park slukades av industrins utbyggnad 
och i ett slag stod samhället utan två av de viktigaste institutionerna för rekreation och fritid-
upplevelser.130  
   När man planerade för det nya samhället diskuterades dessa frågor flitigt. I generalplane-
kommitténs protokoll framgår att idrottsplatsen och folkparken ansågs som viktiga och det 
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var angeläget att snabbt uppföra nya sådana. I februari 1957 stod det definitivt klart att de 
gamla anläggningarna skulle försvinna och samtidigt började man skissa på de nya försla-
gen.131 Under våren behandlades idrottsplatsfrågan som ”brännande”132 och redan på somma-
ren godtog man den framlagda utredningen om idrottsplatsens utseende och lokalisering.133 
Värt att notera i sammanhanget är också att det inte bara var själva staden som hade intresse i 
den nya idrottsplatsen. Förhandlingar om dess utseende fördes med riksidrottsförbundet.134 
Även Gränges och järnverket var delaktig i processen, i och med att den gamla idrottsplatsen 
försvann på grund av företagets expansion ansåg Gränges att man hade skyldighet att bekosta 
och uppföra den nya idrottsplatsen.  
   Den nya idrottsplatsen blev tekniskt överlägsen den gamla, med plats för fotbollsplan, is-
hockeyrink, bandyplan och friidrottsanläggningar, och invigningen skedde 1961.135 I anslut-
ning till idrottsplatsen anlades också en av de nya högstadieskolorna med tillhörande idrotts- 
och simhall.136  
   Folkets Park hade som sagt också försvunnit i och med Gränges utbyggnad men denna in-
stitution fick inte samma efterspel som idrottsanläggningen. Visserligen framgår i general-
planekommitténs anteckningar att frågan om Folkets Park diskuterades flitigt men frågan 
stannade just på diskussionsplanet. Det blev inte, som i idrottsplatsfrågan, ett snabbt beslut 
och en snabb uppbyggnad. Frågan togs upp i samband med diskussionen om idrottsplatsen 
och det var antagligen naturligt att de båda togs upp i samma diskussion eftersom de båda 
rönte samma öde. Därav kan man också dra slutsatsen att frågan om Folkets Park var viktig 
och hade samma dignitet som frågan om idrottsplatsen, åtminstone i början av arbetet.137 Se-
nare i mötesprotokollen visade det sig att folkparksfrågan hela tiden sköts på framtiden. Man 
bordlade punkten och tillsatte nya utredningar, vars främsta uppgift var att ta fram alternativa 
lägen för parken.138  
   En sista gång diskuteras folkparken i den första generalplanekommittén på försommaren 
1958. Då hade det i förhandlingar med Folkets Parkföreningen framkommit att denna inte 
hade ekonomiska medel att engagera sig för uppbyggnad av en ny folkpark.139 Detta kan vara 
en av anledningarna till att frågan för tillfället rann ut i sanden. En troligare förklaring är att 
man efter 1958 helt enkelt inte hade tid att engagera sig i frågan. Under denna period gick ju 
staden in i ett enormt förnyelsearbete och det skulle ju bara vara naturligt att man prioriterade 
andra mer brännande frågor. Folkets Parkföreningen hade ju dessutom avsagt sig engage-
mang i arbetet.  
   I den andra kommittén som tillträdde 1966 togs frågan om Folkets Park inte upp överhu-
vudtaget men stadsfullmäktige tillsatte samma år en kommitté med representanter för staden 
och Folkets Parkföreningen för att på nytt utreda frågan. När denna kommitté redovisade sitt 
arbete 1970 hade man dock kommit fram till att en folkpark dels inte skulle var ekonomiskt 
hållbar, och dels att det var stora svårigheter att finna markområden för upprättandet av en 
sådan och projektet lades ner.140 Även denna gång spelade lokaliseringen roll i beslutet men 
en troligare förklaring är att begreppet Folkets Park under slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet helt enkelt spelat ut sin roll som nöjes- och kulturanläggning och blivit omodern. 
