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Omslagsbild: Vällingby centrum. Foto författaren 2012. 
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ström och Leif Reinius  
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13. Kopparhusen, kv. Kontorsskyl-
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Vällingby torg sett från biografen Fontänen. Tunnelbanestationen 

är till vänster i bild och centrumhuset till höger. Foto författaren 

2012. 
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FÖRORD 
 

 

 

 

Att skriva denna licentiatuppsats har inneburit en mödosam men också 

rolig resa. Tiden har gått fort. Det har varit en lärorik och intressant tid, 

inte minst att få närma sig ett ämne utifrån. Som läsaren säkert kommer 

att märka av texten och mina perspektiv är jag inte arkitekt; jag har min 

teoretiska bakgrund i kulturgeografi, statsvetenskap och historia. Just 

historia är ett ämne som alltid intresserat mig, och som med tiden också 

kommit att röra arkitekturen – ett intresse jag tror grundlades av mina 

morföräldrars berättelser från barndomen, om ett Sverige som var ett 

bondesamhälle när de föddes och som de fick se omvandlas till en 

modern industrination. En lika snabb och genomgripande social, teknisk 

och materiell utveckling som de fick uppleva och berättade om lär vi 

knappast se igen. Jag tillägnar arbetet minnet av mormor Ethel och 

morfar Bertil. Jag hade gärna överräckt den här boken till dem. 

Från början hade jag inte tänkt skriva om Vällingby centrum. Mitt 

intresse låg egentligen åt äldre arkitektur. Det var min huvudhandledare, 

docent Victor Edman, och min biträdande handledare, tekn. dr Anders 

Bergström, som förde mig in på området. Centrumanläggningar har, 

med några få undantag, inte gjort något större avtryck i arkitektur-

historien. Men i dag, då det i marknadsföringen handlar lika mycket om 

varorna i sig som om själva shoppingen – ”kom och handla hos oss!” – 

har Vällingby centrum en kultstatus, som få andra centrumanläggningar 

kan konkurrera med. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till Victor och Anders, två kunniga och 

engagerade läsare som hela tiden ställt upp med goda råd, vägledning 

och intressanta samtal. Att jag nu närmar mig slutpunkten för arbetet 

har jag framför allt er att tacka. Victor bistod också med värdefull hjälp 

att söka finansiering för projektet. Min tacksamhet går här till Riks-

byggens jubileumsfond ”Den goda staden” – jag hade inte kunnat 

genomföra arbetet utan de generösa stipendiebidrag jag fått. 

 Jag vill också tacka mina informanter för all den tid jag fått ta i 

anspråk. Här vill jag särskilt nämna två personer: arkitekt Carl-Olof 

Deurell och byggnadsantikvarie Britt Wisth. Carl-Olof bjöd mig hem till 
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sig och tog sig tid att under en hel dag beskriva Vällingbys tillkomst, sina 

tankar och synpunkter på förnyelsen och att visa mig runt i centrumet 

och peka på intressanta detaljer – en för mig viktig del i förståelsen för 

hur Vällingby centrum kom till. Britt har redan från början tagit del i 

mitt arbete och bidragit med engagemang och värdefull sakkunskap om 

projektet. Jag vill också tacka planarkitekt Maria Pettersson, som mot 

slutet av arbetet tog sig tid att läsa och kommentera texten, fotograf 

Pelle Johansson, som hjälpt till med bildurvalet, och Mark Boardman, 

som stått för översättningsarbetet. 

I samband med mitt slutseminarium i november 2010 svarade tekn. 

dr Åsa Dahlin för en lika kunnig som noggrann genomgång av texten. 

Jag fick också viktiga synpunkter på texten av fil. dr Emilie Karlsmo. 

Under arbetets gång har det varit roligt att se vilket intresse Vällingby 

fortfarande väcker. Mina seminarier har följts av engagerade seminarie-

deltagare – ingen nämnd, ingen glömd – som kommit med värdefulla 

synpunkter, litteraturförslag och nya perspektiv – tyvärr har jag inte 

kunnat tillägna mig alla goda förslag, uppslag och idéer jag fått under 

arbetets gång. Ansvaret för det skrivna är naturligtvis helt och hållet 

mitt, och jag hoppas att alla som bistått mig med information kommer 

tycka att jag gett en korrekt och objektiv bild av Vällingbys tillkomst och 

förnyelsen. Jag är skyldig er alla ett stort tack. 

Jag vill också tacka mina doktorandkollegor på Arkitekturskolan, 

framför allt mina båda rumskamrater, tekn. dr Jonas Andersson och 

tekn. dr Christina Bodin Danielsson; docent Magnus Rönn; personalen 

vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Stockholm, Arkitekturbiblioteket och 

Kungliga biblioteket samt Uppsala universitetsbibliotek. 

Återstår så att tacka dem som står mig allra närmast: mamma 

Gunilla, familj och vänner som stött och trott på mig, utan att kanske ha 

varit helt på det klara med vad det är jag ägnat mig åt. Till sist, men 

egentligen främst av alla: tack Caroline, inte bara för alla uppmuntrande 

och pådrivande tillrop och ditt tålamod med mitt arbete de gångna åren 

– utan framför allt för att du finns där. 

 

 

Uppsala, påsken 2012 

 

Johan Kihlberg 
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Det nya Vällingehus. I fonden skymtar Svenska Bostäders hus 

och Kfem-husets utkragande tak. Foto författaren 2008. 
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INLEDNING 
 

 

 

 

Centrumanläggningar hör till en typ av byggnadsmiljöer som ständigt 

byggs om och förändras. Att så sker tas närmast för givet, ett centrum 

måste ju motsvara vår tids krav på funktion och utformning. Jämfört 

med andra stadsförnyelseprojekt brukar inte heller planer på att gestalta 

om varuhus eller köpcentrum väcka någon större debatt.1 Ändå finns 

här arkitektoniska kvalitéer som är väl värda att bevara, och en historia 

som vittnar om konsumtionssamhällets framväxt – men trots den allt 

större bredd som bevarandeintentionerna har fått, är ”efterkrigstidens 

centrumanläggningar […] ett till stora delar outforskat ämnesområde”.2 

 Vällingby är beläget nordväst om Stockholm i Södra Spånga, tolv 

kilometer från Hötorget eller en halvtimmes resväg med tunnelbanan 

från T–centralen. Trots sin air av modernitet är Vällingby byggt på 

gammal kulturmark. Fynd visar att människor har bott på platsen ända 

sedan bronsåldern.3 Det var ett, som journalisten Eva von Zweigbergk 

så poetiskt formulerat det, ”stenigt stycke Uppland med hagmark, vretar 

och dagg i gräset”.4  

 Vällingby kom till i ett Sverige statt i förändring; i en tid av 

samhällsbyggande. Över hela landet växte det fram nya stadsdelar, med 

                                                 
1  Ett aktuellt exempel är Tempohuset i Uppsala. Varuhuset har varit en av 

Uppsalas mest omstridda byggnader ända sedan det uppfördes 1960, dels på 
grund av dess membranliknande betongfasad – vilken nu skall bytas ut – 
dels på grund av att det anrika Scheelehuset revs för att ge plats åt varu-
huset; ett exempel bland många, inte bara på tidens likgiltighet inför den 
äldre stadens sammanhang och kultur utan också på saneringsraseriets 
otaliga misstag. Samtidigt blir ett gammalt misstag inte ogjort av att en 
närmast unik och ursprunglig fasad (sedan den togs bort i Borås finns den 
bara i Farsta och Uppsala) ersätts av en ny, i glas. Se Bergold (1989), s. 
233ff.; Lambert (2002), s. 191; Lindqvist & Lindström (2010-09-24). 

2  Vikstrand (2010), s. 4. Ett undantag är Efterkrigstidens centrumanläggningar: en 
studie av Sätra, Bredäng och Tensta (2002) av Ingela Blomberg, Lotta Hedberg 
& Cecilia Jensfelt. 

3  Sax (1998), s. 14. 
4  von Zweigbergk (1957), s. 189. 
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moderna bostäder för en modern befolkning. 5  Vällingby har väckt 

nationell som internationell ryktbarhet och blivit något av en symbol för 

1950-talet och det moderna projektet, en representant för det byggda 

folkhemmet – eller, med arkitekten och skribenten Ola Anderssons ord: 

en ”prototyp för det svenska efterkrigssamhället, juvelen i folkhemmets 

krona, den goda viljans triumf.”6  

 Med sin skala, ambitioner och innehåll representerade Vällingby en 

ny typ av samhälle i svenskt stadsbyggande, samtidigt som centrumet 

manifesterade det materiella välstånd landet hade uppnått – ett tecken 

på att allt fler fått ”tillgång till masskonsumtionens välsignelser”, som 

ekonomhistorikern Lars Magnusson kommenterar Sveriges ekonomiska 

utveckling från 1940-talets slut.7 Växande välstånd och levnadsstandard 

samt allt större stadsdelar gjorde snart att de små affärscentrum som 

dittills varit gängse i samhällsplaneringen övergavs, till förmån för stora 

centrumanläggningar av amerikansk modell. Så hörde också de båda 

varuhusen i Vällingby centrum till de modernaste i landet – det ena av 

dem, kooperativa Kvickly, beskrevs som en av Europas största själv-

betjäningsbutiker.8 Och här fanns Vällingehus, en av Stockholms bästa 

restauranger.9 

 Vid mitten av 1980-talet hade det gått 30 år sedan Vällingby centrum 

invigdes. Då hade den en gång så attraktiva anläggningen förlorat en del 

av sin forna glans. Vällingehus stod som något av en symbol för den 

negativa utvecklingen: restaurangen var sedan länge nedlagd och lokal-

erna fungerade som lager. Konkurrensen om kunderna hade hårdnat, 

framför allt från cityhandeln men också från andra centrumanläggningar 

i Västerort. Det var också vid den tiden som man började planera för att 

bygga ut och förnya centrumet, en fråga som främst drevs av fastighets-

ägarna, med Svenska Bostäder som huvudägare i spetsen.10 Men ärendet 

                                                 
5  Åren 1950–1959 byggdes totalt 548 453 lägenheter. Som en jämförelse kan 

nämnas att det tillkom 887 473 lägenheter mellan 1960–1969, och under de 
så kallade miljonprogramsåren (1965–1974) byggdes 1 005 578 lägenheter. 
Se Ivre & Lundevall (1978), tabell 22–23, s. 260f. 

6  Andersson (2001-12-12). 
7  Magnusson (1997), s. 409. 
8  Se till exempel Svenska Dagbladet (1954-11-14). 
9  Häggqvist (1964), s. 24. 
10  Se Vällingby – framtidsstaden (2000). 
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drog ut på tiden. Förnyelsen kunde inte inledas förrän 2004 och det var 

först våren 2008 som det nya Vällingby centrum kunde invigas. 

 Intresset för Vällingby har bestått. Fortfarande kommer det svenska 

som utländska arkitekter och planerare på studiebesök.11 Än i dag är 

Vällingby ett tydligt uttryck för 1950-talets planering och arkitektur. 

Samtidigt är det i dag ett helt ombyggt centrum som möter besökaren. 

Till de mer iögonfallande delarna i förnyelsen hör det nya modevaru-

huset Kfem, volymhandeln sydost om centrumet och det kontroversiella 

glastaket över Pajalagatan. Mindre synligt är att den välkända, unika 

stenläggningen med olikfärgad gatsten i rundlar har blivit omlagd, fått 

markvärme och blivit jämnare samt att fontänerna av Ekebergsmarmor 

är nygjorda kopior av de som fanns där tidigare. Likaså har skärmtaken 

på centrumhuset och Svenska Bostäders hus återställts, bland annat har 

de runda lamporna tagits bort och nya, strutformade armaturer lika de 

ursprungliga satts upp. Centrumhuset, de så kallade kopparhusen och 

Tempohuset har genomgått stora invändiga förändringar. Det gamla 

parkeringshuset har ersatts av ett nytt, kompletterat med bostadshus. 

Minst förändrade är kulturbyggnaderna: de två kyrkorna står, liksom 

medborgarhuset, helt orörda medan biblioteket och fritidsgården Tegel-

högen genomgått en del mindre ombyggnader, liksom Pallashuset, det 

så kallade Blå huset och tunnelbanestationen. Biografen Fontänen har 

byggts ut med nya salonger under torget men är i övrigt välbevarat.12 

 Centrumanläggningarna spelade en viktig roll i det svenska samhälls- 

och välfärdsbygget. De hade inte bara en kommersiell funktion, de hade 

                                                 
11 Trots all uppmärksamhet har jag bara funnit två utländska fall där Vällingby 

skall ha varit en förebild. Alton East i Londonförorten Roehamton, byggt 
1952–1958, är det ena exemplet, omnämnt av Lisbeth Söderqvist. Enligt 
Eva Rudberg och Stephen Ward var det dock det svenska punkthuset som 
var förebilden och inte Vällingby som förort. Se Söderqvist (2008a), s. 172; 
jämför Rudberg (1989), s. 160; Ward (2002), s. 174. Jag har använt samma 
beteckning som Ward; Rudberg skriver Alton Estate och Söderqvist 
Roehamton Estates. 

  Det andra exemplet är stålstaden Nowa Huta, en förort till Krakow. 
Vällingby var enligt journalisten Tomas Lundin en förebild när detta 
socialistiska mönsterprojekt byggdes i början av 1950-talet, ett intresse inte 
minst uttalat i det så kallade Sverigehuset, Blok Szwedzki. Konstvetaren 
Anders Åman menar tvärtom att Nowa Huta planerades ”i medveten mot-
sättning till new towns […] och skandinaviska satellitstäder” som Tapiola 
och Vällingby. Se Lundin (2002-01-20); citatet ur Åman (1987), s. 163. 

12  Wisth (2004:1), passim; Wisth (2009:5), passim. 
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också en social och kulturell uppgift. I dag har en del förlorat sin forna 

centrumfunktion; andra har genomgått stora förändringar, såväl interiört 

som exteriört. Få finns kvar i sin ursprungliga form trots att de kom till i 

stort antal över hela landet. Ingreppen – sammanslagna lokaler, skylt-

ning som bytts ut och ursprungliga byggnadsdetaljer som försvunnit – 

har sällan varit varsamma. Detaljer, förvisso, men viktiga för hur man 

upplever ett centrum. Nya butiksformer och konsumtionsmönster samt 

en allt hårdare konkurrens om kunderna är bara några av de faktorer 

som lett till att de ursprungliga värden som finns i denna bebyggelse är 

på väg att försvinna. 

 Att vår äldre bebyggelse är bevarandevärd redan ur ett historiskt 

perspektiv inser de flesta. Med det som byggdes under andra hälften av 

1900-talet är det annorlunda: tillkomsttiden ligger oss för nära, antalet 

byggnader är för stort och arkitekturen för modern och ofta standard-

betonad, för att uppfattas som speciell. Även om denna bebyggelse nu 

börjar bli gammal krävs ofta andra bevarandegrunder än ålder och 

raritet – eller estetik, för den delen. Som andra centrumanläggningar 

kom inte Vällingby centrum till med några som helst tankar på kultur-

värden. Det hindrar nu inte, som påpekas i Kulturmiljö på spel, att också 

sådana miljöer omvärderas och får ett sådant värde, på samma sätt som 

industrisamhällets kulturarv.13 

I november 1987 beslutade Riksantikvarieämbetet att göra Vällingby 

till riksintresse för kulturmiljövården, som ett tydligt och välbevarat 

exempel på ABC-stadens struktur och 1950-talets planeringsideal.14 Ett 

sådant uttryck för bevarandeambitioner innebär inte sällan en potentiell 

konfliktsituation med andra aktörer och intresseområden, inte minst när 

det handlar om byggnader och miljöer som är till för kommersiellt 

bruk.15 I debatten ses bevarandekrav ofta som bakåtsträvande, som en 

hämsko på utvecklingen och ett hinder för ekonomisk tillväxt – inte 

minst som det tycks vara svårt att ge kulturarvet ett värde som går att 

                                                 
13  Cars, Olsson & Snickars (1996), s. 13. En ytterst medveten önskan att skapa 

framtida äreminnen är den ”ruinvärdesteori” eller Theorie vom Ruinenwert som 
Albert Speer utvecklade, där alla betydelsefulla byggnader skulle planeras 
och byggas för att en gång bli lika ”heroiskt inspirerande” ruiner som de 
man kan finna i Rom – i dag utgör dessa byggnader från tredje rikets dagar 
ett tämligen obekvämt kulturarv. Se Speer (2003), s. 69; Lipp (2005), s. 303f. 

14  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (1995-02-01), s. 3. 
15  Olsson, Löfvenberg & Snickars (2002), s. 5. 
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uppskatta i ekonomiska termer, till skillnad från andra satsningar och 

åtgärder.16 

 

 

 

 

 

Syfte, frågeställningar och disposition 
 

 

Tyngdpunkten i denna fallstudie är den förnyelse av Vällingby centrum 

som ägde rum 2004–2008. Huvudsyftet är att behandla förnyelsen av 

centrumet ur ett kulturarvsperspektiv. Mer preciserat är syftet tvåfaldigt. 

Jag vill i kapitlet Folkhemmet och ABC-staden beskriva hur Vällingby och 

Vällingby centrum kom till men också ge en bakgrund till efterkrigs-

tidens samhällsbygge. I kapitlet Vällingby och förnyelsen undersöker jag den 

process som förelåg förnyelsen. Vällingby centrum är ett intressant 

exempel på hur ett område klassat som riksintresse för kulturmiljö-

vården hanteras i planeringen och på de marknadskrafter den offentliga 

planeringen utsätts för. 

Förnyelsen av Vällingby centrum kan inte bara bidra med kunskap 

om den komplicerade process som ofta föregår stora stadsplaneärenden, 

den är också ett exempel på vad som sker med våra äldre centrum-

anläggningar. Vidare har Vällingby centrum, trots att det är så välkänt, 

egentligen inte blivit särskilt väl dokumenterat och beskrivet. De mer 

ingående studier som finns rör i huvudsak olika aspekter på förorten 

Vällingby medan centrumet – varför det kom till, hur det planerades och 

byggdes – hamnat i bakgrunden.17 Nu, drygt 50 år sedan invigningen, är 

tiden väl inne för en återblick. Syftet med studien är dock inte att ge en 

komplett historik över centrumet eller att diskutera alla aspekter på 

förnyelsen. 

                                                 
16  Olsson, Löfvenberg & Snickars (2002), s. 15; Lipp (2005), s. 26f. 
17  Till undantagen hör dels Per Olgarssons Vällingby centrum: byggnadshistorisk 

inventering (2003), dels Lars Perssons avhandling Kunderna i Vällingby (1960). 
Fokus i den förra är på byggnaderna i centrumet, de förändringar som hade 
ägt rum och vad som fanns kvar i ursprungligt skick, medan den senare 
behandlar Vällingby centrum främst ur ett funktionellt och ekonomiskt 
perspektiv. 
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Som alla komplexa stadsplaneärenden är förnyelsen av Vällingby 

centrum ett unikt fall, med unika förutsättningar som inte är generaliser-

bara. Det hindrar inte att det går att dra mer allmängiltiga lärdomar och 

slutsatser av projektet: den grundläggande problematiken när det gäller 

förändringar i en särskilt värdefull kulturmiljö – och den är egentligen 

densamma oavsett typ av riksintresse – handlar ofta om hur stora 

ingrepp man kan tillåta utan att det som var grunden till riksintresse-

klassningen går förlorad. 

Förnyelsen var en följd av ett politiskt beslut, fattat i demokratisk 

ordning av Stockholms kommunfullmäktige i slutet av 2004. Här är det 

dock fyra andra aktörer som står i fokus, aktörer som hade ett stort 

inflytande över processen och ärendets beredning, men som också är 

intressanta att granska utifrån hur de ställde sig till Vällingby centrum 

som kulturarv. Svenska Bostäder spelade i egenskap av byggherre, fastig-

hetsägare och initiativtagare en nyckelroll för projektets genomförande; 

Stockholms stadsbyggnadskontor intog en särställning i processen genom sitt 

ansvar för att ta fram en detaljplan för det nya Vällingby centrum; 

Länsstyrelsen i Stockholms län spelade en mycket viktig roll genom sin 

regelbevakande funktion, att tillse att kulturmiljövårdens intressen tas 

tillvara i planeringen och att pröva detaljplanebeslut som hotar ett riks-

intresse; Stockholms stadsmuseum var med sitt antikvariska kunnande en 

viktig instans i tillståndsprövningen.18 

Kapitlet Folkhemmet och ABC-staden inleds med en kort beskrivning av 

den svenska urbaniseringen, bostadsfrågan och den sociala bostads-

politikens framväxt. Huvuddelen av kapitlet ägnas dock åt Vällingby 

centrum: influenser, tillkomsthistoria och hur det togs emot när det var 

nytt. Det är en i stora drag välkänd historia, men en historisk tillbaka-

blick är ändå nödvändig för att ställa dagens Vällingby i perspektiv; att 

förstå varför Vällingby blev ett riksintresse och att visa på den bak-

grundskunskap som aktörerna besatt vid förnyelsen. 

                                                 
18  Här används i huvudsak beteckningarna Stadsbyggnadskontoret, Stadsmuseet och 

Länsstyrelsen. Mer korrekt handlade det om olika handläggande avdelningar 
på de olika myndigheterna; på Stadsbyggnadskontoret framför allt om plan-
avdelningen, på Länsstyrelsen om miljö- och planeringsavdelningen och på 
Stadsmuseet om Stadsmuseiförvaltningens kulturmiljöavdelning. Jag har 
också använt mig av den vanliga beteckningen Skönhetsrådet i stället för 
Rådet till skydd för Stockholms skönhet. 
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I kapitlet Vällingby och förnyelsen beskrivs den problembild som 

motiverade förnyelsen och dess förutsättningar, där plan- och bygglagen 

ger samhället en stark möjlighet att påverka inte bara vad som byggs, 

utan också hur den befintliga bebyggelsen förvaltas. Vad ville man med 

förnyelsen? En central fråga rör hur aktörerna såg på och värderade 

Vällingby centrum samt hur de ställde sig till förnyelsen, inte minst mot 

bakgrund av det skydd som centrumet hade i lagstiftningen. 

 

 

 

 

 

Metod och material 
 

 

Inom arkitekturforskningen, och samhällsvetenskapliga ämnen i stort, är 

fallstudien en vanlig metod, ett angreppssätt som föll sig naturligt också 

för denna studie. Vällingbys tillkomst och den process som föregick 

förnyelsen av Vällingby centrum är inte bara ett samtida och tydligt 

”fall” utan är också ett rumsligt och tidsmässigt väl avgränsat exempel, 

kriterier som forskaren Rolf Johansson menar är kännetecknande för en 

fallstudie. Ett sätt att undersöka ett fenomen är genom metodtrian-

gulering, att använda olika forskningsmetoder för att få fler infallsvinklar 

på det fall man valt att undersöka.19 De metoder som använts här är 

studier av källmaterial och litteratur, observationer via studiebesök samt 

intervjuer. 