Detta är troligen den mest sannolika anledningen till att det aldrig blev någon nya folkpark. 
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   Folkparken och idrottsanläggningen var inte de enda som fick stå tillbaka för industrins ex-
pansion. Även båtlivet blev lidande. Eftersom Oxelösund var är omgivet av vatten i tre vä-
dersträck och närheten till havet alltid är påtaglig är det inte så konstigt att fritidsbåtverksam-
heten engagerade ett stort antal stadsbor. Motorbåtsklubbens gamla hamnområde i Oxelövi-
ken fylldes under järnverksutbyggandet upp, för att ge plats åt industrianläggningar och kyl-
vattenreservoar, därav uppstod behovet av nya båtplatser. I generalplanen planerades för flera 
olika båtplatser, i olika delar av staden. Båthamnarna skulle bli tre till antalet och rymma 
vardera 400 platser, sammanlagt alltså 1200 båtplatser. I en framtida stad med drygt 20 000 
invånare skulle det bli en båtplats per 20 invånare, vilket är ett relativt stort antal.141 
   En annan aspekt vid småbåtshamnarnas placering var att de inte skulle ligga nära någon av 
de större badplatserna vilka man planerade att uppföra. De fanns nämligen risk att spillolja 
och andra föroreningar skulle förstöra vattnet vid dessa. Liksom båtliv var bad en viktig del 
av oxelösundarna fritid. Det märks inte minst i generalplanen där man som sagt planerade för 
fyra stycken badplatser, två så kallade friluftsbad och två större anläggningar.  
   Friluftsbaden skulle ligga nära de centrala delarna och vara inriktade i huvudsak på barn 
och simundervisning eller fungera som så kallade lunchbad för vuxna ”som på grund av 
dessa två badplatsers centrala läge kan hinna med ett kort bad under arbetsdagen”.142 Man 
räknade alltså med att delar av den yrkesarbetande befolkningen skulle ta sig tid att under 
lunchen bege sig till någon av de två badplatserna för ett kort dopp och sedan gå tillbaka till 
sitt arbete.  
   Utöver de två friluftsbaden skulle två större badplatser upprättas, den ena i den norra delen, 
och den andra i den södra. Dessa två badplatser kallas i generalplanen för storbad och de 
skulle vara stora anläggningar en bit utanför den centrala staden. Därför omfattade de för-
utom själva badplatsen även rymliga parkeringar, goda tillfartsvägar, toaletter, servering och 
andra bekvämlighetsanläggningar. I anslutning till dessa storbad planerade man även att an-
lägga campingplatser då man ansåg att denna rörelse, som fick större och större omfattning 
för varje år skulle omhändertas av staden, både för servicens skull men framförallt för att 
undvika vad man kallade oordnad camping .143 
 
 
Den nya staden tar form – en sammanfattning 
 
Navet i arbetet med att förändra och modernisera Oxelösund under perioden 1956 till 1973 
var odiskutabelt de båda generalplanekommittéerna. Den första var verksam mellan 1956 och 
1965 och den andra mellan 1966 och 1973. Det är dessa år som har fått utgöra avgränsnings-
området för denna uppsats. Dessa båda kommittéer bestod av personer som på olika sätt var 
inblandade i arbetet, dels från kommun- och stadspolitiskt håll men även representanter för 
ortens näringsliv (Gränges). En viktig person var också arkitekt Jöran Curman, som var den 
som i princip formade arbetet, åtminstone under de hektiska åren i periodens början. 
   1959 framlades generalplanekommitténs huvudarbete i den så kallade generalplanen, vil-
ken reglerade stadens utformning och grundade sig på dels Curmans insatser som arkitekt 
men också på andra utredningar och undersökningar, viktigast av dessa var kanske Per 
Holms utredning om Oxelösunds framtida befolkningsutveckling. Denna utredning gav de 
framtida förutsättningarna för befolkningens antal och kom därmed att sätta sin prägel på 
många andra punkter exempelvis bostadsbyggandet, kommunikationer, skolor och centrum-
områdets utformning.  
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   När man drog upp riktlinjerna för den nya staden är det tydligt att man arbetade efter den så 
kallade ABC-tanken, där staden delades in i olika zoner med olika funktioner, så som arbete, 
bostad och centrum, med goda kommunikationer däremellan (se figur 4 sid. 30).   
   Intresset för bevarandet av den äldre bebyggelsen var mycket svagt. Det visar exemplet 
med Gamla Oxelösund på. Även Sven Zetterströms minnesanteckningar visar att denna 
fråga, åtminstone från kommunen och stadens sida, var starkt klassbunden. Speciellt märks 
detta när det gäller de äldre bostäderna. 
   En stor del av de förändringar som man planerade för satte medborgaren och dennes välbe-
finnande i centrum. Det är tydligt att man försökte forma samhället så att det på ett optimalt 
sätt skulle passa medborgarnas nya behov och förutsättningar. Det stora engagemang man 
visade för idrottsplatsens och folkparkens återuppbyggnad är ett exempel på detta men även 
utformningen av de bilfria gång- och cykelvägarna, skolornas placering och diskussionen om 
småbåtshamnar och badplatsers placerande. Ett lite bisarrt exempel på detta är också feno-
menet med lunchbad. 
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Diskussion 
 
I Oxelösund, liksom i en mängd andra städer ägde, från efterkrigstidens första år och en bit in 
på 1960-talet, stora förändringar rum. Dessa förändringar berodde på en mängd olika faktorer, 
den tekniska utvecklingen hade gjort den äldre bebyggelsen och infrastrukturen hopplöst för-
åldrad, den ökade inflyttningen krävde mer utrymmen och bättre bostäder och rekordårens 
ekonomiska uppsving gjorde att människor fick bättre ställt och kunde unna sig mer av allt.  
   Under perioden 1956 till 1973 förändrades staden Oxelösund mycket påtagligt och i stort 
sett hela det lilla samhället och dess befolkning påverkades. Mycket få delar av den stad som 
funnits vid mitten av 1950-talet fanns kvar vid 1970-talets ingång. Den kanske mest påtagliga 
förändringen skedde i centrumområdet där i stort sett all den gamla bebyggelsen revs för att 
ge plats åt nya centrumbyggnader. Stora förändringar skedde också vid saneringen av stads-
kärnans flerfamiljshus. I detta fall behöll man det befintliga gatu- och avloppsnätet men i stort 
sett all gammal bebyggelse revs. En mängd nya bostadsområden med framförallt enfamiljshus 
uppfördes också på mark som tidigare var jordbruksbyggd men som på grund av omstrukture-
ringar och rationaliseringar sålts till staden för detta ändamål. Nya skolor och andra offentliga 
byggnader var tvungna att uppföras. Ett från biltrafik, helt skilt nät av gång och cykelvägar 
anlades för att underlätta kommunikationerna mellan de nya bostadsområdena, skolor, cent-
rum och industrins arbetsplatser. Staden anpassades också för biltrafik, bland annat byggde 
man en motorväg till grannstaden Nyköping och nya trafikleder i själva samhället underlät-
tade mycket av den tunga trafiken. Dessa trafikleder skulle som sagt i minsta möjliga mån 
komma i kontakt med gång och cykelvägar men också i möjligaste mån vara separerade från 
bostadsområden. Även centrumområdet skulle vara bilfritt. Mycket energi lades också på den 
enskilda invånaren och hennes behov av fritidsaktiviteter och nöjen. Idrottsplatser, småbåts-
hamnar, bad- och lekplatser skulle vara viktiga funktioner i den nya staden.  