Min beskrivning och analys av förnyelsen bygger till stor del på det 

omfattande material som återfinns i de planakter som rör Vällingby 

centrum på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. I detta material ingår 

förutom de olika detaljplaneförslagen även remissvar, yttranden, tjänste-

utlåtanden och protokollsutdrag. Hit hör även Köpmannaförbundets 

rapport Vällingby centrum år 2000: detaljhandelsanalys (1985). Rapporten 

pekar inte bara på de problem som enligt Köpmannaförbundet fanns i 

centrumet, det gav också en rad förslag till åtgärder, förslag som skulle 

återkomma i senare detaljplaneförslag – något jag menar kan tolkas som 

en form av agenda setting. 

                                                 
19  Johansson (1997), s. 51; Johansson (2000:1-2), s. 66ff. 
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År 2003 kom Stockholms stadsmuseum med rapporten Vällingby 

centrum: byggnadshistorisk inventering. Undersökningen genomfördes av 

antikvarien Per Olgarsson på uppdrag av Svenska Bostäder och visar på 

de kulturarvs- och bevarandeproblem som hade aktualiserats i och med 

planerna på att förnya centrumet. Bokens foton och ritningar illustrerar 

inte bara de förändringar som hade skett fram till dess, utan också de 

förändringar som förnyelsen sedan kom att innebära.  

Den inledande historiska översikten bygger bland annat på Det 

framtida Stockholm: riktlinjer för Stockholms generalplan (1945). 20  I skriften 

tecknas en allmän bild av de problem – inte minst med ett växande 

Stockholm – som behövde lösas inför framtiden. Skriften inledde det 

omfattande arbetet med Generalplan för Stockholm som kom ut i tryck 

1952.21  

Den då aktuella arkitektur- och planeringsdebatten går att följa i Bygg-

mästaren där Sven Markelius, – och i än högre grad – Sven Backström 

och Leif Reinius var aktiva skribenter.22 Av särskilt intresse är en längre 

artikel av Markelius som behandlar Vällingby och den nya förortsplan-

eringen, liksom Backström och Reinius presentation av Vällingby.23  

I min beskrivning av bostadsfrågan, stadsbyggandet och Vällingbys 

historia har jag haft stor nytta av två Stockholmsmonografier: Yngve 

Larssons Mitt liv i stadshuset: i tjänst hos denna stolta stad (1977) och Göran 

Sidenbladhs Planering för Stockholm 1923–1958 (1981). Jag har också 

använt en postumt utgiven artikel av Göran Sidenbladh i boken Stock-

holm blir stor stad (1998). De hade båda ett starkt engagemang i plan- och 

                                                 
20  Skriften togs fram under ledning av Sven Markelius, som hade tillträtt 

posten som stadsplanedirektör året innan den gavs ut, 1944. I arbetet deltog 
även Carl-Fredrik Ahlberg, Erland von Hofsten, Sven Lundberg och Göran 
Sidenbladh. Se Rudberg (1989), s. 149. 

21  Generalplanen motsvarar dagens översiktsplan. Trots allt arbete som lagts 
ned på planen kom den dock aldrig att behandlas i fullmäktige – det var 
enligt Söderqvist vanligt att utarbetade generalplaner inte antogs, ett enkelt 
sätt för kommunerna att komma undan bindande planer. Se Söderqvist 
(1999), s. 35; jämför Pass (1969), s. 108; Rådberg (1988), not s. 316. 

22  En beräkning baserad på 25-årsregister 1938–1962 för Arkitektur/Byggmästaren 
(1966) visar att Sven Markelius deltog med 22 inlägg och artiklar under de 
aktuella åren, medan Sven Backström och Leif Reinius (som ofta samsig-
nerade ofta sina bidrag) förekommer 45 respektive 80 gånger under samma 
period. Huvuddelen av texterna publicerades under 1940-talet. 

23  Se Markelius (1956:A3) och Backström & Reinius (1956:A4). 
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byggfrågor och ger utförliga och personligt hållna skildringar av de aktu-

ella stadsbyggnadsfrågorna under samma period i stadens historia, från 

1920-talet fram till 1950-talet – Yngve Larsson ur den ansvarige politik-

erns perspektiv; Göran Sidenbladh ur den ansvarige tjänstemannens. 

Yngve Larsson är en legendarisk liberal politiker i Stockholm, han var 

borgarråd för gator och trafik och för stadsplaner; Sidenbladh hade som 

ung arkitekt anställts som medhjälpare till Sven Markelius och skulle 

sedermera efterträda honom som stadsbyggnadsdirektör i Stockholm.  

 Intervjuer med olika nyckelpersoner, arkitekter och tjänstemän som 

var med vid Vällingbys tillkomst och vid förnyelsen har kompletterat de 

skriftliga källorna. Jag har också, så långt möjligt, försökt besöka de 

platser som beskrivs i texten – byggnader skall upplevas för att förstås, 

som den danske arkitekten Steen Eiler Rasmussen skriver.24 Att uppleva 

byggnader in situ är något helt annat än att studera ritningar, kartor och 

fotografier; det ger en helt annan möjlighet att se närmare på byggnad-

ernas skick, användning och utformning. Jag har förutom ett antal besök 

i Vällingby även besökt Stevenage, Hampstead Garden Suburb, Welwyn 

Garden City och Letchworth, de senare belägna i närheten av London. 

 

 

 

 

 

Forskningsläget 
 

 

Den första delen i studien bygger i huvudsak på sekundärlitteratur, till 

stor del med arkitekturhistorisk inriktning. Arkitekturmuseet ger en bred 

beskrivning av 1900-talets arkitektur och stadsplanering i översiktsverket 

Att bygga ett land: 1900-talets svenska arkitektur (1998). I boken medverkar 

arkitekturhistorikern Eva Rudberg med artiklar kring efterkrigstidens 

bebyggelse och folkhemmets byggande, en historieskrivning hon utveck-

lar i boken Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden (1992) samt 

i biografin Sven Markelius, arkitekt (1989). Rudberg återkommer också i 

ett monografinummer om Sven Backström och Leif Reinius i Arkitektur 

(1982).  

                                                 
24  Rasmussen (1957), s. 9, 33. 
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 Andra översiktsverk som varit av intresse är Ingemar Johanssons 

omfattande arbete Storstockholms bebyggelsehistoria: markpolitik, planering och 

byggande under sju sekler (1987) liksom arkitekturhistorikern Eva Erikssons 

båda böcker Den moderna stadens födelse: svensk arkitektur 1890–1920 (1990) 

och Den moderna staden tar form: arkitektur och debatt 1910–1935 (2001). 

 Den mest utförliga skildringen av Vällingbys bakgrund och historia 

ges i den amerikanske stadsplaneraren David Pass doktorsavhandling 

Vällingby and Farsta – from idea to reality: the suburban development process in a 

large Swedish city (1969).25 Undersökningen bygger på arkivstudier och ett 

stort antal intervjuer, bland annat med Yngve Larsson, Sven Markelius 

och Göran Sidenbladh.26 Ett senare arbete är forskaren Ulrika Sax bok 

Vällingby – ett levande drama (1998). Boken ger ett brett och lättillgängligt 

perspektiv på Vällingby, från planeringsstadiet och fram till de tidiga 

förnyelseplanerna, och ger även en bild av livet i Vällingby.  

Konstvetaren Lisbeth Söderqvist har ägnat stort intresse åt efter-

krigstidens bebyggelse, dels i doktorsavhandlingen Rekordår och miljon-

program: flerfamiljshus i stor skala (1999), dels i den brett upplagda boken 

Att gestalta välfärd: från idé till byggd miljö (2008). I den senare visar Söder-

qvist hur olika idéer och ismer i samhällsdebatten påverkade arkitekter 

och planerare, och beskriver hur dessa tankefigurer kommit till uttryck i 

olika stads- och bostadsmiljöer från 1920-talet och framåt. 

 Teknikhistorikern Per Lundin ger i sin doktorsavhandling Bilsamhället: 

ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige (2008) en bred 

belysning av det moderna bilsamhällets framväxt och på vilket genom-

gripande sätt bilen fått forma vårt moderna samhälle.  

 Sociologerna Mats Franzén och Eva Sandstedt behandlar efterkrigs-

tidens stadsplanering och bostadsbyggande i sin klassiska avhandling 

Välfärdsstat och byggande: om efterkrigstidens nya stadsmönster i Sverige (1993), 

ursprungligen utgiven under titeln Grannskap och stadsplanering: om stat och 

byggande i efterkrigstidens Sverige (1981). Enligt Franzén och Sandstedt kan 

man se en kontinuitet i byggandet från 1940-talet fram till 1970-talet, att 

grannskapstanken hela tiden stod i fokus för bostadsbyggandet. 

                                                 
25  Avhandlingen är senare utgiven under titeln Vällingby and Farsta – from idea to 

reality: the new community development process in Stockholm (1973). En japansk [!] 
översättning av boken kom ut fem år senare, 1978. 

26  Göran Sidenbladh är kritisk till David Pass framställning av Vällingbys 
planering; han omtalar den som ”detaljerad men åtskilligt pratig och inte 
helt tillförlitlig”. Se Sidenbladh (1981), not s. 595. 
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 Arkitekturhistorikern Johan Rådberg tar upp stadsbyggandet under 

1900-talet i sin doktorsavhandling Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 

1875–1975 (1988) och i Drömmen om atlantångaren: utopier & myter i 1900-

talets stadsbyggande (1997). Båda böckerna ger en idéhistorisk skildring av 

de två stadsbyggnadsideal som dominerade under 1900-talet; de två 

doktriner som kom att styra det svenska byggandet: trädgårdsstaden och 

funktionalismen. Den senare boken är en tämligen svidande uppgörelse 

med den moderna arkitekturen och det stadsbyggande som rådde vid 

1900-talets slut, och som råder än i dag. 

 

 

 

 

 

Centrala begrepp 
 

 

Två begrepp, som återfinns redan i rubriken på detta arbete, är förnyelse 

och centrum. Det förra används ofta som synonymt med att riva och 

bygga nytt. Jag har dock använt förnyelse i enlighet med Ord för ord, där 

ordet definieras som ”iståndsättande, upprustning, reparation, restaur-

ering, renovering, ’ansiktslyftning’”.27 Det är en definition jag menar ger 

en god beskrivning av Vällingby centrums ombyggnad. Beteckningen 

centrum används här genomgående som synonymt med centrumanlägg-

ning eller centrumbildning, till skillnad från dess betydelse som stads-

kärna eller city. Jag har för övrigt använt den böjning av centrum som 

Språkrådet rekommenderar och skrivit centrumet i bestämd form 

singularis och centrumen i bestämd form pluralis.28 

 I en text som rör 1950-talet brukar begreppet folkhemmet sällan saknas. 

Som politisk term har folkhemmet blivit till en metafor för Sverige och 

den svenska välfärdspolitiken från 1930-talet och (åtminstone) fram till 

1950-talets slut – och så har begreppet använts också här. Folkhemmet 

är dock, som forskaren Lisbeth Söderquist påpekar, ett inte alldeles 

okomplicerat begrepp att använda: dels för att det är svårt att definiera, 

dels för att det implicerar att välfärdsstaten skulle vara ”specifikt svensk 

                                                 
27  Ord för ord: svenska synonymer och uttryck (1984). 
28  Se www.sprakradet.se. 
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och specifikt socialdemokratisk”, något den inte var.29 Ordet var också 

allmänt spritt redan långt innan Per Albin Hansson gjorde det ”till sitt” 

1928 och gav det en ny innebörd – enligt Herbert Tingsten fick för 

övrigt folkhemsmetaforen ersätta klasskampsretoriken.30 

 Beteckningen ABC-stad är nära kopplat till Vällingby och kom till 

inför en bostadsutställning som hölls på plats i Vällingby centrum 1952. 

Den säljande förkortningen kommer sannolikt från en broschyr som 

gavs ut i samband med utställningen, där Vällingby rubricerades som ett 

”arbeta-bo-centrum”.31 När Vällingby blev ett av cirka 1 700 områden 

som klassades som riksintresse för kulturmiljövården 1987 grundades 

beslutet på ABC-strukturen och 1950-talets planeringsideal. 32  Riks-

intressen är enligt miljöbalken ett statligt anspråk på ett område som har 

så stor nationell betydelse för naturvården, kulturmiljövården eller fri-

luftslivet att området ”så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som 

kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön”.33 Beslut om riksintressen 

fattas av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet, något som står i strid 

med det kommunala planmonopolet och kan leda till konflikter med 

kommunerna om hur urvalet gått till, liksom – vilket vi skall se – hur 

riksintresset skall tolkas. 

 Begreppet agenda setting används av statsvetaren Gunnar Falkemark i 

Politik, lobbyism och manipulation (1999) om den dagordningsfunktion eller 

det problemformuleringsprivilegium som innebär att man har den 

”initiativmakt [som] består i att få ett visst problem – i en viss specifik 

formulering – accepterat av andra som ett problem”, en kontroll som i 

sig innebär makt.34 Begreppet kommer ursprungligen från massmedie-

forskningen och avser där den betydelse medierna har på opinionen, 

                                                 
29  Söderqvist (2008a), s. 20. Man kan naturligtvis kritisera folkhemsbegreppet 

för att vara vagt och svårt att avgränsa. Men det är också funktionalism, ett 
begrepp som man i så fall också kan hävda implicerar något specifikt 
svenskt. En kritisk användning av folkhemsbegreppet behöver ju inte heller 
förstärka den mytologiska bilden om att den svenska socialdemokratin 
byggde upp en alldeles unik välfärdsstat.  

30  Björck (2008), 48ff.; Tingsten (1966), s. 99. 
31  Pass (1969), s. 108f. I dag brukar beteckningen vanligen tolkas som arbete, 

bostad och centrum. 
32  Sax (1998), s. 160; antalet enligt Gustavsson (2005), s. 116. 
33  3 kap. 6 § miljöbalken. 
34  Falkemark (1999), s. 12f. 
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inte för att de avgör vad människors har för åsikter, utan för det 

inflytande media har på ”vilka frågor människor har åsikter om”.35 

                                                 
35  Nationalencyklopedin (1994). 
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Vällingby torg sett från biografen Fontänen, sent 1950-tal. 

Tunnelbanestationen är till vänster i bild och centrumhuset till 

höger. I bakgrunden anas terrasshusen på Mörsilgatan, ritade av 

arkitekterna Jon Höjer och Sture Ljungqvist. Foto Lennart af 

Petersens. Bild ur Stockholms stadsmuseums arkiv. 
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FOLKHEMMET OCH ABC-STADEN 

 

 

 

 

I dag hör svensk boendestandard till toppskiktet i världen. Oavsett 

samhällsklass är en rymlig och funktionell bostad något vi tar nästan för 

givet. Men vid förra sekelskiftet var Sverige ett av Europas mest trång-

bodda länder, ett land med jämförelsevis små och dyra lägenheter.36 I 

dagens konsumtionskultur framstår gårdagens fattigsamhälle och dess 

bistra bostadsförhållanden som en helt annan och främmande tid, fast 

det egentligen inte var så länge sedan. 

 Det svenska 1950-talet brukar beskrivas som ett på många sätt 

idylliskt decennium, en tid då ekonomin blomstrade, välfärden ökade 

och framtiden var ljus. Vi har bilden av ett lyckligt och löftesrikt 

årtionde. 37  Utvecklingen på 1950-talet, och ambitionen att bygga en 

modern välfärdsstat, gjorde att Sverige i svensk som internationell 

litteratur började framställas som ett föregångsland.38 Vällingby syns här 

som något av 1950-talets framstegsoptimism i konkretiserad form, inte 

minst i Peter Halls Cities in civilization (1999), där Stockholm under 

perioden 1945–1980 rubriceras som ”the social democratic utopia”.39 

 Redan år 1936 hade den amerikanske journalisten Marquis Childs 

skänkt internationell uppmärksamhet åt den svenska välfärdspolitiken 

genom sin bok Sweden: the middle way. En del i att Sverige framstod som 

ett föregångsland var den svenska modellen, som syntes vara en medel-

väg mellan socialism och kapitalism. Uppmärksamheten kulminerade 

under 1960-talet, samtidigt som det började bli alltmer uppenbart att 

den svenska välfärdsstaten inte var utan baksidor. Därmed avtog också 

                                                 
36  Eriksson (1990), s. 64. 
37  Salomon (2007), passim. Bilden är naturligtvis starkt förenklad. Kim 

Salomon beskriver i sin bok den allmänna hotkänsla som kommunismen 
och Sovjetunionen väckte, och Göran Hägg påpekar att det under kon-
sensuskulturens och samförståndspolitikens fernissa fanns avgrundsdjupa 
åsiktsskillnader mellan socialdemokrater och borgare. Se Hägg (2005), s. 
83ff. 

38  Se till exempel Ward (2002), s. 277 och Hall (1999), s. 842.   
39  Hall (1999), s. 842.  



 

 

  26 

det internationella intresset, eller i alla fall lovorden, för den svenska 

modellen och det svenska samhällsbygget.40 

 

 

 

 

 

Befolkningstillväxt och urbanisering 
 

 

Under 1800-talet och fram till första världskriget emigrerade runt en 

miljon svenskar till Amerika.41 Det var ett stort befolkningstapp för ett 

land som vid 1800-talets början inte hade mer än 2,3 miljoner invånare. 

Trots det skulle Sveriges folkmängd mer än fördubblas under det 

kommande seklet. När 1900-talet randades hade invånarantalet stigit till 

5,1 miljoner, och var år 1950 uppe i sju miljoner.42 För Esaias Tegnér 

var den snabba befolkningstillväxten inte enbart av godo. Han skriver 

redan 1833 om en ”i drifhusväg tillkommen generation” som växt upp 

”med biträde af freden, vaccinen och potäterna”. 43  Fortsatte befolk-

ningen att öka i samma takt hotades landet av en försörjningskris. Enligt 

Tegnér kunde jordbruket inte ge arbete till och föda alla, en tes han inte 

var ensam om. Den välkände engelske prästen och ekonomen Thomas 

                                                 
40  Ruin (1986), s. 12; Isacson (2007), s. 169f. Marquis Childs kom i någon mån 

att omvärdera den svenska modellen i Sweden: the middle way on trial (1980), 
en bok Olof Ruin kallar en ”symbolisk avslutning […] för detta speciella 
Sverigeintresse”. Childs beskriver i sin bok hur den svenska modellen är på 
väg att rämna, och pekar bland annat på svårigheterna att bibehålla den 
kostsamma välfärdspolitiken intakt i en globaliserad värld. Se Ruin (1986), s. 
12. Jag menar att boken är ett tecken på att intresset för Sverige hade bestått 
men att den markerar ett slut på de idylliserande bilderna av det svenska 
samhällsbygget. Ett uttryck för detta är det internationella intresse som blev 
resultatet när forskningen – som Gunnar Broberg & Mattias Tydéns bok 
Oönskade i folkhemmet (1991) och Maija Runcis avhandling Steriliseringar i 
folkhemmet (1998) – avslöjade den fulla vidden av den svenska steriliserings-
politiken och rasbiologin, en historieskrivning som med sin nära koppling 
till välfärdsstaten var i hög grad komprometterande för den svenska 
modellen och socialdemokratin. 

41  Magnusson (1997), s. 308. 
42  Befolkningsutvecklingen under 250 år (1999), tabell 1.13, s. 44ff.  
43  Tegnér (1833), s. 52. 
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Robert Malthus hade kommit till samma slutsats långt tidigare, något en 

resa som tagit honom genom Sverige och Norge under sommaren 1799 

bidragit till.44 

 Parallellt med befolkningsökningen växte också städerna. År 1800 

bodde bara tio procent av Sveriges befolkning i städer. Stockholm hade 

då 75 517 invånare. Vid seklets slut hade andelen stadsbor ökat till drygt 

20 procent och Stockholm växt till en stad med 300 624 invånare.45 De 

svenska städerna var fortfarande små – vid sekelskiftet 1900 hade bara 

tio städer fler än 20 000 invånare46 – men de växte snabbt. På många 

håll blev följden en nästan permanent bostadsbrist och trångboddhet, 

som med stigande befolkningstal också kom att omfatta en allt större 

grupp människor. Med dess påverkan på samhället kännetecknas efter-

krigstiden av urbaniseringen, som sociologerna Mats Franzén och Eva 

Sandstedt beskriver som mer omfattande under 1940-talet än under 

1960-talet; ett decennium som annars brukar ”framhållas som de stora 

folkomflyttningarnas tid”.47 

Vår stadskultur har en i internationell jämförelse lika kort som 

omvälvande historia.48 Det var först vid 1950-talets mitt som en majo-

ritet av svenskarna bodde i städer.49 Den sena urbaniseringen är enligt 

Tage Wiklund ett tecken på att svensken inte är det ”stadsdjur” som 

Aristoteles liknat människan vid, utan snarare ett ”skogsdjur”, som 

endast motvilligt blivit stadsbo.50 

Ett uttryck för detta är väl alla de svenskar som under sommaren 

försöker förverkliga sin längtan tillbaka till det idylliserade och romanti-

                                                 
44  Magnusson (1997), s. 9f. Tegnér skrev detta innan emigrationen kom igång 

på allvar under andra hälften av 1800-talet. Det är en enligt ekonom-
historikern Lars Magnusson ständigt upprepad tes att emigrationen ”rädd-
ade oss från omfattande svält och fattigdom”. Helt omöjligt är det dock inte 
att de som emigrerade kunde ha rymts inom jordbruket eller industrin, två 
näringsgrenar stadda i snabb tillväxt. Se Magnusson (1997), s. 308f. 

45  Befolkningsutvecklingen under 250 år (1999), tabell 1:11, s. 42, tabell 1:13, s. 44f. 
46  Historisk statistik för Sverige (1969), tabell 13, s. 63ff. 
47  Franzén & Sandstedt (1993), s. 187. Lars Magnusson menar dock att det 

fram till 1940-talets slut framför allt handlade om en flyttvåg som gick från 
landsbygden till någon närbelägen större tätort, medan 1960-talets flyttvåg 
gick till storstäderna. Se Magnusson (1997), s. 434f. 