   Det är lätt att se sambandet mellan Oxelösunds förnyelse och storindustrins etablerande på 
orten men det är att göra det alldeles för enkelt för sig om man stannar vid enbart denna 
aspekt. Även om många av de förändringar som ägde rum i staden under perioden 1956 till 
1973 faktiskt var rena anpassningar till den nya situationen fanns det också en ideologisk sida 
av det hela. För att komma åt denna sida krävs att man sätter in utvecklingsarbetet i ett vidare 
sammanhang och vidgar sina perspektiv från de rent lokala företeelserna, till en nivå som sna-
rare ligger på det rikspolitiska planet. Om man analyserar utvecklingen utifrån idéer och teo-
rier om den så kallade folkhemstanken framkommer att de förändringar som skedde i Oxelö-
sund hade starka band till statsmakterna och dess ambition att forma det svenska samhället till 
ett folkhem.  Denna ideologiska ambition omfattade inte bara själva stadens utformning utan 
också tankar och idéer om den enskilde individens formande. Samhället skulle fungera som 
en välplanerad storindustri. Där de enskilda individerna tillsammans skulle arbeta för allas 
bästa och samtidigt utveckla sig själva till rationellt tänkande, demokratiska individer som 
fungerande i perfekt symbios med samhället i stort. I folkhemmets Sverige skulle det stora 
fungera i det lilla samtidigt som det lilla skulle fungera i det stora.  
   Startskottet för de förändringar som ägde rum i Oxelösund kan som sagt i viss mån sägas 
hänga samman med de investeringar som Gränges gjorde i järnverket och dessa investeringar 
var onekligen startskottet för den nya stadens utformning men det är för den skull inte riktigt 
att hävda att förändringarna ägde rum enbart på grund av detta. Troligtvis hade någon typ av 
modernisering skett även utan Gränges inblandning och egentligen ska man nog även vara 
försiktig med att säga att förändringarna startade vid samma tid som industrietableringen. Den 
historiska bakgrunden till den svenska staden visar ju nämligen att de tankar som realiserades, 
i exempelvis Oxelösund, redan var etablerade. De kom inte som en blixt från klar himmel och 
var inte sprungna ur det reella behovet, som blev uppenbart när det stod klart att befolkningen 
skulle öka i och med industrins expansion. Dessa tankar hade sina tydliga rötter hos efter-
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krigstidens radikala arkitekter och dess allierade i det socialdemokratiska partiet. Oxelösunds 
förvandling berodde alltså inte i första hand på industrietableringen utan var snarare en kon-
sekvens av den folkhemska alliansen mellan socialdemokrater i regeringsställning och radi-
kala arkitekter och samhällsplanerare. Men man ska för det inte förringa industrietableringens 
betydelse, den hade exempelvis stor betydelse för förändringsarbetets omfattning och utse-
ende. 
   Om man jämför utvecklingen i Oxelösund med den tes som Ekström von Essen driver fin-
ner man många likheter. I och med kommunernas integrering med rikspolitiken under det 
sena 1940-talet formades enligt henne en slags kommunideologi där aktörer både på den 
kommunala nivån och på riksnivån, arbetade tillsammans för att forma det nya folkhemssam-
hället. I Oxelösunds fall är det tydligt att förändringsarbetet inte enbart var en angelägenhet 
för kommunen och det lokala näringslivet. Regionala och rikspolitiska intressen följde arbetet 
och var även i viss mån inblandat i detta. Detta framkommer exempelvis på ett av de första 
mötena i generalplanekommittén, där en mängd regionala och rikspolitiska representanter 
fanns närvarande. Ett annat mindre exempel är riksidrottsstyrelsens inblandning i frågan om 
idrottsplatsens utformning och läge.  
   En annan bärande tanke i folkhemsbyggandet var också hängivenheten åt expertis och ve-
tenskap i arbetet med att forma samhället, och även denna tanke återfinns i exemplet Oxelö-
sund. Den kanske mest framträdande är arkitekten Jöran Curman, vilken anlitades som kon-
sult av generalplanekommittén och var den som utvecklande samhällets mall, generalplanen. 