48  Wiklund (1995), s. 74. 
49  Befolkningsutvecklingen under 250 år (1999), tabell 1:11, s. 42. 
50  Wiklund (1995), s. 20f., 131. 
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serade livet i Bullerbyn, till den värld många av oss har sina rötter: den 

röda stugan med vita knutar och ett liv närmare naturen – detta trots att 

man i svenska städer sällan har särskilt långt till ”orörd” natur jämfört 

med de som bor i Sydeuropa. Man kan också notera att det är närheten 

till naturen och skärgården som brukar framhållas som Stockholms 

främsta företräden, snarare än dess mer urbana uttryck. 

 

 

 

 

 

Bostadsfrågan 
 

 

Det var vid början av 1900-talet som arbetarfrågan eller den sociala 

frågan – där bostadsbristen och trångboddheten var centrala punkter – 

började uppmärksammas och växa fram som en politisk fråga. 51  I 

bostadsfrågan, och i minnet av sekelskiftets bostadsförhållanden, kan vi 

se bakgrunden till den moderna svenska bostadspolitiken och förorts-

byggandet, liksom de kommande stadssaneringarna. En person som var 

starkt engagerad i utvecklingen av en mer social bostadspolitik var 

Gustav Möller. Han var socialminister i omgångar 1924–1951, en posi-

tion som då även innebar ansvar för bostadspolitiken. 52  Att Gustav 

Möller själv dragit en hård livslott och växt upp under mycket påvra 

förhållanden bidrog inte så lite till att han drev frågan så hårt: 

 

Naturligtvis har min inställning till samhällsproblemen icke ensamt bestämts 

av mina barndomserfarenheter och upplevelser. […] Men jag medger att när 

jag talar bostadspolitik så har jag ofta för ögonen vår gamla bostad i 

Tallgatan med en serie avträden alldeles utanför vårt gårdsfönster, vår döds-

bringande bostad där väggarna dröp av fukt.53 

 

Bostadsfrågan var sedan länge under debatt. Redan före sekelskiftet 

1900 hade samhällets ledande förskräckts av hur de fattiga bodde. Upp-

                                                 
51  Johansson (1987), s. 309. 
52  Rudberg (1980), s. 66; årtalen enligt Gustafsson (1994), s. 595. 
53  Citerat efter Rudberg (1980), s. 67. 
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märksamheten förvånar inte. I Stockholm visade en undersökning från 

1897, genomförd av Karl Key-Åberg på stadens uppdrag, att nästan 70 

procent av arbetarbefolkningen bodde på mindre än sju kvadratmeter 

golvyta per person. Hur luguber bostadssituationen kunde vara blir 

tydligt när Key-Åberg berättar att två familjer – sammanlagt fyra vuxna 

och sex barn – bodde i ett rum på 16 kvadratmeter på Döbelnsgatan; en 

annan familj om tre personer levde i ”ett uselt kyffe, 1,2 meter bredt och 

icke 3 meter långt” på Stjerngatan.54  

Det var förvisso extrema exempel. I Stockholm var den vanligaste 

arbetarbostaden en lägenhet om ett rum och kök. På Södermalm mätte 

en sådan bostad 25 kvadratmeter, rymde fem personer och betingade en 

årshyra på 2,60 kronor per kubikmeter i medeltal. Detta samtidigt som 

ett stickprov visade att en borgerlig våning om åtta rum och kök i 

samma stadsdel kunde ha en årshyra på 2,20 kronor per kubikmeter.55 

Bostadsfrågan sågs i ett större samhällsperspektiv som en både social 

och ekonomisk fara som kunde hota samhällets utveckling. Det var ett 

perspektiv på bostadsbristens följder som den liberale socialreformatorn 

Gerhard Halfred von Koch ofta utvecklade i Social Tidskrift, där han var 

redaktör: 

 

Man kan tryggt säga, att många af de sorgliga samhällsföreteelser, som vi nu 

iakttaga och långt förut bevittnat – såsom emigration, dryckenskap, sedes-

löshet och fattigdom, försvarsfientlighet och fosterlandslöshet samt klasshat – 

till en icke oväsentlig del ha sin orsak i dåliga bostadsförhållanden.56 

 

Bostadsförsörjningen hade ännu inte blivit en kommunal angelägenhet. 

Det hindrade inte att Stockholms stad ägde ett stort antal fastigheter. De 

                                                 
54  Key-Åberg (1897), s. 41, 46. 
55  Ibid., s. 22, 32, 38. Stockholm hade en arbetarbefolkning på 151 511 år 

1895. Av dem bodde 42 procent eller 64 015 personer i lägenheter om ett 
rum och kök. Det var också den vanligaste lägenhetskategorin, av totalt 
35 117 lägenheter tillhörde 14 385 den gruppen. Se Key-Åberg (1897), s. 19, 
22.  

  Den betydelse man då fäste vid rumshöjd gjorde att lägenhetsstorlek 
ofta angavs i kubikmeter. Trots stora brister i övrigt kunde dåtidens arbetar-
bostäder ha en rumshöjd som vida översteg dagens norm på 2,4 meter: så 
var genomsnittet på Södermalm 2,6 meter; på Kungsholmen hela 2,9 meter. 
Se Key-Åberg (1897), s. 32. 

56  von Koch (1906:5), s. 177. 
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illa lottade familjerna på Döbelnsgatan och Stjerngatan som jag just 

omtalat, var bara några av stadens runt 20 000 hyresgäster – och de var 

långt ifrån ensamma om denna usla boendemiljö. Många av stadens 

fastigheter var enligt von Koch små och ”fallfärdiga träkåkar” som mest 

liknade ”svinhus, vedbodar – hvad som helst annat än bostäder för 

människor”. Stockholms stad var med andra ord knappast det före-

gångsexempel som von Koch menade att staden borde vara.57  

 Situationen var särskilt svår för stora barnfamiljer. Många av dem 

tvingades ut till de primitiva kåkstäder som hade växt upp i Stockholms 

utkanter, utanför det stadsplanelagda området, och till ofta kalla och 

dragiga hus. I stort sett vad som helst gick att hyra ut. Dessa förorter 

kom inte sällan till bortom samhällets kontroll: utan gator, ordnat vatten 

och avlopp.58 Men det fanns lysande undantag. Inte långt från Vällingby 

ligger Solhem, ett egnahemsområde för arbetare som började byggas 

1904. Det kom till på initiativ av Hem på landet, ett bolag bildat av 

några av tidens stora industrialister. Hit hörde Ericssons grundare Lars 

Magnus Ericsson och John Bernström, chef för Separator (nuvarande 

Alfa Laval). Solhem blev något av sin tids mönstersamhälle, på samma 

sätt som Vällingby ett halvt århundrade senare. 59  Parallellt med att 

Solhem kom till började Stockholms stad att köpa in mark. Med de stora 

markinnehav staden kom att skaffa sig fick man makten över hur staden 

skulle växa i framtiden, något som skulle göra det långt mycket enklare 

att så småningom planera för de nya förorter som skulle byggas efter 

andra världskriget.60 

 

                                                 
57  von Koch (1902:8), s. 299ff. 
58  Eriksson (1990), s. 400f.; Johansson (1987), s. 256f. Ett exempel som von 

Koch beskriver, och som återges av Eriksson, är hur två familjer – den 
bestående av åtta personer – under vintern delat på en gammal vedbod i 
Årstadal. På frågan varför de bodde där uppgav hustrun att de inte hittat 
något annat att hyra, ingen ville hyra ut till en familj med så många barn. Se 
von Koch (1902:8), s. 294f. 

59  Johansson (1987), s. 286ff.; Wisth (2003a), s. 412. 
60  Dahlberg (1959), s. 66, 71. 
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En bild av trångboddheten. Här är det en familj på sju personer 

som bor i en omodern lägenhet om ett rum och kök, i rummet på 

bilden sover föräldrarna och tre av barnen. En sådan trång-

boddhet var dock också vid 1950-talets mitt extremt ovanlig. Ur 

Alice Lyttkens I kvinnans värld (1950), foto K W Gullers. 



 

 

  32 

En social bostadspolitik 
 

 

Bostadsfrågan var länge en av de stora och svårlösta politiska frågorna i 

svensk inrikespolitik, förvärrad av den förlamande inverkan som de 

båda världskrigen hade på ekonomin och allt byggande. 61  Under de 

svåra krisåren efter första världskriget var det framför allt allmännyttan 

– kommunerna, staten och bostadskooperationen – som stod för 

bostadsbyggandet. Två viktiga aktörer blev SKB, Stockholms koopera-

tiva bostadsförening, som bildades 1916 – till initiativtagarna hörde G H 

von Koch, genom CSA, Centralförbundet för socialt arbete – och 

kooperativa HSB, Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, som 

bildades 1923. HSB var det företag som kom att spela störst roll när det 

handlade om att skapa goda arbetarbostäder.62 Men även om det kom 

till många nya bostäder motsvarade de inte efterfrågan: det var uppen-

bart att ytterligare insatser var nödvändiga. Under 1930-talet ökade 

också samhällets engagemang i bostadsfrågan, det var då som visionen 

om ”den goda bostaden” blev till en viktig del i folkhemstanken. Men 

fram till den nya bostadspolitiken under den senare delen av 1940-talet 

kom det mest att handla om nödhjälp samt om mer eller mindre 

provisoriska och tillfälliga åtgärder.63 

Den nya bostadspolitiken var ett centralt område i omvandlingen av 

Sverige till en modern välfärdsstat. Bostadsbyggandet skulle skapa bättre 

boendevillkor för alla, och fungera som en ”motor för hela ekono-

min”.64 Bostadssociala utredningen, en statlig kommitté som tillsattes 

1933, kom att spela en viktig roll för bostadspolitikens utveckling under 

de kommande decennierna – en inriktning som i stor utsträckning gäller 

än i dag. Till förebilderna, inte minst för HSB, hörde det omfattande 

kommunala bostadsbyggande som staden Wien satsat på och där man 

                                                 
61  En intressant beskrivning av hur bostadsfrågan behandlades i stockholms-

politiken återfinns i Larsson (1977). 
62  Eriksson (2001), s. 216f., 252f.; Sidenbladh (1981), s. 23ff. CSA kallas i båda 

verken oriktigt för Centralföreningen för socialt arbete. 
63  Franzén & Sandstedt (1993), s. 195; Johansson (1987), s. 447. 
64  Isacson (2007), s. 214; jämför Arnstberg (2000), s. 48. Synen på byggsektorn 

som en ”motor i ekonomin” gällde inte bara då, efter andra världskriget, 
utan har som kulturgeografen Lennart Tonell påpekar lång tradition inom 
socialdemokratin. Se Tonell (1991), s. 196. 
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under åren 1919–1934 byggt närmare 64 000 nya lägenheter. 65  Mot 

slutet av 1940-talet ökade dock ambitionerna. De åtgärder som på 1930-

talet hade riktats specifikt mot barnfamiljer och andra utsatta grupper 

började avvecklas, till förmån för en mer generell bostadspolitik.66 

Bostadsbristen och den med vår tids mått enorma trångboddhet som 

rådde efter andra världskriget påminde om de förhållanden som hade 

rått också efter första världskrigets slut. Det var vid den här tiden som 

Stockholms stad gick ut över landet med sin än i dag berömda affisch, 

föreställande en ung man som i rasande snöstorm hukar på sin resväska 

– en varning till alla de som tänkte söka sig till huvudstaden, där det 

enligt affischen redan stod 21 000 personer utan bostad.67 

De bostadssatsningar som kom till under 1940-talets senare del 

skulle inte enbart lösa bostadsbristen: det hantverksmässiga byggande 

som alltjämt gällde skulle, med sina arbetskraftsintensiva metoder, också 

skapa mängder av arbetstillfällen i den depression som väntades efter 

kriget. I stället gick Sverige in i en högkonjunktur, vilket medförde att 

byggbranschen tvärtom kom att stå utan tillräckligt med arbetskraft. 

Detta bidrog i sin tur till att skynda på byggandets rationalisering. De 

stolta satsningarna till trots kom det att dröja innan den nya bostads-

politiken började ge resultat. Dröja, innan byggandet började komma i 

gång på allvar. Dröja, innan de många bostadslösa och trångbodda änt-

ligen kunde flytta in i en nybyggd lägenhet.68 Men så sakteliga började i 

alla fall den mest akuta bostadsbristen att minska.69 

                                                 
65  Rådberg (1988), s. 266; Söderqvist (2008a), bildtext s. 164; Wulz (1979), s. 

243. 
66  Se till exempel Isacson (2007), s. 214 och Söderqvist (2008a), s. 166ff.  
67  Larsson (1977), s. 620f.; Sidenbladh (1981), s. 243. Här talar statistiken sitt 

tydliga språk: i november 1944 fanns det – i ett bostadsbestånd på nära 
230 000 lägenheter – endast 68 outhyrda bostäder. Se Statistisk årsbok för 
Stockholms stad 1961, tabell 126, s. 126f. 

68  Rudberg (1992), s. 25f.; Söderqvist (2008a), s. 243f.; Magnusson (1997), s. 
410; Hägg (2005), s. 52, 86. Om den nya bostadspolitiken verkligen 
resulterade i att det blev fler och bättre bostäder än om byggandet lämnats 
oreglerat kan diskuteras – offentligt styrt byggande har kritiserats av bland 
andra nationalekonomen Friedrich Hayek för att vara ineffektiv och därmed 
motverka bättre boendevillkor. Så undertrycktes den stora efterfrågan på 
småhus; det var byggandet av flerfamiljsbostäder som prioriterades. Se 
Hayek (1999), s. 383; Rådberg (1988), s. 334. 

69  Lundin (2008), s. 62. Därmed inte sagt att bostadsfrågan blev inaktuell. 
Frågan var fortfarande brännhet vid kommunalvalen 1966. Det var då den 
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Litteraturvetaren Göran Hägg har beskrivit denna period i svensk 

historia på ett personligt sätt i boken Välfärdsåren (2005). Hägg berättar 

bland annat om sina föräldrars tidstypiska boendekarriär: föräldrarna 

hade innan Göran föddes varit inneboende i ett hyresrum på Kungs-

holmen, familjen bodde sedan tre år i en enrumslägenhet i Blåsut, innan 

de år 1950 kunde flytta till en lägenhet på två rum och kök i Tallkrogen, 

en av de nybyggda förorter som kommit till runt Stockholm. Familjen 

var lyckligt lottad. Som Göran Hägg skriver var många familjer långt 

mer trångbodda än så.70 Trots blomstrande ekonomi och samhälleliga 

ambitioner dominerade tvårumslägenheterna bostadsproduktionen vid 

mitten av 1950-talet.71 I jämförelse med förhållandena tio år tidigare var 

det ändå ett blygsamt, men väl så viktigt steg mot minskad trångboddhet 

och ökad boendestandard. 

                                                                                                        
än i dag välkända scenen utspelade sig, då Tage Erlander vid en teve-
utfrågning yttrade att ”ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis”, när de 
tre programledarna Gustaf Olivecrona, Åke Ortmark och Lars Orup 
undrade vad statsministern kunde tänkas ha för råd till ett ungt par som 
sökte en bostad i Stockholm. Ett lakoniskt svar, med tanke på att man då 
fick vänta i tio år för att få en lägenhet i Stockholm – och ett svar som kan 
ha avgjort hela valrörelsen. Se Ruin (1986), s. 199. 

70  Hägg (2005), s. 78, 80. Man kan jämföra med författaren P C Jersilds upp-
växt i ett småstugeområde i Norra Ängby, inte långt från Vällingby, som 
Jersild berättar om i sin utlämnande självbiografi Fem hjärtan i en tändsticksask 
(1989): två förorter, två symboler för det moderna välfärdssamhällets fram-
växt; den ena en representant för 1930-talet, den andra för 1950-talet. 

71  Ivre & Lundevall (1978), s. 175. En intressant bok är Brita Åkermans 
Familjen som växte ur sitt hem (1941). Den baseras på en undersökning där 214 
familjer i Stockholm deltog och visar på en trångboddhet och på bostads-
förhållanden man i dag knappast tror är möjliga, ”vare sig förståelsemässigt 
eller i praktiken”, som Karl-Olov Arnstberg kommenterar boken. Se Arnst-
berg (2000), s. 148. 
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Centrumet i Stevenage. Anläggningarna i Vällingby och Stevenage 

har många likheter: samma ”slutna” form, samma bilfria centrum, 

samma utskjutande skärmtak, samma blandning av affärer, kontor 

och kultur, samma närhet till stora grönytor. Foto författaren 

2009. 
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Influenser 
 

 

Vällingby var inget ”unikt projekt”. De planidéer som Vällingby byggde 

på var till stor del hämtade i den anglosaxiska världen, framför allt 

England.72 Hit hörde grannskapsplaneringen: tanken att dela in stads-

bygden i mindre och mer överblickbara stadsdelar, grupperade kring ett 

gemensamt storcentrum – ett community centre – med kommunal och 

kommersiell service. Hit hörde också new towns, de självständiga drabant-

städer eller satellitstäder som växte upp kring London, och som med 

Göran Sidenbladhs ord ofta ”hölls fram som löften om en ny och bättre 

struktur för storstäder”.73 Sven Markelius ville trots likheterna mellan de 

brittiska planidéerna och Vällingby minimera det inflytande de skulle ha 

haft på utformningen. En inspirationskälla han inte kunde förneka, och 

som vi skall strax komma till, var trafiksepareringen i Radburn.74 

En av dessa nya städer var Stevenage, den första som man tog beslut 

om att bygga i Storbritannien efter andra världskrigets slut. Någon helt 

ny stad handlade det egentligen inte om. Stevenage var en befintlig ort 

med 6 500 invånare – att här redan fanns såväl väg- som järnvägs-

förbindelser var naturligtvis en fördel när planerna tog form. Redan då, 

redan innan byggandet startade år 1949, var Stevenage ett intressant 

resmål för svenska planerare. Vällingby beräknades få samma invånar-

antal som Stevenage, totalt runt 60 000.75 Skillnaden ligger i avstånden: 

Stevenage ligger ungefär 50 kilometer från London, Vällingby inte mer 

än drygt en mil från Stockholms innerstad. Att avståndet inte var längre 

                                                 
72  Söderqvist (2008a), s. 250. 
73  Sidenbladh (1981), s. 358. Se även Rudberg (1989), s. 152; Söderqvist 

(2008a), s. 244 ff. Svårigheterna att under krigsåren få tag i internationell 
planeringslitteratur gjorde att de senaste Londonplanerna av Patrick 
Abercrombie – County of London Plan från 1943 och Greater London Plan från 
1944 – fördes på snabba motorbåtar tillsammans med whisky och tweed 
från England till Lysekil, som returfrakt mot kullager från SKF. Se 
Sidenbladh (1981), s. 236; Sidenbladh (1998), s. 56. 

74  Pass (1969), s. 212f. 
75  Söderqvist (2008a), s. 116f., 246f.; Söderqvist (2008b), s. 113f. En enligt Per 

Lundin typisk studieresa var den som Svenska kommunaltekniska 
föreningen anordnade 1949: här hörde Stevenage till besöksmålen, liksom 
trädgårdsstäderna Hampstead Garden Suburb, Bournville och Welwyn 
Garden City.  Se Lundin (2008), not s. 339; Persson (1949:5). 
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än så gjorde att man, som Sven Markelius påpekade, inte kunde förvänta 

sig att Vällingby skulle kunna bli en riktig drabantstad.76 

Som tecken på det svenska intresset för engelsk stadsplanering tar 

Franzén och Sandstedt den svenska översättningen av Lewis Mumfords 

omtalade bok Stadskultur från 1942, Otto Danneskiold-Samsøes Nutida 

engelsk samhällsplanering från 1945 och att Byggmästaren ägnade ett helt 

nummer åt engelsk stadsplanering 1946.77 Det finns fler exempel. Bygg-

mästaren hade också året innan ägnat ett nummer åt den engelska 

utvecklingen. Danneskiold-Samsøe hörde till de som medverkade, med 

en sammanfattande artikel av sin kommande bok (som för övrigt gavs 

ut på uppdrag av Stockholms stads stadsplanenämnd). 78  Per Lundin 

nämner även en utställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm våren 

1946 med temat Replanning Britain. 79  Tidskriften Plan intresserade sig 

också för utvecklingen i Storbritannien: arkitekten Gordon Stephenson, 

som medverkat i utformningen av Stevenage, presenterade de nya 

städerna i en artikel 1948.80 

En annan förebild var trafiksepareringen. Antalet bilar hade ökat, 

och ökat snabbt, ända sedan den första utställningsbilen kom till Sverige 

år 1891 – ett tecken på det ökande materiella välståndet i landet, där de 

som hade råd att skaffa sig en egen bil blev allt fler. På 1950-talet blev 

Sverige det mest biltäta landet i Europa och det fjärde mest biltäta i 

världen.81 Med bilen aktualiserades snart frågan om hur andra trafikanter 

kunde skyddas mot denna nya fara i stadsmiljön. Redan mot 1920-talets 

slut hade Clarence Stein och Henry Wright visat en – om uttrycket tillåts 

– framkomlig väg genom den långtgående trafiksepareringen i villasam-

hället Radburn i New Jersey.82 Det var en idé som Sven Markelius drivit 

                                                 
76  Markelius (1956:A3), s. 54; avstånden enligt Söderqvist (2008a), s. 247. 
77  Franzén & Sandstedt (1993), s. 58. 
78  Se Byggmästaren (1945:15). 
79  Lundin (2008), s. 174. 
80  Stephenson (1948:2). 
81  Blomkvist (2001), s. 18, 59. Antalet personbilar uppgick till 59 122 år 1925 

och 109 096 år 1935, för att efter krigsåren öka till 241 669 år 1950, 636 543 
år 1955 och 1 193 913 år 1960. Se Blomkvist (2001), tabell 3, s. 252. 

82  Se till exempel Rudberg (1989), s. 150f. eller Lundin (2008), s. 170f. 
Radburns trafikseparering har dock inte undgått kritik. Hans Asplund 
menar till exempel att Radburn anpassades mer med tanke på bilismen än 
på de oskyddade trafikanterna och att planen omöjliggjorde en rationell 
kollektivtrafik. Se Asplund (1980), s. 67. 
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ända sedan dess, och den presenterades också som en förebild i Det 

framtida Stockholm (1945). Det var dock först i och med stadsdelen 

Västertorp i södra Stockholm som trafiksepareringen kom till praktiskt 

utförande, och med det fick sitt svenska genombrott. Samma vilja att 

skilja skyddade och oskyddade trafikanter åt har sedan dess präglat alla 

förorter som byggts runt Stockholm.83  

Det fanns också svenska exempel att lära av. På Svenska Bostäder 

hade man studerat Edmund Dahlströms bostadssociologiska under-

sökning Trivsel i Söderort från 1951 så noga att den enligt Albert Aronson 

blivit ”sönderläst”. Man hade också läst utkastet till Lennart Holms 

undersökning av beteendemönster och attityder hos hyresgästerna i 

Svenska Bostäders lägenheter i Kärrtorp och Svedmyra, samt besökt de 

engelska new towns på plats. Men trots de noggranna förberedelserna 

kunde inte Albert Aronson känna ”någon trygghetskänsla för projektets 

framtid […], snarare tvärtom”.84 

                                                 
83  Sidenbladh (1981), s. 327f.; Rudberg (1989), s. 150, 153f. Däremot blev inte 

själva centrumet i Västertorp trafikseparerat, något Sven Markelius önskat. 
Det blev i stället Hökarängen, byggt 1949, som blev den första av Stock-
holms förorter att få ett bilfritt centrum. Se Sidenbladh (1981), bildtexter s. 
326f. Det var tidigt: det centrumområde som enligt Stephen Ward brukar 
betecknas som världens första helt trafikseparerade – Lijnbaan i Rotterdam 
– började byggas först flera år senare, 1951. Se Ward (2002), s. 197. 

  Trafiksepareringen i Vällingby var för övrigt något Markelius framhöll 
vid ett föredrag på Transportforskningskommissionens årsmöte den 11 
november 1954, några få dagar innan centrumet invigdes, som ett sätt ”att 
främja trafiksäkerheten och trevnaden”. Se Lundin (2008), s. 175, not s. 340. 

84  Aronson (1956:A4), s. 77f. En lärdom från Dahlströms studie Trivsel i Söder-
ort var vikten av att ha nära till arbetet: hela 45 procent av de intervjuade i 
Hägerstensåsen ville flytta till någon annan del av staden, framför allt för att 
slippa de tidskrävande resorna till och från arbetet. Andra klagade på bristen 
på lekplatser, att det inte fanns någon biograf och det dåliga affärsutbudet – 
en kritik skaparna av Vällingby tog till sig. Vällingbyborna tycks dock inte 
ha blivit mer nöjda för det. I en senare studie av Edmund Dahlström bland 
barnfamiljer i Vällingbys flerfamiljshus framkom ett utbrett missnöje med 
boendet. En majoritet av familjerna ville ha en större bostad, gärna en egen 
villa eller radhus, och nästan var tredje familj ville helt lämna Vällingby, 
främst för att komma närmare innerstaden. Se Dahlström (1951), s. 110ff.; 
Dahlström (1957), s. 35ff. 
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Sven Markelius schemaplan. Vid stationen ligger huvudcentrumet 

(betecknat med ett C i bilden) omgivet av hyreshus (H). Utanför 

detta finns ett parkbälte med plats för skolor, daghem, lek och 

idrott. Längre ut blir bebyggelsen glesare, med radhus- och 

småhusområden (R) och (C). Förutom huvudcentrumet finns 

också små lokala centrum (L. C). Industrierna (I) ligger avskilt 

från bostadsbebyggelsen. Ur Sven Markelius: ”Stadsplanefrågor i 

Stockholm”, Byggmästaren (1945:18). 
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Planer och visioner 
 

 

Vällingby utformades enligt den välbekanta schemaplan som Sven 

Markelius utvecklat, och som finns närmare presenterad i skriften Det 

framtida Stockholm. Den kom ut i juni 1945 och lade ut principerna för 

hur staden skulle växa; som nämnts ett idéinnehåll som till stor del 

hämtats från England, och som senare fick en fördjupning i och med 

Generalplan för Stockholm från 1952.85 

Tunnelbanan var ryggraden i utbyggnaden. Det var genom den man 

kunde planera för nya förorter eller tunnelbanestäder längre bort från 

innerstaden, utformade efter Markelius plan med en centrumanläggning 

i direkt anslutning till stationen och kring den en tät hyreshusbebyggelse 

som längre bort från centrumet övergick till småhusområden. 86  Det 

skulle enligt Det framtida Stockholm ge en lagom överblickbar, intim och 

lugn stad som kombinerade ”mycket av småstadens behag med många 

av storstadens speciella fördelar”, med alla de möjligheter till utbildning, 

butiker, kultur och nöjen som innerstaden skänkte inom bekvämt 

räckhåll.87  

Riksbyggens direktör Uno Åhrén menade i ett radioföredrag 1944 

(utgivet i skrift ett par år senare) att den moderna stadsplaneringen 

skulle ”skapa goda samhällen”. I Åhréns föredrag och i andra samman-

hang var det grannskapets kulturella aspekter och det sociala livet som 

betonades. Stadsdelarna skulle vara så pass stora att de kunde bära ett 

kulturcentrum, men inte så stora att miljön blev otrivsam: ”mellan fyra 

och åtta tusen personer” var lagom, enligt Uno Åhrén.88  Centrumet 

hade en viktig roll i grannskapsplaneringen, inte bara för att erbjuda 

kommersiell och kulturell service utan också för det sociala livet på 

platsen.89 Praktiken att som tidigare ha handel och lokaler i bostads-

husens bottenvåningar hade övergivits – för att på senare tid åter ha 

kommit tillbaka – i stället skulle det mesta av handeln samlas ihop i ett 

                                                 
85  Hall (1999), s. 861; Johansson (1987), s. 539. 
86  Johansson (1987), s. 540f. 
87  Markelius (1945), s. 36, 57. 
88  Åhrén & Åkesson (1946), s. 5, 7. Som en jämförelse meddelar Det framtida 

Stockholm att en stadsdel inte borde ha mer än högst 15 000 invånare om det 
skulle bli ”en naturlig gruppbildning”. Se Markelius (1945), s. 58. 

89  Borén & Koch (2009), s. 17; Söderqvist (2008b), s. 109. 
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trafikseparerat centrum. En förebild var Årsta, som fick stå modell för 

kommande grannskapsenheter.90 Centrumet hade också betydelse som 

landmärke. Den skulle ”skilja sig från den omgivande bostadsbebyggel-

sen” med ”intensivare former och färger” för att på så sätt dominera 

kvalitativt. Genom att lägga till något eller några höga punkthus i 

anläggningen kunde centrumet också dominera kvantitativt.91 Det var 

vanligt under 1950-talet: förutom i Vällingby kan man se samma sätt att 

markera centrumet i anläggningar som Hökarängen, Gubbängen, Kärr-

torp och Blackeberg.92 Men kundunderlaget i Årsta hade snart visat sig 

för litet. Sven Markelius skriver följande i Byggmästaren 1956: 

 

Tillräcklig storlek och folkmängd är väsentliga villkor för dessa nya 

stadsdelars utbyggande. Felet med de äldre förortsstadsdelarna har framför 

allt varit att de blivit för små. Hela det inre förortsbältet är med få undantag 

splittrat på många små enheter med mellan ett par tusen och omkring 

tiotusen invånare, med små dåligt utrustade centra och i regel utan möjlighet 

till gruppering kring ett samlande större centrum.93 

 

Det var lärdomar som Göran Sidenbladh menar ledde fram till 

planeringen av Vällingby.94 Problemet var att det redan fanns en plan, 

med en helt annan karaktär. Den var från 1940 och hade ritats av 

arkitekten Thure Bergentz, en av den dåvarande stadsplanedirektören, 

ingenjören Albert Lilienbergs närmaste män på stadsplanekontoret. Att 

den kommit till på uppdrag av Stockholms fastighetsdirektör, Axel 

Dahlberg, var uppenbart: den bestod nämligen nästan helt av småhus 

och trevånings smalhus.95 Smalhuset var en hustyp som gjort sig gäll-

ande på 1930-talet och som länge hade dominerat bostadsbyggandet i 

                                                 
90  Som Tage Wiklund konstaterar i Storstaden i all ära vände Vällingby centrum 

”ut och in” på Årstas struktur. Där hade de kulturella institutionerna fått de 
bästa platserna, i Vällingby förpassades de till centrumets periferi. Se Wik-
lund (1992), s. 83. 

91  Generalplan för Stockholm (1952), s. 130. 
92  Vikstrand (2005), s. 151. 
93  Markelius (1956:3), s. 54. 
94  Sidenbladh (1998), s. 57. 
95  Sidenbladh (1981), s. 352. Även om planen dominerades av egnahems-

områden beräknades det att mer än 85 procent av invånarna skulle bo i 
hyreshus. 
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Stockholm, inte minst tack vare Dahlberg.96 Allra mest vurmade han 

dock för trädgårdsstäder och egnahemsområden av samma typ som i 

Enskede.97 Trots hårt motstånd hade Axel Dahlberg lyckats driva sitt 

program för ett småskaligt byggande ända fram till sin pensionering år 

1945. Planerna för Vällingby hade dock inte kunnat realiseras. Exploat-

eringen kunde inte börja förrän södra Spånga var en del av Stockholm 

och det skedde först flera år senare.98 

Stockholms stad hade köpt in mark sedan 1900-talets början, också 

utanför stadens egentliga gränser. Så var fallet med Råcksta gård, som 

köptes in 1927, och med Hässelby gård, som köptes in fyra år senare.99 

Hösten 1949 var Vällingby fortfarande ”en idyll med gröna åkrar, 

träddungar, faluröda lador och bostadshus”, som arkitekterna Sven 

Backström och Leif Reinius senare skulle rekapitulera sina första intryck 

från Vällingby.100 I januari samma år hade södra Spånga inkorporerats 

med Stockholm, något som skett mot Spånga kommuns vilja och först 

efter en segdragen strid.101 Nu kunde byggandet börja. 

 Vid tiden för inkorporeringen hade Sven Markelius varit stadsplane-

direktör i Stockholm sedan snart fem år, och under hans ledarskap hade 

”en ny falang med nya idéer” ersatt gruppen kring Lilienberg.102 Till den 

nya falangen hörde Göran Sidenbladh, som i Planering för Stockholm 

(1981) skriver att man på stadsplanekontoret tillsammans hade kommit 

överens om att försöka kringgå Axel Dahlberg och hindra att hans plan 

kom till utförande, något de också lyckades med – genom ”krigslist” 

som Johan Rådberg kallar det. De fick igenom sina ändringar. Därmed 

blev det en plan mer i tidens anda, med högre exploateringsgrad.103  

 Arkitekten Carl-Fredrik Ahlberg hade ansvaret för detaljplaneringen 

och Göran Sidenbladh för att ta fram den nya generalplanen.104  Ett 

första utkast skall – oklart exakt när – ha tagits fram av Markelius, 

Ahlberg och trafikingenjören Sven Lundberg på bara någon timme eller 

                                                 
96  Sidenbladh (1981), bildtext s. 101; Rådberg (1988), s. 277, 315.  
97  Se till exempel Dahlberg (1959). 
98  Rådberg (1988), s. 277, 315; Sidenbladh (1981), s. 352. 
99  Sidenbladh (1981), s. 345. 
100  Backström & Reinius (1956:A3), s. 80. 
101  Sidenbladh (1981), s. 345ff. 
102  Rudberg (1989), s. 135. 
103  Rådberg (1988), s. 327; Sidenbladh (1981), s. 353f., 361. 
104  Pass (1969), s. 209; Sidenbladh (1981), s. 361. 
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två. 105  Det som sedan blev 1946 års generalplan för södra Spånga 

arbetades fram av arkitekten Fritz Voigt, under Sven Markelius led-

ning.106 Som redan nämnts kunde man inte förvänta sig att Vällingby 

skulle bli en drabantstad på samma sätt som dess mer självständiga 

förebilder, de new towns som kommit till runt London, för det var ju 

avståndet till innerstaden alltför kort. Men hur skulle man förhindra att 

Vällingby blev en sovstad på samma sätt som de förorter som byggts 

tidigare? För att ”kunna leva sitt eget liv” behövdes arbetsplatser, inte 

bara bostäder, och ett modernt centrum.107 Eller, kort sagt, en ABC-

stad. 

 Tanken hade egentligen varit att Vällingby centrum skulle stå klart 

samtidigt som bostäderna blev inflyttningsklara, men de första hyres-

gästerna kunde flytta in på Jämtlandsgatan 70 redan den 1 juli 1952, 

knappt ett år efter att Svenska Bostäder hade börjat bygga. Och 

byggandet gick snabbt. Bolaget färdigställde bara under de tre första 

åren ungefär 3 000 lägenheter.108 I en tid då kötiden var tio år för att få 

en lägenhet i Stockholm var det knappast någon risk för att lägenheter 

skulle stå tomma.109 Albert Aronsons oro gällde därför centrumet, inte 

att bostäderna skulle bli uthyrda, det stod ju klart, även om Aronson 

                                                 
105  Pass (1969), s. 210.  
106  Ibid., s. 96; Sidenbladh (1981), s. 352. 
107  Markelius (1956:A3), s. 52, 54. Om föresatsen att skapa en levande stad 

verkligen lyckades har diskuterats, främst på grund av svårigheterna att 
skapa arbetsplatser, en av hörnstenarna i ABC-staden. Detta berodde inte 
minst på de hinder staten lade i vägen; i bostadsbristens Stockholm ville 
man nämligen inte se att det blev ett ökat arbetskraftbehov i och runt 
Stockholm. Det gällde även för redan etablerade företag som ville flytta. 
Arbetsmarknadsskäl gjorde också att en första ansökan om att få börja 
bygga Vällingby centrum år 1948 avslogs, vilket försenade byggstarten till 
1951. Se Pass (1969), s. 167ff. 

108  Aronson (1956:A4), s. 77; Vällingby (1966), opag. s. 29. En illustration på 
hur snabbt Vällingby växte fram är invånarantalet: 1953 hade Vällingby 
2 196 invånare, två år senare hade befolkningen ökat till 5 000. Se Statistisk 
årsbok för Stockholms stad 1955, tabell 21, s. 22. 

109  Nyström (2007:3), s. 38. Det var för övrigt vid samma tid som ordet bostads-
kö började användas, ordet blev enligt Nyord i svenskan allmänt mot 1950-
talets slut. Jag har dock, tillfälligtvis, funnit ordet i Aftonbladet redan 1954. I 
detta sammanhang kan nämnas att ord som center och shoppingcenter samt 
affärscentrum och köpcentrum blev allmänna samma år som Vällingby invigdes 
eller åren däromkring. Se Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal (1986); Afton-
bladet (1954-11-06). 
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beskriver det i ordalag som kan föra också en måttligt fantasifull läsares 

tankar till tvångspolitik.110 

 Trots den hektiska utbyggnadstakten blev det variation i byggandet. 

En stor del av bebyggelsen består av trevåningshus och småhus, men 

här finns även de båda runda husen vid Kirunagatan, ritade av Gunnar 

Jacobsson, samt terrasshusen vid Mörsilgatan av arkitekterna Jon Höjer 

och Sture Ljungqvist. De står också bakom de välkända radhusen i 

kvarteret Atlantis.111 

 Vällingby var, liksom Stevenage, ett fullskaleförsök. År 1956 kunde 

Sven Markelius konstatera, att när nu Vällingby slagit så väl ut, pekade 

mycket på att denna nya ”väg för storstadsplanering” som höll på att 

prövas ut, var det sätt som Stockholm skulle växa på också i fram-

tiden.112 Och så blev det också. 

 

 

 

 

                                                 
110  Aronson (1956:A4), s. 78. De termer Aronson använder är ”propaganda”, 

”utflyttning” och (inom citationstecken) ”förvisas”. 
111  Wisth (2003b), s. 455. I en intervju i Dagens Nyheter säger Jon Höjer – han 

bor själv i ett av radhusen i Atlantis – att området egentligen skulle heta 
Aramis (förmodligen efter en av de tre musketörerna i Alexandre Dumas 
roman) men när namnet skulle fästas på papper ”svek minnet”. Ironiskt nog 
blev namnet i stället Atlantis, ön som enligt Platon beboddes av ett folk 
som tack vare sina dygder var det mäktigaste folket i världen men som, i 
takt med att deras moral försämrades, började drabbas av olyckor. Som 
bekant gick Atlantis slutligen under och sjönk ned i havet. Se Carp 
(2004-08-29). Atlantismyten finns beskriven bland annat i Henriksson 
(1996), s. 137f. 

112  Markelius (1956:A3), s. 70. 
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Vällingbygången dagen innan invigningen. Stenläggningen har 

inte kommit på plats och skärmtaken ännu inte fått sin inklädnad. 

Med förnyelsen återställdes skärmtaken och nya armaturer lika 

dem på bilden sattes upp. Foto Herman Ronninger. Bild ur 

Stockholms stadsmuseums arkiv. 
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Vällingby centrum tar form 
 

 

I dag framstår succén som given på förhand. Det var strax efter klockan 

ett söndagen den 14 november 1954 som de runt 40 butikerna i 

centrumet öppnades, med pompa, ståt och invigningstal av Stockholms 

stadsfullmäktiges ordförande Carl Albert Anderson.113 Trots ett gråkallt 

höstväder, typiskt för Stockholm vid den tiden av året, var Vällingby 

fullt av människor som ville vara med när centrumet invigdes. Så många 

som 100 000 besökare kan ha varit där under dagen.114 Det var nog inte 

enbart möjligheten att få handla i söndagsöppna butiker, specialpriser, 

gratiserbjudanden eller kvällens storslagna fyrverkeri som lockade; 

många ville säkert också se om Vällingby var den attraktiva, lättillgäng-

liga och levande framtidsstad som reklamen utlovade – och med egna 

ögon se vad en ABC-stad egentligen var för något.115 

 Att Vällingby skulle få en större befolkning än de smalhusstäder som 

kommit till tidigare stod klart. Men hur stor? Frågan hängde nära sam-

man med det kundunderlag man ansåg att Vällingby centrum behövde, 

och inverkade på planerna för hur många som skulle bo i dess närhet, i 

Vällingby, Råcksta och Grimsta. En av de drivande i denna utveckling 

mot ett storcentrum var Gösta Bohman, med viktiga poster i bland 

annat Stockholms handelskammare och Köpmannaförbundet. I ett 

första programutkast från oktober 1949, där Göran Sidenbladh hade 

tagit hjälp av Edmund Dahlström, beräknades de sammanlagda butiks-

ytorna till endast 3 300 kvadratmeter och hela centrumet till 15 000 

kvadratmeter. Då hade man redan utökat den planerade folkmängden 

kring centrumet från 11 000 till 15 000. Gösta Bohman och Köpmanna-

förbundet drev dock på. Man ville se ett större centrum och fler boende, 

                                                 
113  Sax (1998), s. 36. Carl Albert Anderson (född Andersson) var stadsfull-

mäktiges ordförande i hela 26 år, från 1942 till sin död 1968. Han var även 
ordförande i Svenska Bostäder och Kooperativa förbundet. Se Pass (1969), 
s. 141f.; Johansson (1987), s. 486. 

114  Stockholms-Tidningen (1954-11-15). 
115  Marknadsföringen började redan hösten 1952 med en bostadsutställning på 

plats i Vällingby. Inför utställningen tog Stockholms fastighetsnämnd fram 
två reklambroschyrer: Vällingby: företagens framtidsstad och Råcksta-Vällingby: 
en ny typ av samhälle för ökad trivsel. Se Aronson (1956:A4), s. 78; Pass (1969), 
s. 108f., not s. 142. 
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och fick till slut igenom att butiksytorna ökade till 20 000 kvadratmeter 

och hela centrumet till 105 000 kvadratmeter, och att befolkningen 

ökade till 23 000.116 

 Vällingby skulle alltså få ett storcentrum, ett centrum med ett större 

och bredare utbud av butiker och service än vad förorterna planerats för 

tidigare. Göran Sidenbladh kallar det ”en av Sven Markelius verkligt 

betydande insatser som stadsplanerare” – samtidigt som han beskriver 

vilken viktig och pådrivande roll Gösta Bohman hade i detta och den 

inspiration man hämtat i den engelska grannskapsplaneringen.117 Kanske 

kände Bohman att arkitekterna fått oförtjänt mycket beröm. I en debatt-

artikel i samband med den festliga återinvigningen av Vällingby centrum 

år 1966 skriver han: 

 

Vad som dock av någon anledning kom bort i hyllningskören var att 

Vällingby Centrum vid sin tillkomst strängt taget inte utgjorde något annat 

än en logisk konsekvens av efterkrigstidens utveckling inom Stockholms 

detaljhandel och att huvudstadens köpmän – företrädda av dess Handels-

kammare och dess Köpmannaförbund – klart förutsåg vad som krävdes och 

även – i motsats till vad som ibland gjorts gällande – var den pådrivande 

kraften bakom ”Vällingby-experimentet”.118    

 

Då hade Vällingby centrum visat sig bli en framgång. Men när 

centrumet byggdes var det en riskabel satsning – inte bara för Svenska 

Bostäder, som investerat 40 miljoner kronor i centrumet – utan också 

för de butiksägare som etablerade sig på en minst sagt osäker marknad, 

kanske inte lika övertygade om vilken framgång centrumet skulle 

komma att få som Gösta Bohman. En stor osäkerhetsfaktor var tunnel-

banan. Samtidigt som den varit en förutsättning för att man skulle 

kunna bygga en förort så långt från Stockholm innebar den en 

”akilleshäl” för Vällingby centrum, just för att man så snabbt och enkelt 

kunde ta sig till city.119 Vid tiden för invigningen hade sträckan mellan 

Kungsgatan – där rivningarna för Hötorgscity var i full gång – och 

Vällingby trafikerats i nästan två år, sedan oktober 1952, om än till att 

                                                 
116  Johansson (1987), s. 547f.; Sidenbladh (1981), s. 355f., 365. 
117  Sidenbladh (1981), s. 352f. 
118  Bohman (1966-05-05). 
119  Aronson (1956:A4), s. 78f.; Sidenbladh (1981), s. 355. 
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börja med från en provisorisk station öster om centrumet.120 Frågan var 

om kunderna skulle fortsätta att komma eller om de, så snart nyhetens 

behag lagt sig, skulle fortsätta att ”ta tunnelbanan till Kungsgatan och 

city?” För att lyckas, och för att få kunderna att återvända, måste 

centrumet få ”något av det tempo, det brus, det ljus och den rytm som 

kännetecknar ett ’välutvecklat’ stadsliv”, och det redan från början.121 

 Det var så sent som i juni 1951 som kommunägda Svenska Bostäder 

fick i uppdrag att projektera Vällingby centrum.122 Som Göran Siden-

bladh påpekar hade företaget ett ”eget, vältrimmat arkitektkontor” men 

det kom ändå att bli Sven Backström och Leif Reinius som fick rita 

huvuddelen av bebyggelsen i centrumet. Att det blev så var Sven 

Markelius förtjänst. Han var mån om att det ”skulle ritas av verkligt 

goda arkitekter”.123 Backström och Reinius var ett väletablerat kontor 

med gott rykte, till det man gjort före Vällingby hörde de välkända 

punkthusen på Danviksklippan (1943–1945) och stjärnhusen i Gröndal 

(1943–1946) i Stockholm samt bostadsområdet Rosta i Örebro (1947–

1952).124 

 Sven Markelius hade som stadsplanedirektör formellt huvudansvaret 

för centrumplanen. Den utarbetades dock till stor del av Backström och 

Reinius, om än under Markelius ledning och i samarbete med arkitekten 

Bertil Karlén på stadsplanekontoret.125 Sven Backström och Leif Reinius 

                                                 
120  Hall (2002), s. 149; Olgarsson (2003), s. 9; Sidenbladh (1998), s. 57.  
121  Aronson (1956:A4), s. 78. 
122  Vällingby (1966), s. 29.  
123  Sidenbladh (1981), s. 366.     
124  Arkitektur (1982:6a), s. 31. Till de som skall ha varit med i arbetet återfinns 

ett annat välkänt namn, Albert Speer jr. Han skall enligt en artikel i 
Sydsvenskan ha arbetat en sommar på firman någon gång på 1950-talet. Upp-
giften har inte gått att bekräfta. Namnet Speer återfinns inte i Arkitekturs 
lista över tidigare medarbetare på firman och Carl-Olof Deurell minns inte 
heller någon vid det namnet, kanske för att Speer i så fall lär ha haft en rätt 
undanskymd roll som praktikant. Artikelförfattaren, journalisten Ola Wong, 
menar i alla fall att Speer ”gav ett vederhäftigt intryck” vid intervjun och att 
Speer nämnde sin tid i Sverige som en anekdot för att ”komma bort från 
don’t mention the war-vinkeln” snarare än för att göra sig viktig. Se Wong 
(2008-02-24); e-post från Ola Wong (2011-10-09); Arkitektur (1982:6b), s. 
32; kompletterande fråga till Carl-Olof Deurell (2010-11-10). 