Det kan inte ha varit en slump, att det var just Curman som anlitades och det faktum att man, 
åtminstone under planeringsarbetets första år, lämnade över ett stort ansvar för utvecklingen 
av staden på denna man, visar på att man från stadens och från andra regionala instanser litade 
på expertisen. Curman hade kopplingar till den lilla, men betydelsefulla grupp arkitekter som 
var med och utformade och verkade, för den funktionalistiska arkitekturens genombrott i Sve-
rige, exempelvis Uno Åhrén som bland annat var en av männen bakom Acceptera. Curman 
och hans arbete i Oxelösund, kan därför sägas utgöra en länk mellan dels det rikspolitiska 
intresset för att bygga upp folkhemsstaten och dels de funktionalistiska folkhemsarkitekternas 
arbete. Ett annat exempel där man kan säga att beslutsfattarna i Oxelösund litade på experti-
sen är exemplet med Per Holms studie Oxelösunds framtida befolkningsutveckling. Eftersom 
denna studie, som namnet bekräftar, beräknade och redovisade det framtida befolknings-
mönstret fick den indirekt mycket stor inverkan på det övriga planeringsarbetet.  
   Alliansen mellan kommun och stat samt den stora tilltron på experter och vetenskapsmän är 
dock inte de främsta indikatorerna på att Oxelösund höll på att förvandlas till en folkhems-
utopi. För att hitta dessa får man gå till den konkreta planeringen. Ett karaktäristiskt drag i den 
folkhemska stadens planering var den så kallade ABC-tanken som gick ut på en rationell upp-
delning av stadens olika zoner i arbete, bostäder och centrumfunktioner. Det är tydligt att 
denna idé har påverkat utformningen av Oxelösund även om det aldrig nämns klart och tydligt 
i källorna att så är fallet. Om man studerar figur 4 (sid. 30), ser man tydligt hur det är tänkt att 
de olika bostadsområdena ska ligga separerade från både centrum och industriarbetsplatser. 
Mellan dessa skulle det finnas goda kommunikationsmöjligheter, både bil- och cykelvägar 
samt gångvägar.  
   Centrumområdets utformning är även intressant på ett annat sätt, då det passar nästan som 
hand i handske med vad Bengt O.H. Johansson beskriver i sin studie av centrumomdaningar 
under 1950- och 1960-talen. Vid en blick på figur 6 och figur 7 (sid. 34) syns tydligt hur be-
byggelsen har gått från småskalighet, mindre affärslokaler i mindre fastigheter, till storskalig-
het med större butiksutrymmen i större lokaler. Två stora affärskomplex har byggts, ett för KF 
och ett för den privata företagsamheten.  
   Bostadsbyggandet går också att analysera utifrån ett folkhemsperspektiv. I teorigenom-
gången framkommer, att just denna aspekt var den som kanske var den mest framträdande i 
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folkhemsdeologin. Bostäderna var starka klassmarkörer och enligt folkhemstanken måste 
denna markör utplånas. Kanske är det därför man, både från arkitekterna i Acceptera till de 
bostadssociala utredningarna, närde ett sådant hat mot den äldre bostadsbebyggelsen. Den var 
tvungen att försvinna för att det jämlika och klasslösa samhället skulle kunna realiseras. Det 
framkommer, både i generalplanekommittén och i Sven Zetterströms minnesteckningar, att 
bostäderna var en central del av förnyelsearbetet i Oxelösund. Gamla arbetarbostäder skulle 
saneras (läs rivas) för att ge plats åt nya moderna flerfamiljshus, och nya bostadsområden 
skulle uppföras, både med en- och flerfamiljshus. Zetterströms beskrivning av sin barndoms 
bostad är i detta fall intressant, just för att den bär på så klara klassutjämnande argument för 
en ny bostadsbebyggelse. Han använder samma argumentation som många av sina socialde-
mokratiska generationskamrater i argumentationen mot de gamla fattigmansbostäderna och 
för de nya moderna, ljusa och jämlika bostäderna. Inget gammalt skulle finnas kvar, bara det 
nya var bra nog. 
   I detta sammanhang kommer man även in på diskussionen om bevarande, och denna hänger 
till viss del samman med den ovannämnda diskussionen om bostäderna. Det är som sagt tyd-
ligt att den mentalitet som odlades hos folkhemsbyggarna, om nödvändigheten med nybygg-
nation och en nedvärderande inställning till äldre bebyggelse, fanns även hos samhällsplane-
rarna i Oxelösund. Frågor om bevarande hade knappast någon hög prioritet i Oxelösund. Ex-
emplet med skärgårdsmiljön i Gamla Oxelösund visar att man hellre såg till industrins expan-
sionsbehov än till det kulturella värdet och bevarandet av den äldre bebyggelsen. Här kan man 
dra paralleller till Gärd Folkesdotters undersökning om södersaneringen i Gävle och konsta-
tera att det, både i Gävle och i Oxelösund, i princip var samma tankar låg bakom den nästan 
nonchalanta inställningen till bevarandefrågor. Folkesdotter menar i sin undersökning att inte 
fanns något stöd hos de politiska makthavarna för bevarandefrågor utan att dessa istället för-
des av ideella intressen. I Oxelösunds fall framgår det dock, att man visserligen var medveten 
om det kulturella värdet som skulle gå förlorat men att egentligen inte brydde sig så mycket 
om det. På grund av omgivningen ansåg man ändå området som utdömt, och det kunde då 
istället exploateras för industriella behov. Här skiljer sig argumenten visserligen något åt men 
i grund och botten handlar det om samma nedvärderande attityd till den gamla bebyggelsen. 
Mycket av den mentalitet som präglade nybyggnation och bevarandefrågor går också att här-
leda från den kritiska hållning som framfördes i de bostadssociala utredningarna, SOU 
1945:63 och SOU 1947:26. Dessa båda utredningar hade stort inflytande på hur synen på bo-
städer och bostadsbyggande utformades under folkhemsepoken.    
   Det märks även att de förändringar man planerade för, skedde utifrån synen på invånarnas 
behov och på dess funktion i samhället. Det är slående hur mycket intresse dessa faktiskt äg-
nas. Speciellt kommer denna aspekt fram i den färdiga generalplanen men även i kommitténs 
diskussioner märks intentionen att ge invånarna en dräglig tillvaro. Frågorna om idrottsplats 
och Folkets Hus ansågs exempelvis som brännande i kommitténs protokoll. Det planerades 
noggrant och detaljerat för idrottshallar och idrottsplatser, badplatser och småbåtshamnar. 
Bilfria cykelvägar skulle formas efter omgivningen och inte passera blåsiga, kalla eller skug-
giga områden. Vid planerandet av skolor var det också viktigt att, främst de lägre stadierna, 
skulle ha bilfria skolvägar. Människors fritidsaktiviteter och hälsa var alltså en viktig del av 
samhällsplaneringen i Oxelösund, inte något som man ville förbise. Ta bara exemplet med de 
så kallade lunchbaden, där man i generalplanen räknade med att yrkesverksamma människor, 
åtminstone under somrarna, skulle hinna med att ta ett dopp under sin arbetsdag. Anmärk-
ningsvärt i detta sammanhang är dock att invånarna aldrig själva blev tillfrågade eller att deras 
åsikter aldrig blev föremål för någon egentlig analys. I folkhemmets Sverige var det experti-
sen som bestämde vad om vad bäst för kollektivet. Det kan tyckas lite paradoxalt att planera 
en hel stad med invånarnas bästa i tankarna och samtidigt inte låta dessa komma till tals. På 
många ställen i källorna ursäktar man sig från planerarnas sida med att utvecklingen gick så 
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fort och att man därmed var satt under stor press och att det var därför, man gjorde som man 
gjorde. Det är mycket möjligt att så var fallet men det är också mycket lätt att gömma sig 
bakom sådana svepskäl för att förverkliga sina egna tankar och idéer. Det behöver inte ha va-
rit så i Oxelösunds fall, men det är inte heller uteslutet att det i vissa fall kan ha gått till på 
detta sätt.  