125  Intervju med Carl-Olof Deurell (2009-09-03); se även Backström & Reinius 
(1956:A4), s. 80; Olgarsson (2003), s. 11; Rudberg (1982:6), s. 9; Sidenbladh 
(1981), s. 366. 
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hade deltagit i planarbetet sedan 1949, dock utan att få ersättning ur 

stadsplanekontorets budget – detta mot löfte av vännen Markelius att 

längre fram få uppdraget att utforma centrumet och i det arbetet bli fullt 

kompenserade för allt arbete de lagt ner.126 Det hela var en tveksam 

uppgörelse som Sven Markelius talade tyst om, det var förstås upp till 

Svenska Bostäder att som byggherre välja vilken arkitekt man ville ha.127 

Affären skulle också få konsekvenser. Albert Aronson ville förstås anlita 

företagets egna arkitekter, och det var först sedan man försäkrat sig om 

att den egna byrån hade tillräckligt med arbete som Aronson gick med 

på att ge Backström och Reinius uppdraget, även om de inte fick rita alla 

byggnader i Vällingby centrum. Hela affären tycks ha lämnat en besk 

eftersmak hos alla inblandade. Sven Backström och Leif Reinius blev till 

sin besvikelse inte ens inbjudna till den stora invigningslunchen på 

Vällingehus, den restaurang de själva hade ritat.128 För dem blev det inte 

den ”festdag för alla” som Aronson senare kallade invigningen.129 

 Kulturbyggnaderna tillkom några år efter invigningen och var också 

de ritade av Backström och Reinius: biblioteket, ungdomsgården Tegel-

högen, medborgarhuset Trappan och biografen Fontänen. Torgytorna, 

då som nu ett av Vällingbys främsta kännetecken, utformades av 

arkitekten Erik Glemme: den unika gatubeläggningen med smågatsten i 

röd och mörkgrå granit och vit marmor i cirkelmönster, fontänerna i vit 

Ekebergsmarmor och den för Vällingby centrum så karaktäristiska gatu-

belysningen. Glemme hade också stått för utformningen av torgytorna i 

Årsta centrum.130 

Sven Backström och Leif Reinius menade i en intervju med Eva 

Rudberg för Arkitektur att man inte hade haft något speciellt ”torg i 

                                                 
126  Intervju med Carl-Olof Deurell (2009-09-03); Rudberg (1989), s. 158. 
127  Sven Markelius skriver i sin här tidigare anförda artikel i Byggmästaren att 

”valet av arkitekt göres av det byggnadsföretag, som av fastighetsnämnden 
fått sig mark upplåten för bebyggande. Stadens planerande myndigheter har 
här haft ringa eller intet inflytande.” Se Markelius (1956:A3), s. 68. 

128  Intervju med Carl-Olof Deurell (2009-09-03); Rudberg (1989), s. 158f.; 
Sidenbladh (1981), s. 366. Av de byggnader som uppfördes under den 
första etappen var det bara två som inte hade ritats av Backström och 
Reinius: tunnelbanestationen av arkitekt Magnus Ahlgren (Spårvägens arki-
tektkontor) och Svenska Bostäders hus av arkitekt Hjalmar Klemming 
(Svenska Bostäders arkitektkontor). Se Olgarsson (2003), s. 3. 

129  Aronson (1956:A4), s. 78. 
130  Olgarsson (2003), s. 11f. 
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Rom eller Verona som förebild” när de utformade Vällingby torg, den 

oklart avgränsade ytan mellan centrumhuset och tunnelbanestationen. 

Däremot hade man gjort ”noggranna måttstudier”.131 Arkitekten Carl-

Olof Deurell var projektansvarig för Vällingby på kontoret. Han har 

fortfarande Vällingby centrums tillkomst i starkt minne och bekräftar att 

man inte hade någon direkt förebild när torget skapades. Men man hade 

en inspirationskälla: den italienska medeltidsstaden Siena.132 Att hämta 

inspiration från byar och städer kring medelhavet låg i tiden.133 Och med 

topografin i Vällingby gick det att som i Siena skapa en mer dramatisk 

och omväxlande stadsbild, med spännande utblickar över centrumet 

från de trappor som leder ned till torget. 

Att man var så noga med torgets storlek berodde på att man ville 

skapa en svensk piazza, inte större än att det dagliga folklivet skulle 

kunna fylla det ”med liv och rörelse”, som Sven Markelius skriver.134 Då 

fanns det fortfarande ett folkliv att tala om också om kvällarna. Kort 

därefter gjorde televisionen sitt stora intåg i folkhemmets vardagsrum. 

Det blev kring den man samlades, inte på torget, i fritidsgården eller 

föreningslokalen.135 Som mall för torgets storlek använde man Blasie-

holmstorg.136 Valet låg bokstavligt talat nära till hands: det var nämligen 

där, i det Sörensenska huset, som Backström och Reinius hade sitt 

kontor.137 

 

                                                 
131  Rudberg (1982:6), s. 9. Vällingby torg var tydligare avgränsad från början, 

när det fanns en vändplan för bilarna utanför restaurang Vällingehus.   
132  Intervju med Carl-Olof Deurell (2009-09-03). 
133  Söderqvist (2008a), s. 222. 
134  Markelius (1956:A3), bildtext s. 68. 
135  Hägg (2005), s. 146ff. En annan bidragande faktor till att det blev allt 

mindre ”liv och rörelse” om kvällarna var den minskande trångboddheten. 
Den hade länge setts som ett hot mot ”trevnad och familjeliv” och som en 
orsak till att de unga flydde ”till danshak och kaféer, mannen kanske till 
ölkaféer och langarnästen.” Se Lyttkens (1950), s. 95; jämför citatet av von 
Koch på s. 29 i detta arbete. 

136  Intervju med Carl-Olof Deurell (2009-09-03); Markelius (1956:A3), bildtext 
s. 68. 

137  von Ajkay (1977), s. 146. Enligt von Ajkay hade Backström och Reinius sitt 
kontor i Sörensenska huset 1933–1969, kontoret startade emellertid inte 
förrän 1936. Se Rudberg (1982:6), s. 4. 
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Vällingby centrum på invigningsdagen. Centrumhuset är till höger 

i bild, i bakgrunden Svenska Bostäders hus. Gatlamporna på 

bilden var en tillfällig lösning, liksom sina ersättare ritade av Erik 

Glemme. Foto Gunnar Lantz. Bild ur Stockholms stadsmuseums 

arkiv. 
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Planering och byggande under press 
 

 

Trots att centrumet framstår som så välplanerat beskriver de som var 

inblandade i processen att byggandet skedde ganska ostrukturerat, en 

direkt följd av den pressade tidplanen. De sex eller sju år som Albert 

Aronson menade att planerings- och byggnadsprocessen borde ha fått ta 

– redan det en kort tidsperiod när det handlar om ett så stort projekt – 

hade kortats ned till bara fyra år.138 Enligt Carl-Olof Deurell gjorde den 

forcerade byggnadstakten att många beslut fattades – inte efter noggrant 

uppgjorda planer och ritningar – utan på byggarbetsplatsen och under 

arbetets gång.139 Så skriver också Sven Backström och Leif Reinius i sin 

presentation i Byggmästaren (1956) av den stora centrumbyggnaden, att de 

inte ens hade haft alla ritningar klara när byggandet började: 

 

Projektering och byggande tvingades därigenom att pågå samtidigt, vilket 

under långa perioder medförde ganska stora påfrestningar. Många omkast-

ningar fick göras innan den slutgiltiga formen stabiliserades.140 

 

David Pass, som intervjuat många av de inblandade i projektet, skriver 

att Vällingby (och det gällde även efterföljaren Farsta) kom till ”in an 

atmosphere of uncertainty” även om planeringen och byggandet hade 

gått snabbt och effektivt.141 Albert Aronson bekräftar även han att cent-

rumplaneringen inte riktigt hade hunnit med, att det fått gå ”liksom på 

känn” – misslyckandet hade bildligt talat hängt likt ett ”damoklessvärd” 

över projektet:  

                                                 
138  Aronson (1956:A4), s. 77f. 
139  Intervju med Carl-Olof Deurell (2009-09-03); Sidenbladh (1981), s. 366. 
140  Backström & Reinius (1956:A4), s. 80. Till förändringarna hörde att flera 

punkthus och en teater utgick ur planen samt att övriga sociala och 
kulturella institutioner var tänkta att rymmas i ett stort kommunalhus. Den 
utbyggnad som skedde under 1960-talet, med Tempohuset och Koppar-
husen, följde också den planstruktur som Backström och Reinius dragit upp 
redan från början. Se Pass (1969), s. 221, illustration s. 221; Vällingby: före-
tagens framtidsstad (1952), s. 8. 

141  Pass (1969), s. 24. David Pass intervjuade ett stort antal personer, bland 
dem Albert Aronson, Yngve Larsson och Sven Markelius samt Göran 
Sidenbladh. Sven Backström och Leif Reinius finns dock inte med bland de 
intervjuade. 
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I tidsnöden har naturligtvis många misstag gjorts. Resultatet kunde ur 

teknisk synpunkt ha blivit bättre. Därom råder inget tvivel. Mycket av det 

som kommit till är improvisationer. Tid har inte funnits för eftertanke. Inte 

heller för långdragna förhandlingar eller naturliga mognadsprocesser.142 

 

Från början var det inte tänkt att tunnelbanan skulle gå under själva 

centrumet utan att den skulle ligga längs med det, som i Sven Markelius 

schemaplan.143 I stället lades tunnelbanan i en naturlig sänka i naturen, 

med en stor del av centrumanläggningen byggd på ett stort betongdäck, 

något Carl-Olof Deurell framhåller som en av de stora utmaningarna, 

och det viktigaste med Vällingby centrum. Överdäckning, i alla fall i den 

skalan, var något nytt och ställde väldiga krav på nya och komplicerade 

tekniska lösningar. Konstruktionen skulle ju inte bara bära upp cent-

rumet, utan också tillåta att tunnelbanan och lastgator för butikernas 

varutransporter gavs utrymme i sänkan under själva betongdäcket. 144 

Lösningen innebar, förutom att den minskade transporterna i själva 

centrumet, också att problemet med barriäreffekter undanröjdes.145 

I en radiointervju i samband med invigningen tyckte Albert Aronson 

att resultatet, trots den snabba utbyggnadstakten, ändå blivit ”tillfreds-

ställande”.146 Det förvånar lite, detta slätstrukna betyg. Som byggherre, 

direktör för Svenska Bostäder och annars strängt upptagen med att 

marknadsföra ABC-stadens alla förtjänster, hade man förväntat sig att 

Aronson skulle ha rosat anläggningen – inte minst som det ju ändå var 

invigningsdag. Ett inte alltför spekulativt svar är att det helt enkelt var 

ett sätt att ytterligare chikanera Sven Backström och Leif Reinius; att ge 

de båda arkitekterna ytterligare ett nålstick. 

 

 

                                                 
142  Aronson (1956:A4), s. 77f. 
143  Pass (1969), s. 227. 
144  Intervju med Carl-Olof Deurell (2009-09-03); se även Olgarsson (2003), s. 

11; Pass (1969), s. 54, 227. 
145  Pass (1969), s. 54. Helt undanröjdes dock inte problemet med barriär-

effekter: Bergslagsvägen, den genomfartsled som passerar nära centrumet, 
är en sådan. Den gör Grimsta till en egen enklav, isolerad från centrumet 
trots det ringa avståndet. 

146  SR Minnen. 
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Lovord och kritik 
 

 

Hur togs då Vällingby emot? I litteraturen presenteras Vällingby allmänt 

som en attraktiv och välplanerad förort. Vällingby väckte intresse runt 

om i världen bland politiker, arkitekter och planerare. Till de som kom 

till Vällingby hörde Le Corbusier (1958) och Andrej Gromyko (1964), 

Sovjetunionens dåvarande utrikesminister. Men också bland vanliga 

Stockholmsturister hörde Vällingby till standardmålen, tillsammans med 

slottet och Skansen. Ända in på 1960-talet fanns det språkkunniga 

guider på plats i en informationskiosk på torget, där turisterna kunde 

köpa handgjorda vällingslevar och andra souvenirer.147 

I dag väcker nya städer intresse främst som inspirerande exempel på 

hållbar stadsutveckling. Hammarby sjöstad är ett sådant. Att Vällingby 

väckte så stort intresse menar jag främst hängde samman med att bygg-

andet gått så fort, på bara några år. Redan vid tiden för invigningen av 

centrumet hade kärnområdet (Vällingby, Råcksta och Grimsta) närmare 

13 000 invånare, vilket motsvarade en mindre svensk stad.148 Så sett var 

Vällingby sannerligen en new town. I litteraturen är det annars det sam-

lade greppet på organisation och genomförande samt utformningen av 

centrumet, trafiksepareringen och naturanpassningen, som nämns som 

orsaker till varför Vällingby väckte så stort intresse.149  

Enligt den amerikanske arkitekten G E Kidder Smith fanns det 

knappast något annat exempel på att ett så storskaligt projekt genom-

förts i ett sammanhang och helt enligt planerna. Vällingby var helt 

enkelt ett konkret bevis på effektiviteten i ett samhälle där det offentliga 

                                                 
147  Sax (1998), s. 75ff., 182. 
148  Statistisk årsbok för Stockholms stad 1955, tabell 21, s. 22. Vällingbyområdet 

har i administrativa och statistiska sammanhang delats in på en rad olika 
sätt, vilket kan förvirra om inte indelningarna blir tydligt förklarade. Så kan 
Vällingby avse dels stadsdelen, dels församlingen. Därtill finns begrepp som 
Vällingby kärnområde och Vällingbygruppen, där kärnområdet utgörs av 
stadsdelarna Vällingby, Råcksta och Grimsta. Till Vällingby församling hör 
även Kälvesta, Nälsta och Vinsta, medan Vällingbygruppen förutom kärn-
området också omfattar Blackeberg, Hässelby gård och Hässelby strand. 

149  Se Pass (1969), s. 19; Rudberg (1992), s. 67f.; Svedberg (2000), s. 121; Wisth 
(2004:1), s. 6. 
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styrde över planeringen.150 I den andra upplagan av hans välkända bok 

Sweden builds från 1957 fick Vällingby stort utrymme, och inledningen till 

beskrivningen av Vällingby är väl värd att citera in extenso: 

 

This new ”town section” in west Stockholm has more lessons to offer the cities 

of our time than any other development yet built. It shows to a beautiful 

degree how the suburbs which increasingly envelop the world’s cities can be 

well planned, parklike, viable centers, and not haphazard accretions 

strangled in transportation, mired in shopping and frantic for enough schools 

and public facilities. Every road, every building location, every need for its 

inhabitants was minutely planned before ground was broken. It is the 

embodiment of Sweden’s intimate relationship between architecture and the 

land on which it stands.151 

 

David Pass är inne på samma spår. Även om Vällingby var bättre – såväl 

i plan som i utformning – än vad som kommit till på många andra håll 

var det verkligt anmärkningsvärda ”the structure of the development 

process, the formal rules and regulation, and the way the game was 

played”.152 

 En som inte var lika imponerad som Kidder Smith var chefs-

arkitekten på Fastighetskontoret, Nils Sterner. I en essä i Levande stad 

(1959), en bok tillägnad Carl Albert Anderson, betecknade han planen 

helt enkelt som ”dålig”. Det tidigare förslaget hade varit bättre, i alla fall 

vad gällde centrumdelen. Nils Sterners kritik skall dock ses mot bak-

grund av att han var en av Axel Dahlbergs mångåriga medarbetare. Rent 

arkitektoniskt var resultatet ändå bra: byggnaderna i och kring centrumet 

var ”mycket vackert utformade”, men så hade också Sterner stött 

Markelius i att Backström och Reinius borde få slutföra sitt arbete med 

att rita centrumet. Att Vällingby fått så stor uppmärksamhet berodde 

framför allt på den marknadsföring som föregått projektet, samt på 

                                                 
150  Smith (1957), s. 95; jämför Rådberg (1997), s. 64. Kidder Smith gav ut 

ytterligare tre arkitekturböcker på samma tema: Brazil builds (1936), Switzer-
land builds (1950) och Italy builds (1956). Den första upplagan av Sweden builds 
kom ut 1950 och följdes av en andra, utvidgad upplaga 1957, något som 
inte minst hängde samman med byggandet av Vällingby – en i sin tur starkt 
bidragande faktor till att intresset för Vällingby spreds över världen. 

151  Smith (1957), s. 94. 
152  Pass (1969), s. 20. 



 

 

  56 

försöket att ”skapa en självständig och självförsörjande stadsdel”, något 

man i Nils Sterners tycke bara ”delvis lyckats” med.153 

I tidningarna var det framför allt de båda varuhusen Kvickly och 

Tempo som uppmärksammades. Båda två var stora, modernt inredda 

självbetjäningsbutiker utformade helt efter amerikansk förebild. På 

Kvickly var systemet mest långtgående: där fick kunderna, om de så 

ville, till och med prova skor på egen hand! En annan nymodighet var 

fotocellstyrda, automatiska dörrar och högtalarsystem för muzak och 

utrop. Till de mer kreativa inslagen hörde de fotoceller som Kvickly 

installerat i hyllfacken vilka styrde inbyggda högtalare som, så var i alla 

fall tanken, skulle leda kunderna vidare till nästa vara man förmodade att 

han eller hon behövde.154 Omtalad var även restaurang Vällingehus, en 

av de bättre i Stockholm. Kulturskribenten Arne Häggqvist skriver i sin 

lätt besynnerliga guidebok att restaurangen  

 

håller den moderna stil som anstår en förstaklassrestaurang i den ryktbara 

moderna förstaden Vällingby. Här är betjäningen lika perfekt som maten 

och lokalerna är vackra, även om de verkar föga intima (alltför högt i tak; 

obs. dock den vackra terrassträdgården och baren). Nattklubben släpper 

även in sällskap av enbart damer, men dessa är då i de flesta fall helylle-

borgerliga. Slutomdöme: hög standard.155 

 

Ulrika Sax noterar i Vällingby – ett levande drama att många tidningar 

hämtade sitt material direkt ur den marknadsföring som getts ut av 

                                                 
153  Sterner (1959), s. 91f.; se även Sidenbladh (1981), s. 366. 
154  Se Stockholms-Tidningen (1954-11-14) och Aftonbladet (1954-11-14). Som jag 

nämnde i inledningen beskrevs Kvickly i pressen som en av Europas största 
självbetjäningsbutiker, med en försäljningsyta på 1 700 kvadratmeter, medan 
Tempo hade en försäljningsyta på 1 200 kvadratmeter – också det var ett 
för tiden stort varuhus. Se Svenska Dagbladet (1954-11-14); jämför Bergman 
(2003), s. 134. 

  Radioprogrammet Mitt i musiken tog i juni 2010 upp en modern efter-
följare till Kvicklys installationer: att vi i dag har matvarubutiker som har 
ljudet av råmande kossor i mjölkdisken och kacklande höns bland äggen. 

155  Häggqvist (1964), s. 24. Johan Lundberg har under rubriken Lustans professor 
skrivit en intressant artikel om Arne Häggqvist i tidskriften Axess (2011:9). 
Satsningen på en restaurang av så hög standard var också ett tecken på att 
Vällingby inte var någon ”vanlig” förort, där en sådan restaurang knappast 
skulle bära sig. Se Generalplan för Stockholm (1952), s. 208. 
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Svenska Bostäder, Stockholms fastighetsnämnd och andra myndig-

heter.156 Men det fanns också mer oberoende, och kritiska journalister: 

Olle Bengtzon, redaktör på Expressen, menade att Vällingby inte var 

något nytt utan ”en upprepning av de förkättade sovstädernas försök att 

vara något mitt emellan” stad och villasamhälle. Det var likformigt, och 

den ”stympade centrumkärnan […] artar sig att bli ett huvud utan 

kropp”. Trots det verkade själva centrumet – det var ännu inte färdig-

byggt – löftesrikt: ”Rena, hederliga linjer utan extra krångel.” Man skulle 

bara ha byggt högre och tätare kring centrumet, så att det hade kunnat 

bli mer plats åt radhuskvarter av samma slag som längs Långseleringen, 

det enda av de då färdigställda områdena som Olle Bengtzon fann 

verkligt inbjudande.157 

 En annan journalist som skrev om Vällingby var Eva von Zweig-

bergk. Hon är i Upptäcktsfärd i Stockholm inte lika kritisk till Vällingby 

som Olle Bengtzon. Vällingby centrum hade mycket att erbjuda, och 

även efter otaliga besök i centrumet kände von Zweigbergk ”en ny fläkt 

av upptäckarglädje och förvåning”. Men bilarna var ett störande inslag i 

miljön; även om själva torget var bilfritt gick det att köra ända fram till 

restaurang Vällingehus. Hon ogillade också den rika neonreklamen. Den 

hade redan från början fått kritik, bland annat av Skönhetsrådet, och 

Eva von Zweigbergk ansluter sig – liksom Nils Sterner – till kritikerna: 

hon tyckte att reklamen var ”banal och plottrig”, den var ovärdig ”en så 

genomtänkt stad med så goda arkitekter”. Sammantaget levde ”under-

verket Vällingby” inte riktigt upp till förväntningarna. Från tunnelbanan 

såg Vällingby mest ut ”som en präriestad på håll men utan slagkraft, 

utan verklig sky-line”. Eva von Zweigbergk avslutar med att ställa den 

välberättigade frågan om det går ”att bygga en stad i ett svep, som en 

modellkonfektion, så att den blir skön eller ens intressant”.158 

I antologin Mitt Stockholm: tjugotvå utlänningar ser på stan (1959) nämner 

flera av författarna Vällingby och det moderna stadsbyggandet i sina 

essäer – ett tecken på intresset för Vällingby, svensk arkitektur och 

planering också utanför arkitektbranschen. Några är positiva, men inte 

alla. Medan Bo Grönbech imponerades av Vällingby – ”detta djärva och 

framsynta experiment i modern stadsplanering” som växt fram efter 

                                                 
156  Sax (1998), s. 55. 
157  Bengtzon (1954-08-03). 
158  von Zweigbergk (1957), s. 189, 192f., 196. 



 

 

  58 

sociologisk forskning159 ser Jacques Gengoux ”sovstaden, det vill säga 

staden som får en att gäspa…” och ”aritmetisk hjärngymnastik”. 160 

Thomas Harris jämför trångboddheten i flerfamiljshusen i Stockholm 

med den högre boendestandarden i London och det rymliga engelska 

enfamiljshuset. Utan att direkt nämna Vällingby skriver Harris att han 

som engelsman finner ”de nya hypermoderna sovstäderna tämligen 

skrämmande” och beklagar alla de unga, bostadslösa familjer som 

tvingas bosätta sig i samhällen som inte hade växt fram naturligt, utan 

”massproducerats, utan tradition, utan individualitet och utan den gene-

rationsdifferentiering som man kunde finna i gamla samhällen”.161 

Till senare kritiker hör sociologen och etnologen Börje Hanssen. 

Han genomförde en boendeundersökning bland ett antal familjer i 

Vällingby 1957, vilka han återkom till med nya frågor 15 år senare. När 

resultatet presenterades i bokform 1978 menade han – måhända färgad 

av sin tid – att arkitekternas och planerarnas sociala ambitioner hade 

 

varit gripna av entusiasm för en sorts grannvänligt samhälle som inte går att 

realisera i verkligheten med de människor som finns nu. Man måste tala om 

en planeringsromantik som snarast skapat problem för de människor som 

råkat ut för den.162 

 

Att Vällingby fortfarande nämns i internationella översiktsverk, i alla fall 

när det handlar om stadsplanering, är ett tecken på att intresset bestått, 

även om vårt intresse i dag tycks ha en annan grund än under 1950- och 

1960-talen. När Ola Andersson betecknade Vällingby som en höjdpunkt 

i svensk stadsbyggnadshistoria år 2001 var det lika mycket för utform-

ningen som för planen: 

 

Det unika är att hela samhället är ett enda stort konstverk. Här finns 

ingenting av stadens tillfälligheter, överraskningar och egenheter. Varenda 

                                                 
159  Grönbech (1959), s. 18. 
160  Gengoux (1959), s. 85, 90. 
161  Harris (1959), s. 124. 
162  Hanssen (1978), s. 156. Stockholms stadsmuseum genomförde 2010 en ny 

studie i Börje Hanssens fotspår där elva familjer som bodde i samma hus 
som undersökningen 1957 intervjuades. Resultatet håller för närvarande på 
att bearbetas till en bok av forskningsantikvarien Bo Larsson vid Stads-
museet. 
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huskropp, varenda gatukrök och snudd på minsta skärmtak förhåller sig till 

helheten och bildar tillsammans det kanske allra viktigaste konstverk som 

den svenska modernismen lyckades producera.163  

 

För arkitekturhistorikern Johan Rådberg är Vällingby inte en höjdpunkt 

utan en startpunkt. Den semantiska skillnaden är stor: medan Johan 

Rådberg menar att Vällingby inledde vägen mot ökad storskalighet och 

höghusbebyggelse, menar Ola Andersson att Vällingby markerade av-

slutningen på vad som varit en god utveckling, och att det som sedan 

kom var ”början på en lång utförsbacke där välviljan i förortsbyggandet 

blir alltmer patriarkalisk, arkitekturen allt mer slentrianmässig och kalkyl-

erna allt krassare”.164  

 I dagens individualistiska och mångkulturella Sverige är det nog få 

som tror på statens patriarkala förmåga att skapa ett folkhem. Draget till 

sin spets har framtidstro och ABC-staden ersatts av framtidspessimism 

och gated communities. 

 

 

 

 

                                                 
163  Andersson (2001-12-12). Man kan naturligtvis diskutera den historiografiska 

”ikonstatus” som gör att vissa arkitekter och miljöer fått och får så stor 
uppmärksamhet. Varför framstår till exempel Vällingby som ett exempel på 
något nytt, som en vändpunkt? 

164  Ibid.; Rådberg (1997), s. 68. 
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Gert Wingårdh har beskrivit Kfem-huset som ”en lysande 

stiliserad flugsvamp eller en lyxig lackbox”. När det är mörkt ute 

lyser exteriören upp likt en enorm lavalampa. I fonden 

volymhandeln. Foto författaren 2010. 
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VÄLLINGBY OCH FÖRNYELSEN 
 

 

 

 

”Profillöst och ålderdomligt”.165 Detta omdöme av Vällingby centrum 

står att läsa i Vällingby centrum år 2000, en rapport som Köpmanna-

förbundet tog fram på Svenska Bostäders uppdrag år 1985. Deras analys 

skulle belysa situationen för detaljhandeln i Vällingby centrum och tjäna 

som ett ”diskussionsunderlag” med förslag på åtgärder och utvecklings-

möjligheter.166 Köpmannaförbundets kritik låg i tiden. Enligt antikvarien 

Anna Vikstrand handlade det om en allmän tendens, där formspråket i 

1950- och 1960-talens centrumanläggningar inte längre var något som 

uppskattades.167 Inte ens Arkitekturmuseets dåvarande chef, arkitekten 

Henrik O Andersson, kunde se några större värden i den tidens arki-

tektur: han skriver i Stadsförnyelsekommitténs utredning att 1950-talets 

bebyggelse brukar visa på ”en återhållsamhet, som kan ge värdighet eller 

finess men oftare tenderar till slätstruken likgiltighet.”168 

Trots att den bara omfattar ett 20-tal sidor kom Vällingby centrum år 

2000 att bli en betydelsefull faktor. Man kan inte bara finna identiska 

eller näst intill identiska formuleringar i skrivelser från Stadsbyggnads-

kontoret som i rapporten – än viktigare är att problembeskrivningarna 

och förslagen till åtgärder är desamma. Enkelt uttryckt hade Svenska 

Bostäder och Köpmannaförbundet satt en agenda för vad som borde 

göras med sin rapport, och genom sitt tidiga agerande också ökat chans-

erna att få sin vilja igenom.169 Rapporten är med andra ord en form av 

agenda setting av Svenska Bostäder och Köpmannaförbundet. 

Skall man tro Vällingby centrum år 2000 fanns det ett stort behov av 

förnyelse redan vid tiden för analysen, det vill säga vid 1980-talets mitt: 

enligt författarna till rapporten saknade centrumet ”identitet”, det gav 

ett ”nedslitet och tråkigt intryck” och motsvarade ”inte konsumenternas 

                                                 
165  Vällingby centrum år 2000 (1985), s. 14. 
166  Ibid., s. 1. 
167  Vikstrand (2005), s. 196. 
168  Andersson (1981), s. 93. 
169  Jämför Falkemark (1999), s. 14. 
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krav på ett modernt köpcentrum”.170 Det fanns andra och modernare 

köpcentrum som gick bättre: läget hade redan börjat ”bli kritiskt” – och 

här understryks allvaret av att meningen avslutas med ett utrops-

tecken. 171  Det fanns brister i butiksutbudet, framför allt var Domus 

(före detta Kvickly) och Åhléns (Tempo) alltför dominanta. Till det som 

behövdes var fler klädbutiker, men också fler butiker inom dagligvaror, 

de båda varuhusen till trots. Samtidigt som nya butiker borde komma till 

fanns det andra som borde bort, butiker som inte riktigt passade in.172 

Huvudproblemet var dock bristen på bra parkeringsplatser: man kunde 

konstatera att medan det fanns ungefär 600 ”nyttiga” parkeringsplatser i 

Vällingby centrum, hade Kista omkring 1 200 och Skärholmen så många 

som 2 000 parkeringsplatser.173  

Vad hade då Köpmannaförbundet för lösningar? Till åtgärdspaketet 

hörde framför allt en inglasning av en del av centrumet – den nyligen 

genomförda förnyelsen av Skärholmen, där det centrala gångstråket 

glasats in, hade redan tagits upp som ett föredöme i rapporten. Med en 

inglasning skulle man kunna ”skapa nya spännande miljöer”, som en food 

court. Vidare föreslås i rapporten gångramper mellan centrumet och 

parkeringshuset samt ”något nytt och spännande som ger Vällingby 

Centrum en identitet” – gärna ”med höga byggnader och torn”.174 

 Vällingby centrum hade redan genomgått stora förändringar. En 

andra byggnadsetapp hade ägt rum under åren 1962–1966. Centrumet 

kom därmed att omfatta över 100 000 kvadratmeter, och butiksytorna 

att bli nära nog fördubblade. Utbyggnaden skedde till stor del på tidigare 

parkeringsmark och följde planmönstret i de ursprungliga planerna för 

centrumet. Den hade inletts med ett nytt punkthus med polisstation, 

butiker och ett bostadshotell för vårdpersonal vid Vällingbyplan, nära 

biografen. 1963 flyttade Tempo till ett nybyggt varu- och kontorshus i 

kvarteret Kontorsskylten 6; samma år tillkom ett fyra våningar högt 

                                                 
170  Vällingby centrum år 2000 (1985), s. 14. 
171  Ibid., s. s. 11. 
172  Ibid., s. 13f. 
173  Ibid., s. 12. Skärholmens centrum hade vid tiden för invigningen 1968 hela 

4 000 parkeringsplatser, vilket gjorde parkeringsanläggningen till den största 
i Norden och en av de allra största i Europa. Antalet visade sig snart vara 
vida över behovet och har under åren minskat till runt 3 000. Se Sidenbladh 
(1998), s. 69, 71. 

174  Vällingby centrum år 2000 (1985), s. 13, 15. 
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parkeringshus vid Ångermannagatan – med plats för närmare 600 bilar 

hade antalet parkeringsplatser i centrumet fördubblats. Utbyggnaden 

avslutades i mars 1966 med två butikshus vid Pajalagatan, de så kallade 

kopparhusen.175 Nästa stora förändring skedde i början av 1990-talet. 

Efter att Domus avvecklat sin verksamhet där byggdes centrumhuset 

om till en galleria med en rad nya butiker och ett kafé. Invigningen ägde 

rum i oktober 1993.176 

 

 

 

 

 

Demografiska förändringar 
 

 

Behovet av åtgärder kopplades inte enbart till att Vällingby centrum 

skulle vara slitet och omodernt. Att befolkningen minskat och blivit allt 

äldre hade också gjort det svårt att behålla det utbud av butiker och 

service som funnits tidigare.177 Enligt Vällingby centrum år 2000 (1985) 

fanns det ett stort behov av förtätning runt centrumet, samtidigt som 

man kunde konstatera att det låg ”i ett starkt marknadsområde” och att 

det fanns ”goda förutsättningar att öka detaljhandelsutbudet och där-

igenom öka marknadsandelarna” även om inte invånarantalet ökade.178  

 Arkitekten och stadsforskaren Jerker Söderlind menar i Stadens 

renässans från 1998 att en stad av Vällingbys storlek mycket väl skulle 

kunna ”fungera som en stor och dominerande centralort” i Norrlands 

inland, men för en stockholmsförort behövs en större ”kritisk massa” 

för att kunna utmana innerstaden och leva ett självständigt liv. Vällingby 

                                                 
175  Pass (1969), s. 52; Vällingby (1966), s. 2, 8, 11. Utbyggnaden kan ses som ett 

tecken på centrumets framgång, inte minst som den, som Sidenbladh 
påpekar, ägde rum parallellt med att befolkningen i Vällingby gick ned. Se 
Sidenbladh (1998), s. 60. 

176  Sax (1998), s. 159. Vällingby centrum inför sekelskiftet (1993) uppger på s. 49 att 
det nya centrumhuset omfattade ”10 nya butiker samlade kring ett 
inomhustorg” medan det på andra ställen i samma planförslag anges att 
gallerian innehöll 20 butiker. 

177  Se Svenska Bostäder, brev (1995-01-24); Vällingby centrum år 2000 (1985), s. 
10; Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004), s. 9; Vällingbyområdet (2003), s. 8. 

178  Vällingby centrum år 2000 (1985), s. 7, 11. 
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ligger dessutom för nära Stockholm för att bli en drabantstad, men inte 

tillräckligt nära för att bli en naturlig del av den.179  Men är den hotbild 

som presenterades, med en minskande och allt äldre befolkning, sann?  

 

 

Folkmängden i Hässelby och Vällingby 1954–2009 

 
 1954 1960 1970 1980 1990 2000 2009 

Vällingby förs. 14 229 26 272 25 210 26 021 24 948 26 469 29 535 

Vällingby 5 000 11 402 9 068 6 402 5 803 6 616 7 306 

Råcksta 6 022 7 026 5 591 4 918 4 507 4 637 5 427 

Grimsta 1 773 5 299 4 282 3 050 2 796 3 168 4 184 

Kälvesta 226 216 1 928 4 972 4 597 4 464 4 494 

Nälsta 887 2 020 3 959 4 479 4 274 4 561 4 747 

Vinsta 321 309 382 2 130 2 884 2 988 3 282 

        Blackeberg 9 899 10 131 8 010 5 618 5 226 5 856 6 841 

        Hässelby förs. 3 697 28 612 25 665 28 722 30 876 31 380 34 393 

Hässelby gård 731 14 568 11 818 8 599 8 135 8 344 10 043 

Hässelby strand 2 10 281 8 837 6 342 5 555 6 002 6 639 

Hässelby villastad 2 964 3 763 4 963 13 711 17 047 16 985 17 623 

        Totalt 28 712 65 015 58 885 60 361 61 050 63 705 70 769 

        Vällingbygruppen 23 427 58 707 47 606 34 929 32 022 34 623 40 440 

Källa: Statistisk årsbok för Stockholms stad och Statistisk årsbok för Stockholm. 
Anm.: under rubrikerna Vällingby- och Hässelby församling ingår 
personer skrivna på respektive församling. Under rubriken ”Vällingby-
gruppen” ingår Vällingby, Råcksta, Grimsta, Blackeberg samt Hässelby 
gård och Hässelby strand. 

 

 

År 1960 nådde Stockholm en befolkningstopp med 808 600 invånare, 

ett invånarantal staden inte skulle nå igen förrän 2008.  Vid samma tid 

nådde också Vällingby en befolkningstopp. År 1959, bara fem år efter 

invigningen, hade stadsdelen 11 438 invånare. Efter det skulle invånar-

antalet i Vällingby minska ända fram till 1988, då befolkningen sjunkit 

till nära hälften av vad den hade varit vid 1950-talets slut, eller 5 750 

personer. Trots den minskning som ägt rum i flerbostadsområdena har 

                                                 
179  Söderlind (1998), s. 56. 
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invånarantalet i Vällingby församling legat på en relativt stabil nivå, inte 

minst tack vare att villa- och radhusområdena förtätats och byggts ut.180 

 År 2009 nåddes faktiskt en befolkningstopp med ett invånarantal på 

29 535. Som lägst var den 1991, då invånarantalet var 24 819.181 Med en 

befolkningsstruktur som liknar den för staden och ett ökat invånarantal 

framstår hotbilden mot centrumet, åtminstone rent demografiskt, som 

överdriven. Områdesprogrammet för Vällingby – som ingår i översikts-

planen för Stockholm från 1997 – tecknade redan det en relativt ljus bild 

av situationen: befolkningssammansättningen överensstämde med den 

för hela Västerort, och jämfört med hela staden hade Vällingby en högre 

andel barnhushåll, högre medelinkomst och lägre andel invandrare. 

Samtidigt varnade man för en fortsatt utglesning av befolkningen.182 Det 

aktualiserade frågan om kompletteringsbebyggelse, något vi skall åter-

komma till. 

 

 

 

 

 

Förnyelsens förutsättningar 
 

 

Redan under 1600-talet gjordes ansatser för att i lag skydda kulturarvet. 

Det var dock en byggnadsvård som lång tid framåt bar pragmatismens 

prägel och som främst handlade om att bevara och underhålla slott och 

borgar som redan fyllde någon funktion. Med historieintresset på 1800-

talet började synen på kulturarvet att vidgas. Redan vid sekelskiftet 1900 

fanns det ett intresse för att bevara hela byggnadsmiljöer, även om de 

ekonomiska resurser som stod till buds var alltför begränsade för att 

räcka till något annat än några få och särskilt viktiga objekt. Det var 

först mot slutet av 1980-talet som betydelsen av att bevara hela miljöer 

                                                 
180  Som framgår av tabellen hör Nälsta och Hässelby villastad till de stadsdelar 

som ökat starkt. Den stora utbyggnaden skedde under 1960- och 1970-
talen. Så tillkom åren 1958–1961 cirka 1 000 bostäder i Nälsta och Hässelby 
villastad, de flesta småhus. I Hässelby villastad tillkom ytterligare 3 000 
småhus under 1970-talet. Se Befolkningen i Stockholm 1252–2005 (2005), s. 48. 

181  Befolkningen i Stockholm 1252–2005 (2005), s. 49. 
182  Områdesprogram för Vällingby (1997), s. 3. 
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markerades i lagstiftningen, genom naturresurslagen och plan- och 

bygglagen.183 En hel miljö – där Vällingby centrum är ett exempel – kan 

naturligtvis, vilket också påpekas i rapporten Kulturvärden och MKB, visa 

på ”samband och sammanhang” på ett helt annat sätt än enskilda bygg-

nader.184  

 Riksintressemiljöer är områden av nationellt intresse och skyddas 

numera genom miljöbalken. De skall ha få motsvarigheter i landet och 

på så sätt utgöra en sevärdhet, eller vara av stor betydelse som referens-

område för utbildning och forskning. Att ett område pekats ut som riks-

intresse för kulturmiljövården innebär enligt miljöbalken att miljön är 

skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv, att bevarandet av kulturvärdena 

ses som så viktiga att andra intressen får stå tillbaka och att eventuella 

ingrepp i miljön bara får komma till stånd om de inte påtagligt skadar 

kulturvärdena.185 

Vällingby var som nämnts tidigare en bland många kulturmiljöer som 

klassades som riksintresse för kulturmiljövården av Riksantikvarie-

ämbetet i samband med att den så kallade naturresurslagen antogs 1987. 

Lagen upphörde att gälla i samband med att miljöbalken trädde i kraft 

1999; bestämmelserna upptogs då – med mindre förändringar – i den 

nya balken.186 Att Vällingby pekades ut som riksintresse motiverades 

dels med att stadsdelen var en representant för ”efterkrigstidens ideala 

förortsmiljö, uppbyggd som en självförsörjande förort längs tunnel-

banan på grundval av idén om den s.k. ABC-strukturen”, dels stått som 

”förebild för planering, gestaltning och program för bostadsområden i 

Sverige och internationellt”.187 Som uttryck för riksintresset såg Riks-

antikvarieämbetet följande karaktärsdrag: 

 

                                                 
183  Geijer (2004), kap. 2. 
184  Westerlind (1997), s. 7. 
185  3 kap. 6 § miljöbalken. Bestämmelsen lyder i sin helhet: ”Mark- och vatten-

områden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket.” 

186  Linder (2001), s. 8, 10. 
187  Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004), s. 10. 
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Planeringen med centrumdel med låg bebyggelse, gågator, affärer, service och 

gemensamma anläggningar och utanför detta en zon med en blandning av 

höga punkthus och lägre flerbostadshus, som omges av grusplaner och 

grönska, samt längst ut områden med radhus och småhusbebyggelse. Trafik-

differentiering, bestämda gestaltningsidéer. I det sociala programmet ingick 

tankar om en blandad befolkning och lättillgänglighet, som också skulle 

skapa en rationell verklighet för arbetande kvinnor. Området byggdes ut 

under 1950-talet och är ett sammanhållet uttryck för detta årtionde.188 

 

Det är en som synes allmänt hållen beskrivning, men den visar ändå på 

att riksintresset måste förklaras. Medan det i princip kan räcka med att 

hänvisa till de så kallade varsamhetsparagraferna i plan- och bygglagen, 

vilka Vällingby centrum också omfattas av, kan man inte enbart åberopa 

formuleringen i 3 kap. 6 § miljöbalken – riksintresset måste preciseras.189 

Förutom i miljöbalken och plan- och bygglagen finns det bestämmelser 

om hur det byggda kulturarvet får hanteras och förändras också i kultur-

minneslagen.190 

I Stockholm finns det därtill ett kulturhistoriskt klassificeringssystem 

som Stadsmuseet ansvarar för, där kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

delas in i fyra färgkategorier. En stor del av byggnadsmassan i Vällingby 

centrum – S:t Tomaskyrkan och Västerortskyrkan, centrumhuset, med-

borgarhuset Trappan samt biografen Fontänen – var blåmarkerad, den 

högsta klassificeringen enligt detta system. 191  Det innebar att Stads-

museet bedömde att de aktuella byggnaderna motsvarade de högt ställda 

fordringarna för byggnadsminnen enligt kulturminneslagen. Biografen 

Fontänen blev också byggnadsminnesförklarad av Länsstyrelsen i april 

2001. Övriga byggnader i centrumet, parkeringshuset och punkthuset i 

kvarteret Hålkortet 1 undantagna, var grönmarkerade och motsvarade 

                                                 
188  Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004), s. 10. 
189  Se 3 kap. 10, 12-13 §§ plan- och bygglagen. Kraven på varsamhet hade 

kommit till inte minst för att tillvarata viktiga karaktärsdrag i bebyggelsen, 
även om den inte tidigare pekats ut som viktig att skydda i detaljplan eller 
liknande. Se Förändra varsamt (2004), s. 7f. 