   Hur som helst tyder ovanstående resonemang på att man verkade i den anda som Ekström 
von Essen beskriver. Det vill säga att man från samhällets sida hade en intention att fostra 
befolkningen till goda samhällsmedborgare. Genom att forma samhället på ett speciellt sätt, 
skulle också den enskilda medborgaren formas till en demokratiskt, fritt tänkande rationell 
individ som handlade med samhällets och de övriga medborgarnas bästa i tankarna. Det finns 
vissa drag i arbetet med uppbyggandet av det nya Oxelösund som pekar på just detta. För att 
komma åt dessa måste man dock använda källorna på ett annorlunda sätt. Det finns nämligen 
inget konkret i källmaterialet, som tyder på att detta var en uttalad intention från planerarnas 
sida. Kanske var de inblandade personerna inte ens medvetna om att det var detta dom 
gjorde?  
   Den omsorg man ändå lade på att forma samhället efter invånarnas behov kan inte bara ha 
haft en utopisk funktion, så som exempelvis Yvonne Hirdman vill se det. Det kan inte bara ha 
berott på att man ville göra dem nöjda och glada. Det måste även ha funnits andra incitament. 
Ekström von Essen hävdar att ett viktigt mål med samhällsplaneringen var att man ville åter-
skapa de sociala banden mellan människorna. Idealet var det gamla bondesamhällets gemen-
skaper. Därför var det viktigt med de sociala mötesplatserna. Det är nog i detta perspektiv vi 
ska tolka omsorgen som planerarna lade på idrottsplatsen, Folkets Hus och andra så att säga 
fritidsrelaterade fenomen, såsom småbåtsverksamheten samt bad- och lekplatserna. I viss mån 
kan man även se att centrumområdet som en ny samlande och social mötesplats. Genom detta 
skulle, som Ekström von Essen skriver, stadens invånare mötas och fostras i det sociala sam-
spelet som skulle föra samhället vidare. Samhället och individen skulle fungera som komple-
ment till varandra. Individerna skulle själva forma sin stad samtidigt som stadens utformning 
också skulle forma individerna. 
   Slutligen kan man säga att en fallstudie som denna, egentligen inte kommer med några 
större nyheter eller med historiska sensationer. Det skulle snarare vara en överraskning om 
Oxelösund visade sig inte passa in i folkhemsstadens mönster. Man kan ju då fråga sig vad 
som är viktigt med denna typ av studie? Självklart är det intressant för dagens invånare i Ox-
elösund att få sin historia skriven men i ett bredare perspektiv visar denna studie framförallt 
på hur arbetet med folkhemsbyggandet kunde se ut rent praktiskt samt hur små samhällen och 
orter under denna tid, blev rejält indragna i, och var en stor del, av den rikspolitiska process 
som byggandet av folkhemmet faktiskt var. Den ger en ökad förståelse för de samhällsom-
vandlingar som ägde rum i många städer under de så kallade rekordåren under 1950 och 
1960-talen. En liten del får i denna uppsats tjäna som exempel för helheten och den nationella 
tanke som folkhemsbyggandet faktiskt var. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats undersöker hur man arbetade med att utveckla och modernisera samhället Ox-
elösund under en period av kraftig expansion mellan åren 1956 till 1973. Arbetet formas ut-
ifrån hur det konkreta arbetet såg ut och vilka åtgärder man ansåg sig tvungen att vidtaga. 