190  Weissglas (2002), s. 15. 
191  Vällingbyområdet (2003), s. 18. I Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004), s. 13 

är också tunnelbanestationen blåmarkerad, kanske som ett resultat av den 
byggnadshistoriska inventering som Stadsmuseet utfört. 
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därmed ”byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kultur-

historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.192 

 I Stockholms översiktsplan från 1999 karaktäriseras Vällingby som 

en tunnelbanestad, en av tolv definierade stadsbyggnadskaraktärer som 

behandlas i Stockholms byggnadsordning. Den är ett underlag för 

stadens planerande myndigheter, en vägledning för hur man bör förhålla 

sig till och tillvarata kulturvärdena i de olika plan- och byggnadsmönster 

som finns i staden.193 I byggnadsordningen heter det att tunnelbane-

städer och 1950-talets ABC-städer skall ”bevaras och utvecklas efter sin 

grundidé”. Så skall ”torg och centrumområden utvecklas med bibehållen 

tydlighet i ursprungliga utformningsidéer om det offentliga rummet, 

gatumiljön och butiksfasader”. Förändringar kan bara ske ”på vissa 

villkor”: 

 

Bibehållandet av bebyggelsekaraktärens tydlighet ligger till grund för 

förändringar. I speciellt värdefulla avsnitt förutsätts att bebyggelsekaraktären 

består och att proportioner, färg, fasader och tak samt detaljer som fönster, 

entréer, balkonger och räcken bibehåller tidstypisk och sammanhållen prägel. 

De höga punkthusens skulpturala verkan i stadsbilden respekteras.194 

 

Stockholms stadsmuseum genomförde mellan november 2002 och 

januari 2003 en byggnadshistorisk inventering av Vällingby centrum. 

Undersökningen visade att centrumet var ”relativt välbevarat ur kultur-

historisk synvinkel” och att den ”ursprungliga helheten” i Vällingbys 

formspråk, arkitektur och byggnadsvolymer fanns kvar förhållandevis 

intakt, jämfört med Farsta, Skärholmen och andra centrumanläggningar. 

Till det som fanns kvar i ursprungligt skick hörde den konstnärliga 

gestaltningen av utemiljön: markbeläggningen med dess cirkelmönster, 

marmorfontänerna och gatubelysningen.195  

 Kulturbyggnaderna i centrumet – biblioteket, medborgarhuset 

Trappan, biografen Fontänen samt ungdomsgården Tegelhögen – hade 

genomgått en del smärre förändringar men var ”mycket välbevarade” 

såväl interiört som exteriört. När det gällde den kommersiella 

                                                 
192  Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004), s. 13. 
193  Översiktsplan för Stockholm (1999), s. 99f. 
194  Ibid., s. 123. 
195  Olgarsson (2003), s. 15. 
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bebyggelsen var bilden en annan. Det gällde i synnerhet centrumhuset. 

Där hade stora förändringar ägt rum, framför allt interiört, även om en 

del äldre inredning och ursprungliga material fanns kvar i småbutikerna i 

kvarteret Kontorsskylten 5, i trapphus och vid entréer. Vad gällde fasad-

erna hade de största förändringarna ägt rum i bottenvåningarna medan 

tak och övre fasadpartier var mer välbevarade. De förändringar som 

skett hade enligt utredaren, antikvarien Per Olgarsson, ”inte alltid varit 

hänsynsfulla mot det ursprungliga formspråket” men bedömdes trots 

allt inte som så genomgripande att de inte var reversibla.196 

                                                 
196  Olgarsson (2003), s. 15. 
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Det nya Vällingby? Här det planförslag som Konsortiet ”Vällingby 

centrums förnyelse” lade fram. I bildens övre vänstra del kan man se 

bussterminalen och punkthuset; i motsatt ände av centrumet återfinns 

de två punkthusen. Inne i centrumet kan man ana glaspyramiden. 

Illustration ur Vällingby centrum (1990). 
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Upptakt 
 

 

År 1985 – samma år som Köpmannaförbundet kom med sin rapport 

Vällingby centrum år 2000 – kom Svenska Bostäder med ett radikalt 

förslag på förnyelse av centrumet, ett förslag som verkar ha legat väl i 

linje med vad förbundets utredare rekommenderade.197 Fem år senare, i 

oktober 1990, kom konsortiet ”Vällingby centrums förnyelse” med ett 

förslag som innebar att hela centrumet skulle genomgå en omfattande 

upprustning och utbyggnad.198 

 Vällingbyarkitekterna Höjer och Ljungqvist tog fram en av de tre 

delarna i planen. Som nämnts hade de varit med redan när Vällingby 

kom till. De hade också tidigare lagt fram olika förslag på ombyggnad: så 

hade Höjer och Ljungqvist i samband med Vällingby centrums 30-

årsjubileum – på eget initiativ – presenterat ett spektakulärt förslag, där 

Pajalagatan och Vällingbygången skulle glasas in och den norra delen av 

torget få ett högt, pagodformat glastak.199  

 Enligt konsortiets tidplan kunde utbyggnaden vara klar redan 1997. 

Genom att däcka över tunnelbanespåren kunde Vällingbyvägen flyttas åt 

sydost, mot SL:s vagndepå. Ungefär där Kfem-huset står skulle det bli 

två höga punkthus med butiker, kontor och bostäder. I kvarteret 

Kartriterskan, där volymhandeln ligger i dag, blev det plats för bostäder 

och kontor. Man återkom också till förslaget om en inglasning av 

Pajalagatan och Vällingbygången; förslaget visar en hög glaspyramid där 

de båda gångstråken korsar varandra. Vidare skulle ett nytt parkerings-

hus, kompletterat med två punkthus, ersätta det gamla och ansluta till 

centrumet med en gångbro. Också i nordväst skulle tunnelbanan 

                                                 
197  Sax (1998), s. 158. 
198  Konsortiet bestod av fastighetsägarna Svenska Bostäder, Viak, Hiby, 

Fabege och Parkeringsbolaget. I dag framstår förslaget som karaktäristiskt 
för 1980-talet: inte bara i utformning och skala, utan också i att ett 
konsortium övertar det kommunala ansvaret för planeringen. Se Vällingby 
centrum (1990); jämför Tonell (1991). 

199  Sax (1998), s. 158. Förslaget från 30-årsjubleumet återfinns i Dagens Nyheters 
”runt stan”-bilaga för Vällingby 1984-11-08. I konsortiets plan stod Höjer 
och Ljungqvist för den nordvästra delen, med den nya bussterminalen och 
tunnelbanehuset, medan mittendelen togs fram av Bengt Lindroos arkitekt-
kontor och den sydöstra delen av Lennart Bergström arkitektkontor. Se 
Vällingby centrum (1990). 
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överdäckas. Här visar planen en helt ny bussterminal, påbyggd med 

kontor och ett punkthus, medan tunnelbanestationen byggts ut till en 

”galleria” och ett hotell med 100 bäddar. Hela utbyggnaden omfattade 

med kontor, bostäder, butiker och hotell sammanlagt 107 000 kvadrat-

meter, i yta mer än det dubbla mot det befintliga centrumet.200 

Konsortiet kom emellertid med sin plan i ett sällsport dåligt läge. 

Sverige var, som nationalekonomen Klas Eklund skriver, på väg från 

1980-talets ”konsumtionsfest och överhettning” rakt ned i en djup 

kris.201 De storvulna planerna på att bygga ut hela Vällingby centrum 

fick stanna vid en förvisso rätt omfattande ombyggnad av centrumhuset. 

Höga räntenivåer – kulmen nåddes när Riksbanken höjde styrräntan, det 

vill säga räntan för lån till banksystemet, till ofattbara 500 procent några 

dagar i september 1992 – och en ekonomi som befann sig i närmast i 

”fritt fall” gjorde att konsortiet lämnade projektet. Stadsbyggnads-

kontoret fick själva avsluta programarbetet.202 

 Det programförslag som byggnadskontoret tog fram, kallat Vällingby 

centrum inför sekelskiftet, innehöll en lång rad mer eller mindre konkreta 

förslag på åtgärder, med fokus på de inre delarna av centrumet. Nu 

skulle förnyelsen ske etappvis och över en mycket längre tid, kanske 

ända in på 2000-talets första decennium. Ett första steg hade redan 

tagits i och med att ombyggnaden av centrumhuset var i gång, och 

skulle fortsätta med en inglasning av Pajalagatan och Vällingbygången. 

Till de mer konkreta förslagen hörde även en utbyggnad av parkerings-

huset, en planskild gångbro över Ångermannagatan, en ny saluhall på 

Pallashusets plats vid Vällingbyplan samt en utbyggnad av polishuset i 

kvarteret Hålkortet 1.203 Som för att blidka kulturmiljövården fanns det i 

programmet också ett förslag om skyddsbestämmelser ”i syfte att bevara 

eller rekonstruera fasader, byggnader eller stadsrum som helhet”.204 I 

programförslaget talas också om en upprustning av Tempohuset och en 

utbyggnad av kontorshuset samt en ombyggnad av tunnelbanestationen 

                                                 
200  Vällingby centrum (1990). 
201  Eklund (1999), s. 424. 
202  Ibid., s. 426; Vällingby centrum inför sekelskiftet (1993), s. 3. 
203  Vällingby centrum inför sekelskiftet (1993), passim. Utbyggnaden av polishuset 

tänktes ske på en del av Vittangiplan och i backen upp mot Vittangigatan. 
Längre fram blev det andra förslag på en utbyggnad av samma hus, men då 
som en tillbyggnad till biografen Fontänen och på Vällingbyplan. 

204  Ibid., s. 33. 
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som även skulle kompletteras med ett bostadshus i 4–5 våningar och ett 

kulturhus. Längre fram kunde det också bli överdäckningar av tunnel-

banespåren.205  

 

 

 

 

 

Nya planer, ny kritik 
 

 

Mot mitten av 1990-talet började Sveriges ekonomi att återhämta sig 

och gradvis bli allt bättre efter den ekonomiska kris som landet hade gått 

igenom. Därmed blev det också möjligt för Svenska Bostäder att 

återuppta planerna på en förnyelse av Vällingby centrum. Planprocessen 

är i princip alltid densamma. Innan en detaljplan kan antas och vinna 

laga kraft måste ”ett program som anger utgångspunkter och mål för 

planen” gå genom ett samråd och ställas ut.206 Genom hela processen 

förs en dialog mellan myndigheter och övriga berörda – det är denna 

process jag skall belysa, utifrån ett kulturarvsperspektiv.  

I februari 1994 lades programförslaget Vällingby centrum inför sekel-

skiftet fram för Stadsbyggnadsnämnden. Där blev det stopp. Man pekade 

på att den enda intressenten som kunde genomföra åtgärderna var 

Svenska Bostäder. Därmed hade ”förutsättningarna för det fortsatta 

                                                 
205  Vällingby centrum inför sekelskiftet (1993), passim. 
206  5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Under samrådsskedet skall kommunen 

”samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och andra kommuner 
som berörs”. Här skall också sakägare, boende och andra som berörs också 
få tillfälle att delta, liksom myndigheter, organisationer och enskilda som har 
ett ”ett väsentligt intresse av programmet eller förslaget”. Vid samrådet bör 
motiven till förslaget, planunderlag och följderna av förslaget behandlas. Se 
5 kap. 20-21 §§ plan- och bygglagen. 

  I processen bakom förnyelsen av Vällingby centrum var ett tjugotal 
remiss- och samrådsinstanser inblandade. Förutom Länsstyrelsen, Stads-
museet och Skönhetsrådet – som jag fokuserat på i studien – handlade det 
bland annat om Gatu- och fastighetskontoret, Hyresgästföreningen, Lant-
mäterimyndigheten, Miljöförvaltningen, Stockholms brandförsvar, Stor-
stockholms Lokaltrafik samt Vällingby hembygdsgille. Det tillkom dess-
utom en rad sakägare som ansågs bli berörda av förnyelsen, däribland 
Svenska Bostäder och närboende. 
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förnyelsearbetet […] kraftigt förändrats”, vilket gjorde att nämnden ville 

att byggnadskontoret skulle undersöka vilka delar i förnyelsen som var 

”realistiskt genomförbara” – inte minst ekonomiskt sett. 207  Ett nytt 

planförslag, framtaget efter nämndens riktlinjer, låg färdigt i februari 

1995. I april beslutade så Stadsbyggnadsnämnden att låta förslaget gå ut 

på samråd och remiss, vilket ägde rum under sommaren, från slutet av 

maj till slutet av augusti.208 

Programmet innehöll fyra huvudpunkter: en inglasning av Pajala-

gatan och Vällingbygången; en utbyggnad av parkeringshuset samt en 

gångbro över Ångermannagatan; ett tolv våningar högt punkthus med 

35–40 lägenheter i direkt anslutning till centrumbebyggelsen; skydds-

bestämmelser för centrumbyggnadernas fasader, skärmtaken och mark-

beläggningen. 209  Den mängd idéer för framtiden som fördes fram i 

Vällingby centrum inför sekelskiftet hade nu reducerats till några få punkter. 

Men samtidigt hade också tidplanen kortats ned, nu beräknades förny-

elsen vara genomförd redan 1998.210 

Stadsbyggnadskontoret hade mot bakgrund av riksintresset sedan 

1994 fört diskussioner med Länsstyrelsen och Stadsmuseet om förut-

sättningarna för förnyelsen och innebörden av riksintressebegreppet. 

Samtalen och samråden fortsatte till 1996 utan att leda fram till något 

konkret svar på hur förnyelsen skulle kunna gestaltas. 211  Att Stads-

byggnadskontoret ville få klarhet i vad riksintresset egentligen innebar 

förvånar inte. Hur kan man bevara en komplex struktur som innefattar 

arbetsplatser och centrumfunktioner, i all synnerhet när det handlar om 

                                                 
207  Stockholms stadsbyggnadsnämnd, protokollsutdrag 6/1994 (1994-04-28). 
208  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (1995-11-24), s. 2. 
209  Stockholms stadsbyggnadskontor, planbeskrivning (1995-02-10), s. 2f. I det 

tiotal detaljplaner som Vällingby centrum omfattade inför förnyelsen, och 
som helt eller delvis skulle ersättas, fanns inte några skyddsbestämmelser 
angivna. Att man nu nämner markbeläggningen som något som behöver 
skyddas är intressant – Svenska Bostäder hade redan fört fram att sten-
läggningen ur ”ett kommersiellt perspektiv” behövde läggas om. Se Svenska 
Bostäder, brev (1995-01-24), s. 2, 5. 

210  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (1995-02-01), s. 1. Till 
det som var helt borta var den utbyggnad åt nordväst som fanns med i 
Vällingby centrum (1990). 

211  Diskussionerna omnämns i Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänste-
utlåtande (2000-04-06), s. 6. Att samtal hade inletts omnämns även i Stock-
holms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (1995-02-01), s. 1. 
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funktioner som är beroende av det ekonomiska läget och till stor del 

styrs av privata aktörer? Det var en diskussion som skulle återkomma ett 

antal gånger under processens gång. Det var också frågor som arkitekten 

Olof Eriksson tog upp i tidskriften Plan år 2004, mot bakgrund av de 

nya planerna på en förnyelse av Vällingby centrum: 

 

Traditionellt handlar ju det bevarande som den här typen av beslut implicerar 

om fysiska realiteter, om landskap, stadsmiljöer, byggnader med mera. Det 

reella liv som är ABC-begreppets innehåll är däremot en del av en samhällets 

dynamik som styrs av andra krafter och regler.212 

 

Alexander Frank, den handläggare på Stadsbyggnadskontoret som då 

hade hand om förnyelsen av Vällingby centrum, beskriver i ett 

tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden centrumet ”som ett klassiskt 

exempel på samhälls- och stadsbyggnad med höga ambitioner” men att 

det då, i februari 1995, framstod som ”slitet, kommersiellt omodernt 

och även omodernt vad gäller miljö och fysisk utformning”.213 Det är ett 

omdöme som nära nog ordagrant återfinns i den tidigare åberopade 

rapporten Vällingby centrum år 2000, som vid den här tiden var tio år 

gammal.214 

Som något av en motpol till detta tjänsteutlåtande framstår 

Skönhetsrådets remissvar från augusti 1995. I sin skrivelse till Stads-

byggnadskontoret skriver rådet att Vällingby centrum har ”klassiska 

kvaliteter som står över tidens krav på förnyelse” och man menar att det 

räckte med ”renovering och löpande underhåll […] för att upprätthålla 

en acceptabel standard”. I sitt remissvar betonade Skönhetsrådet att det 

var ”ytterst viktigt att inte områdets särart förvanskas i en iver att förnya 

för kommersialismens skull” och beklagade samtidigt ”att så liten 

                                                 
212  Eriksson (2004:1). 
213  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (1995-02-01), s. 3. Plan-

beskrivningen var mjukare formulerad. Centrumanläggningen beskrivs 
fortfarande som ”kommersiellt omodern”, i behov av ”omdaning och 
anpassning” samt ”upprustning och revitalisering” men beteckningen ”slitet 
förortscentrum” är borta, liksom omdömena om centrumets miljö och 
utformning. Se Stockholms stadsbyggnadskontor, planbeskrivning 
(1995-02-10), s. 1.   

214  I rapporten står det att ”Vällingby Centrum i dag är helt kommersiellt 
omodernt vad gäller butiker, sortiment, miljö och fysisk utformning.” Se 
Vällingby centrum år 2000 (1985), s. 1. 
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hänsyn visats till området” då ju detaljplanen också innehöll ett förslag 

om skyddsbestämmelser. 215  Stadsmuseet var liksom rådet kritiskt till 

förslagen om överglasning och punkthuset. De skulle, om de kom till 

stånd, innebära ”en förvanskning av centrumbebyggelsens karaktär och 

kulturhistoriska värde”.216  

Länsstyrelsen hade liksom Stadsmuseet redan under diskussionerna 

med Stadsbyggnadskontoret inför samrådet menat att riksintresset skulle 

skadas med inglasningen och det föreslagna punkthuset.217 I sitt remiss-

svar var man fortsatt tveksam till om inglasningen var förenlig med 

riksintresset. I en sammanvägd bedömning kunde Länsstyrelsen ändå 

acceptera en inglasning med hänvisning till konkurrensen med andra 

centrumanläggningar, detta trots att man bedömde att tillgängligheten 

till centrumet kunde bli sämre, att Vällingbyplan riskerade att ”utarmas 

som samlingspunkt” och att inglasningen också innebar en visuell 

förändring av centrumet. Länsstyrelsen var dock fortsatt emot punkt-

huset, dels för att det tolv våningar höga huset skulle avvika från den i 

huvudsak låga bebyggelsen inne i centrumet, dels för att ett bostadshus i 

det av handel och kontor dominerade centrumet skulle kunna göra att 

ABC-strukturen blev otydlig.218 

Länsantikvarien Jan-Bertil Schnell delade inte Länsstyrelsens uppfatt-

ning att man kunde godta inglasningen. Han skriver i ett särskilt yttrande 

till Stadsbyggnadskontoret att överglasningen, precis som punkthuset, 

skulle ”medföra påtaglig skada av riksintresset” och att planförslaget 

borde omarbetas också i denna del. Han kritiserar även syftet med 

inglasningen:  

 

Enligt tillgänglig information syns inte heller den föreslagna inglasningen av 

gatorna vara förestavad av ett oavvisligt funktionellt eller ekonomiskt behov 

utan snarare vara resultatet av en modebetonad planeringstrend.219 

 

Som kulturmiljövårdens centrala myndighet bör Riksantikvarieämbetet 

ha sett allvarligt på ett stort ombyggnadsprojekt i ett riksintresseklassat 

                                                 
215  Skönhetsrådet, remissvar (1995-08-14). 
216  Stockholms stadsmuseum, tjänsteutlåtande (1995-07-11), s. 1. 
217  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (1995-02-01), s. 2, 4. 
218  Länsstyrelsen i Stockholms län, samrådsyttrande (1995-09-18), s. 3. 
219  Länsstyrelsen i Stockholms län, bilaga till samrådsyttrande (1995-09-18), s. 

1. 
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område, men då det är Länsstyrelsen som hanterar planärenden som 

berör riksintressen hänvisade man på ämbetet rutinmässigt till 

Länsstyrelsen i sina remissvar. Så också i detta fall.220 Vad man ansåg om 

förnyelsen av Vällingby centrum på Riksantikvarieämbetet går därför 

inte att få svar på.221 

Det är värt att notera att de som var närmast berörda av förnyelsen – 

företagarna i Vällingby centrum – inte förde fram något krav på 

inglasning.222 Något man däremot betonade var behovet av parkerings-

platser: 400–500 nya platser behövdes, det var ”en överlevnadsfråga” 

enligt företagarföreningen. Till dess parkeringsfrågan blivit löst kunde 

”höghus och inglasning” vänta.223 

Efter två bordlägganden, i december 1995 och i februari 1996, 

beslutade Stadsbyggnadsnämnden att låta byggnadskontoret ställa ut det 

planförslag man tagit fram – men utan den för Svenska Bostäder så 

viktiga inglasningen. Nämnden verkar alltså ha tagit intryck av den hårda 

kritik mot denna del i förslaget som levererats av olika remissinstanser, 

inte minst av Stadsmuseet och Skönhetsrådet.224 Men utan en inglasning 

var Svenska Bostäder inte längre intresserade av att fortsätta planarbetet. 

Ärendet blev skrinlagt.225 

                                                 
220  Riksantikvarieämbetet, remissvar (1995-08-30). 
221  Jag har varit i kontakt med Nils Ahlberg, som meddelar att han inte längre 

minns ärendet (e-post 2010-09-17). 
222  Stockholms stadsbyggnadskontor, samrådsmöte (1995-08-21), s. 3, uttal-

ande av Lars Kållberg, ordförande för Företagarföreningen Vällingby 
centrum. Det är värt att notera att Köpmannaförbundet, som i sin rapport 
Vällingby centrum år 2000 (1985) förde fram en inglasning som en central 
fråga, tillstyrkte en inglasning – ”om den kan ske till rimliga kostnader.” Se 
Stockholms köpmannaförbund, remissyttrande (1995-08-28), s. 1. 

223  Företagarföreningen i Vällingby centrum, brev (1995-11-28). Stockholm 
parkering skriver i ett senare remissvar att de runt 800 parkeringsplatser 
bolaget ansvarade för normalt räckte till under vardagarna, men att ”en klar 
bristsituation” uppstod under helgerna. Se Stockholm parkering, remissvar 
(2003-02-19). 