Dessutom kopplar den samman dessa resultat med de för denna period dominerande tankarna 
om stads- och samhällsplanering, vilka var starkt förknippade med den så kallade folkhems-
idén.  
   Genom att undersöka ett antal nedslagspunkter i arbetet med att forma det nya Oxelösund 
formas en helhetsbild av förändringsarbetet. Sedan kopplas denna bild samman med ett forsk-
ningsläge bestående av dels forskning om städernas förändringsprocesser och dels om städer-
nas kopplingar till folkhemstanken. På detta sätt analyseras sedan utvecklingen i Oxelösund.  
   Det primära materialet till uppsatsen består av protokoll från generalplanekommittéernas 
arbeten. Dessa kommittéer fungerade som navet i utvecklingsarbetet. Även Oxelösunds fär-
diga generalplan från 1959 används. Dessutom förekommer vissa hänvisningar till Sven Zet-
terströms minnesanteckningar.   
   I forskningsläget framkommer att det fanns en uttalad intention från statsmakterna att via 
kommunerna forma det nya samhället, det så kallade folkhemmet. Kommunerna skulle bli 
medlet genom vilket man nådde målet. Formandet av folkhemmet innefattade allt från att 
styra den individuella utvecklingen till att omforma hela städer och samhällen. Det hela skulle 
ske i symbios med varandra. Individerna skulle själva forma sin stad samtidigt som stadens 
utformning också skulle forma individerna.  
   I fallet Oxelösund ser man tydliga drag av många av folkhemsideologins aspekter. Plane-
ringen genomfördes inte bara som ett lokalt projekt utan även regionala instanser samt instan-
ser på riksnivån var inblandade i arbetet. Man hade stor tilltro till utomstående experter exem-
pelvis Jöran Curman, vars inblandning och påverkan av generalplanens utformning är odis-
kutabel. Intressant i detta fall är också dennes kopplingar till de riktigt stora folkhemsideolo-
gerna, exempelvis Uno Åhrén.  
   Även när det gällde genomförandet av själva arbetet slår folkhemstanken igenom på många 
sätt. Stadens utformades enligt den så kallade ABC-tanken med skilda zoner för arbetsplatser, 
bostäder och centrumfunktioner, förbundna med olika typer av kommunikationsleder, för bil-
trafik men även, i Oxelösunds fall, ett stort inslag av gång- och cykelvägar. Centrumorådets 
utformning visar också på klara tendenser av folkhemsideologin, så även bostadsbeståendets 
utformning.  
   Bostadsfrågan var också starkt klassrelaterade och präglade av de bostadssociala utredning-
arna från slutet av 1940 talet, SOU 1945:63 och SOU 1947:26 där man förespråkade nybygg-
nation och dömde ut en stor del av den äldre bebyggelsen. Detta gjorde också att intresset för 
bevarandet av äldre bebyggelse var i princip obefintligt. I Oxelösunds fall märks detta tydligt i 
fallet med Gamla Oxelösund.  
   Stor ansträngning lades från planerarnas sida på att utforma så kallade sociala mötesplatser 
exempelvis idrottsplatser, lekparker och så vidare. Dessa kan ses som den folkhemska ambi-
tionen att forma stadens invånare till rationellt tänkande individer som handlade för allas bästa 
efter demokratiska principer. 
   Sammanfattningsvis visar alltså uppsatsen, att utvecklingen i Oxelösund under åren 1956 till 
1973 hänger samman med de idéer som man vid denna tid, och även tidigare, hade om folk-
hemmet. Planeringen av städer var i och för sig bara en del av denna tanke men det var en 
mycket viktig del. Det var ju i städer och mindre tätorter som den största delen av befolk-
ningen skulle komma att bo och därmed var det ju också där folkhemstanken skulle komma 
att utvecklas och det var där som mötet och interaktionen mellan individen och det omgivande 
samhället skulle komma att ske. 
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