224  Stockholms stadsbyggnadsnämnd, protokollsutdrag 2/1996 (1996-02-01). 
225  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2000-04-06), s. 1. I en 

intervju från november 1997 skall planarkitekten Alexander Frank på 
byggnadskontoret intressant nog inte ha sett överglasningen eller fler park-
eringsplatser som det allra viktigaste för Vällingby centrum, utan gångbron 
över Ångermannagatan: ”det är tillgängligheten mellan parkeringshuset vid 
Ångermannagatan och gågatorna inne i centrum som måste bli bättre”, som 
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Torget i Vällingby sett från trapporna mot fritidsgården Tegel-

högen. Notera hur glastaket delar upp stadsbilden och bryter 

sambandet med punkthusen i fonden. Foto författaren 2012. 

                                                                                                        
Ulrika Sax citerar Alexander Frank. Enligt Sax beklagade Frank också att 
förnyelsearbetet hade stannat upp. Se Sax (1998), s. 162. 
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Ärendet går vidare 
 

 

Det skulle dröja fyra år innan frågan om en förnyelse av Vällingby 

centrum åter togs upp i Stadsbyggnadsnämnden. Frågan aktualiserades 

först efter att de nya stadsdelsnämnderna hade bildats 1997 och sedan 

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i mars 1999 godkänt ett förslag som 

innehöll en överglasning. Med detta besked ansåg sig Svenska Bostäder 

ha den politiska förankring som krävdes för att pröva ärendet.226 I maj 

2000 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att låta Stadsbyggnadskontoret 

fortsätta planarbetet och upprätta ett detaljplaneförslag.227 Förslaget var i 

princip detsamma som hade varit ute på remiss och samråd redan fem 

år tidigare, skillnaden var att punkthuset hade utgått ur planen. Kvar 

fanns förslagen om att glasa in Pajalagatan och Vällingbygången, 

utbyggnaden av parkeringshuset samt gångbron över Ångermannagatan, 

liksom förslaget om skyddsbestämmelser – som det står i ett tjänste-

utlåtande från Stadsbyggnadskontoret: ”inget nytt har tillkommit i 

ärendet”.228 

Planen ställdes ut under våren 2001.229 Då hade Svenska Bostäder 

åter börjat planera för en mer omfattande utbyggnad av Vällingby 

centrum. I ett yttrande nämner bolaget att man diskuterat frågan om en 

”utvidgning av centrum” med Stadsbyggnadskontoret. Vad planerna 

närmare skulle bestå i beskrevs dock inte, annat än att det bland annat 

handlade om parkeringshuset och om en utbyggnad för handeln i 

kvarteren Brevhuvudet och Formuläret. Vidare, och här var man mer 

tydlig med sina planer, önskade Svenska Bostäder fyra öppna gångbroar 

som skulle binda ihop övervåningarna på centrumhuset, de båda 

kopparhusen och lågdelen i Svenska Bostäders hus. Också detta hade 

                                                 
226  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2000-04-06), s. 1, 3. 
227  Stockholms stadsbyggnadsnämnd, protokollsutdrag 7/2000 (2000-05-19). 
228  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2000-04-06), s. 5ff. 
229  Efter samrådet skall planförslaget ställas ut för granskning på byggnads-

kontoret eller annan offentlig lokal i minst tre veckor. Planförslaget skall 
åtföljas av en plan- och genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse 
samt andra handlingar som kan vara viktiga. Under utställningstiden har alla 
rätt att lämna skriftliga synpunkter på förslaget, vilka stadsbyggnadskontoret 
sedan skall sammanställa i ett utlåtande. Se 5 kap. 23, 26-27 §§ plan- och 
bygglagen. 
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man redan diskuterat med Stadsbyggnadskontoret. 230  Möjligheten att 

skapa sådana gångbroar kom också att föras in i planförslaget.231 

Länsstyrelsen skriver i sitt utställningsyttrande till Stadsbyggnads-

nämnden att man fått underhandsinformation om dessa planer. Även 

om förslaget på gångbroar var ”negativt ur kulturmiljösynpunkt” menar 

man att de skulle kunna ”utformas på ett sådant sätt att de skulle kunna 

falla inom ramen för syftet med riksintresset”.232 I övrigt drog Läns-

styrelsen samma slutsatser nu, i maj 2001, som man hade gjort 1995. 

Detaljplaneförslaget innebar visserligen att Vällingby centrums kultur-

historiska värde skulle komma att minska, men ändå inte innebära någon 

påtaglig skada på riksintresset: 

 

En förbättrad parkering och tillgänglighet till centrum samt inglasning ökar 

dock centrumområdets attraktionskraft vilket också är en viktig förut-

sättning för att centrumfunktionen i ABC-strukturen ska fungera.233 

 

Länsstyrelsen kritiserade också att förslaget hade utformats som tillägg 

till det tiotal detaljplaner som berördes av förslaget. Detta kunde skynda 

på processen men var enligt Länsstyrelsen knappast förenligt med plan- 

och bygglagen. 234  Stadsmuseet menade i sin tur att en överglasning 

skulle innebära en ”kraftig förvanskning av det kulturhistoriska värdet” 

– inte bara för de båda gångstråk som var aktuella för en överglasning, 

Pajalagatan och Vällingbygången, utan för hela centrumet. I övrigt 

kunde man från museets sida tillstyrka de ändringar som detaljplanen 

                                                 
230  Svenska Bostäder, yttrande (2001-04-27). Förslaget fördes också fram av en 

av företagarna i centrumet. Se First choice fashion, brev (2001-04-10). Men 
förslag på gångbroar hade förts fram tidigare: i ett remissvar på Vällingby 
centrum inför sekelskiftet skriver Centrumhuset i Vällingby att planen borde 
utformas så att den inte skulle ”hindra möjligheten till gångbroförbindelser” 
mellan centrumhuset och de båda kopparhusen. Se Stockholms stads-
byggnadskontor, remiss- och samrådsredogörelse (1995-10-30), s. 5. 

231  Stockholms stadsbyggnadskontor, tillägg till planbeskrivning (2001-03-01), 
s. 4. 

232  Länsstyrelsen i Stockholms län, utställningsyttrande (2001-05-04), s. 1f. 
233  Ibid., s. 1. 
234  Ibid., s. 2. Man pekade här på 5 kap. 9 § sista stycket i plan- och bygglagen, 

som stadgar att ”planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår 
hur planen reglerar miljön”. 
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innebar. 235  Stadsmuseinämnden gick som tidigare på tjänstemännens 

linje, men man kan notera att ordföranden Stella Fare (sp) liksom leda-

möterna Louise Du Rietz-Svensson (m), Christer Wennerholm (m) samt 

ersättaren Louise Edlind Friberg (fp) var av avvikande mening. De 

menade att nämnden i sitt uttalande skulle skriva att man ansåg ”att en 

inglasning av Pajalagatan och Vällingbygången bör kunna övervägas om 

den görs med stor varsamhet”.236 Skönhetsrådet var liksom Stadsmuseet 

av samma uppfattning som tidigare. Rådets utställningsyttrande till 

Stadsbyggnadsnämnden i april 2001 var faktiskt en i det närmaste orda-

grann kopia av sitt remissvar från augusti 1995.237 

                                                 
235  Stockholms stadsmuseum, tjänsteutlåtande (2001-04-02), s. 4. 
236  Stockholms stadsmuseinämnd, protokollsutdrag 5/2001 (2001-04-26). 
237  Jämför Skönhetsrådet, remissvar (1995-08-14) och Skönhetsrådet, remissvar 

(2001-04-25). 
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Planförslaget för förnyelsen av Vällingby centrum. Byggnaderna 

markerade i en ljusare färgton är helt nya. Av bilden framgår 

också de med stenhällar belagda gångstråken i centrumet. Ur 

Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004). 
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En ny plan 
 

 

Om än en välbevarad 1950-talsmiljö var Vällingby centrum inte längre 

någon ”spännande framtidsstad som lockar med det senaste”, som 

journalisten Elisabet Andersson skriver i Svenska Dagbladet i december 

2002.238 Den stora frågan var inte slitaget, utan att butikerna inte längre 

kunde locka kunder på samma sätt som tidigare. I artikeln intervjuas 

Sven Lorentzi, projektledare för förnyelsen av Vällingby centrum på 

Svenska Bostäder. Enligt honom riskerade centrumet att hamna ”i en 

nedåtgående spiral” om man inte gjorde en storsatsning, men att en 

sådan inte fick innebära att Vällingby blev ett köpcentrum precis som 

vilket annat i regionen.239 Det tycks alltså som att Albert Aronsons far-

håga att Vällingby centrum inte skulle klara sig om det inte fick ”något 

av det tempo, det brus, det ljus och den rytm som kännetecknar ett 

’välutvecklat’ stadsliv” med tiden hade blivit bitter realitet.240 

Svenska Bostäders initiativ till en förnyelse av Vällingby centrum år 

1994 hade alltså lett fram till två utställningar, den senaste under våren 

2001. Nu tog händelseförloppet en oväntad vändning. Svenska Bostäder 

vill åter se en mer omfattande modernisering och utbyggnad av hela 

centrumet.241 Kort därefter, i maj 2001, bjuder Svenska Bostäder, Stads-

byggnadskontoret samt Gatu- och fastighetskontoret gemensamt in till 

parallella arkitektuppdrag för Vällingby centrums förnyelse.242 

 Mot slutet av 2002 föreligger ett färdigt förslag. Inglasningen hade nu 

blivit till ”ett högt flygande glastak”. Nu pekades Pajalagatan fram till 

Kirunagatan, hela Vällingbygången samt gången mellan Svenska 

Bostäders byggnad och det nya modevaruhuset ut som lämpliga stråk att 

komplettera med ett glastak. 243  Befintliga centrumbyggnader skulle 

byggas om och hela centrumet utvidgas åt sydost genom en överdäck-

ning av tunnelbanespåren. Vällingbyvägen skulle flyttas och ge plats för 

ett nytt modevaruhus, och över spårområdet skulle det bli plats för 

                                                 
238  Andersson (2002-12-28). 
239  Ibid. 
240  Aronson (1956:A4), s. 78. 
241  Svenska Bostäder, yttrande (2001-04-27). 
242  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2002-11-28), s. 1f. 
243  Ibid., s. 16, illustration s. 17. 
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lågpris- och volymhandel. 244  Liksom tidigare betonades de bilburna 

kundernas behov. Parkeringshuset vid Ångermannagatan skulle byggas 

ut till att rymma 800 bilar, det skulle också bli ett nytt parkeringshus vid 

spårområdet söder om den nya Vällingbyvägen, med plats för 1 200 

bilar. I förslaget ingick också tre nya punkthus längs Ångermannagatan 

och tre punkthus mot Solursparken, ett tillskott på sammanlagt 185 

lägenheter.245 

I Stadsbyggnadskontorets beskrivning av förslaget upprepas, nästan 

som ett mantra, visionen om det kommande centrumets fantastiska 

möjligheter: det skall åter bli ”Västerorts främsta handels- och mötes-

plats, präglat av hög kvalitet, god design etc.”; ”Vällingby Centrum har 

mycket goda förutsättningar att bli ett framgångsrikt och uppskattat 

köpcentrum och en vital stadskärna för hela Västerort”; ”Vällingby 

Centrum ska åter bli det starka centrum för hela Västerort som det en 

gång var och därmed också utgöra ett alternativ till innerstaden”; 

”Vällingby Centrum ska bli ett världsaktuellt och högpresterande köp- 

och upplevelsecentrum med kultstatus för sin moderna 50-talsarkitektur, 

sin smarta överbyggnad, sin vänliga stadskärnemiljö och sin historia”.246     

Samtidigt var det nödvändigt med ”en förstärkning och modern-

isering av utbudet” samt att öka biltillgängligheten för att göra Vällingby 

centrum starkt. Stadsbyggnadskontoret pekade här på konkurrensen 

från andra, mer bilvänliga centrumanläggningar i Västerort. En förnyelse 

av centrumet och ett tillskott av bostäder skulle innebära en vitalisering, 

inte bara av Vällingby, utan av hela Västerort.247 Men samtidigt som fler 

bostäder var ”en nödvändig förutsättning för att upprätthålla livet i 

stadsdelen” fanns det få platser att bygga på, trots Vällingbys glesa 

struktur:  

 

Översiktliga analyser av stadsdelen Vällingby visar att bara mycket 

begränsade tillskott av ny bebyggelse är möjliga som komplement i och 

emellan befintliga bostadskvarter. Bebyggelse och grönstruktur samverkar på 

                                                 
244  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2002-11- 28), s. 10f. 
245  Ibid., s. 8, illustration s. 9. 
246  Ibid., s. 1, 4, 6f. 
247  Ibid., s. 4. 
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ett sätt som ger en mycket stark helhet – allt hänger samman i ett väl 

planerat och genomfört mönster.248 

 

Bristen på exploaterbar markyta var också ett av motiven till att 

centrumförnyelsen skulle innehålla ”ett betydande inslag av nya bo-

städer”.249  I dag är synen en helt annan. Rapporten Tätare Stockholm 

(2009) togs fram i samarbete mellan Regionplanekontoret och Stads-

byggnadskontoret och var ett underlag inför arbetet med den regionala 

utvecklingsplanen (RUFS 2010) och den nya översiktsplanen för Stock-

holm, som antogs i mars 2010.250 Enligt rapporten skulle det tvärtom 

finnas gott om byggbar mark i Vällingby – och Vällingby pekas också ut 

som en av de ”tyngdpunkter” där det utifrån målet om en hållbar 

stadsutveckling finns ett ”relativt högt” behov av förtätning. Med gott 

om exploaterbara grönområden och goda möjligheter att förtäta den 

befintliga bebyggelsen skall det enbart i Vällingby finnas plats för 

uppemot 18 000 lägenheter.251 Ett stort förtätningsprojekt är också på 

gång genom omdaningen av Vattenfalls lokaler i Råcksta och den 

omgivande parken – beläget inom riksintresseområdet – som skall bli till 

en helt ny stadsdel kallad Vällingby parkstad.252 

 

 

 

 

 

Lyckad samverkan 
 

 

Hösten 2002 bildades en särskild arbetsgrupp med representanter från 

olika instanser i syfte att tillsammans ta fram ett program för Vällingby 

centrums förnyelse.253 De ledande personerna i gruppen var förtroende-

                                                 
248  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2002-11- 28), s. 6. 
249  Ibid., s. 6. 
250  Tätare Stockholm (2009), förord. Översiktsplanen ger inga besked om fram-

tida utbyggnadsplaner utöver en eventuell bostadskomplettering längs 
Bergslagsleden. Se Promenadstaden: översiktsplan för Stockholm (2010), s. 64.   

251  Tätare Stockholm (2009), s. 91, s. 108. 
252  Projektet finns beskrivet i Vällingby parkstad: kvalitetsprogram (2011). 
253  Stockholms stadsmuseum, tjänsteutlåtande (2003-02-20), opag. s. 2. 
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arkitekten Owe Swanson och Martin Edfelt, båda på White; Maria 

Pettersson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret; Britt Wisth, bygg-

nadsantikvarie på Stadsmuseet; Håkan Karlsson och Elisabet Stuart, 

Centrumutveckling, samt Claes Reichmann, antikvariskt sakkunnig på 

Restaurator, i nära samarbete med Svenska Bostäders projektledare Sven 

Lorentzi. Trots att gruppens arbete framstår som en sådan framgång 

och ett föregångsexempel, har arbetsgruppens betydelse för det slutliga 

resultatet knappast nämnts annat än i förbigående, inte ens efter att 

förnyelsen av Vällingby centrum stod klar. Att projektet blev så 

framgångsrikt beror enligt Britt Wisth just på att   

 

flera olika instanser samverkade både under planprocessen då flera 

grundläggande frågor löstes, under arkitekternas utvecklings- och ritnings-

arbete då de flesta detaljfrågor löstes och under genomförandet då plötsligt 

uppkommande problem kunde lösas i samverkan.254 

 

En annan framgångsfaktor var förtroendearkitekten Owe Swanson. 

Flera av de inblandade menar att Swansons förmåga att ena motstående 

viljor var helt avgörande för att processen blev så lyckad.255 Detta visar 

på hur viktiga de enskilda individerna är för det slutliga resultatet och att 

likartade arrangemang för samverkan inte alls behöver garantera samma 

framgång.  

 Gruppens arbete kan dock kritiseras utifrån en offentlighets-

principiell synpunkt. Man kan dels diskutera det politiska inflytandet 

över gruppens arbete, dels bristen på offentlig insyn: utöver kvalitets-

programmet har materialet inte blivit diariefört, varken på Stads-

byggnadskontoret eller på Stadsmuseet, vilket gör det svårt för någon 

utomstående att veta vilka handlingar som finns. Materialet är dessutom 

mycket svårtillgängligt.256 Utifrån plan- och bygglagens intentioner kan 

man också ifrågasätta att utformningen av det nya Vällingby centrum i 

praktiken redan hade avgjorts innan det lades fram för samråd.257 

                                                 
254  E-post från Britt Wisth (2010-09-19). 
255  Ibid.; intervju med Britt Wisth (2010-09-30); telefonintervju med Maria 

Pettersson (2011-03-29). 
256  Det gäller till exempel det material gällande förnyelsen som Britt Wisth hade 

på Stadsmuseet, ett material hon nu tror ligger ”i en kökkenmödding i 
arkivet i Frihamnen”. E-post från Britt Wisth (2010-09-20). 

257  Jämför Olsson, Löfvenberg & Snickars (2002), s. 19ff. 
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 Samarbetet ledde fram till ett kvalitetsprogram som blev färdigt 

2004. Det var kopplat till detaljplaneförslaget, och blev därmed juridiskt 

bindande när den nya detaljplanen antogs i november 2004. Det finns 

således all anledning att närmare studera detta dokument. Programmet 

är detaljerat, rikt illustrerat och tar upp såväl övergripande gestaltnings-

principer som utformningen av de olika delområdena torget, Ånger-

mannagatan och Solursparken samt Vällingbyvägen och spårområdet. 

Den byggnadshistoriska inventering som Stadsmuseet hade genomfört 

2003 var en grund för kvalitetsprogrammet, med utgångspunkten ”att de 

värden som är utmärkande för centrum ska bevaras och ses som 

resurser i förnyelsearbetet och att en modern och attraktiv shopping-

miljö ska skapas”. Genom att bygga vidare på de resultat inventeringen 

gett skulle kvalitetsprogrammet ge ”riktlinjer för bevarande och för-

nyelse av fasader på befintliga byggnader”.258 Det var alltså ett viktigt 

underlag för den kommande processen. När Vällingby centrum till-

delades Planpriset år 2006 fanns också kvalitetsprogrammet nämnt i 

juryns motivering till beslutet: 

  

Svenska Bostäder har, tillsammans med Stockholms stad och White 

arkitekter, lagt ner ett stort och övertygande arbete med att ta fram detaljplan 

och kvalitetsprogram för helheten. Utifrån noggranna beskrivningar av 

kulturvärden och bebyggelsens historiska utveckling har omfattning och 

utformning av nyexploateringen prövats systematiskt. Analysen och de högt 

ställda kvalitetskraven fullföljs i planbestämmelserna. Det redan långt 

framskridna genomförandet visar på en smidig och effektiv process där både 

intentionerna för bevarande och förnyelse säkerställts.259 

 

Enligt förordet var – som citatet ovan visar – målet med kvalitets-

programmet och arbetsgruppens samverkan ”att förena kulturhistoriska 

och kommersiella intressen” men det skulle också ”ge alla inblandade 

gemensamma målbilder” och sågs som ”ett nödvändigt instrument för 

framgång”.260 Enligt en välvillig tolkning valde ”Svenska Bostäder […] 

                                                 
258  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2002-11-28), s. 16f. 
259  Hallemar (2006:11), s. 35. 
260  Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004), s. 3. 
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att gå med och inte mot de antikvariska intressena” – men som Dan 

Hallemar skriver i Arkitekten var det nog ”för bra för att vara sant”.261 

 Vikten av att skapa gemensamma målbilder är något landskaps-

arkitekten Elisabeth Tornberg tar upp i sin licentiatuppsats Gestaltnings-

program i stadsutvecklingsprojekt som ett sätt att nå framgång, inte minst när 

det handlar om att förena olika intressen och kompetenser.262 Det ligger 

nära det Mats Hultman skriver i sin avhandling om kvalitetsarbete inom 

arkitekturområdet:   

 

För att uppnå god kvalitet i ett byggprojekt – där man syftar till att skapa 

arkitektur – måste man skapa en gemensam vision om god kvalitet, sam-

tidigt med en gemensam vilja att skapa denna goda kvalitet.263 

 

Kvalitets-, arkitektur-, stadsmiljö- eller gestaltningsprogram – det finns 

olika beteckningar, som varierar mellan olika myndigheter och 

kommuner – har blivit allt vanligare inom samhällsplaneringen, och 

förekommer både i översiktsplanering och på detaljplanenivå, liksom i 

olika skeden av planeringen. En orsak är att plan- och bygglagen 

numera, som ett uttryck för samhällets vilja, lägger större vikt vid 

estetisk utformning än tidigare.264 Stockholms stadsbyggnadskontor har 

arbetat med kvalitets- och gestaltningsprogram sedan 1975.265 

 Arkitektonisk kvalitet är emellertid ett problematiskt begrepp. Det är 

inte bara en fråga om vad kvalitet är, utan också en fråga om vad som är 

viktigt inom arkitekturen och hur man beskriver detta. Enligt Mats 

Hultman får kvalitet ofta en teknisk och ekonomisk karaktär där 

huvudsaken är ”produktens tekniska egenskaper” i förhållande till priset, 

snarare än funktion och utformning, faktorer som av tradition har 

betraktats som viktigare inom arkitektkåren.266  I kvalitetsprogrammet 

                                                 
261  Hallemar (2006:11), s. 33. Enligt Dan Hallemar skall Sven Lorentzi rentav 

ha hävdat att Stadsmuseet godkände glastaket: ”de tyckte till och med att 
det nya taket förstärkte tanken på ABC-staden eftersom det stärkte 
centrumfunktionen”. Ibid., s. 34. 

262  Tornberg (2008), s. 47. 
263  Hultman (2002), s. 36. 
264  Ibid., s. 9; Tornberg (2008), s. 39. 
265  Tornberg (2008), s. 31. 
266  Hultman (2002), s. 26f. Formgivningen är naturligtvis en viktig faktor för en 

stor del av de varor vi konsumerar: oavsett om det gäller en ask 
värktabletter, en digitalkamera eller en ny bil beror köpbeslutet på mer än 
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för Vällingby är det emellertid det senare, funktion och utformning, som 

står i förgrunden.  

I kvalitetsprogrammet betecknas Vällingby centrum som ett starkt 

varumärke. Med sin speciella plats i arkitekturhistorien – i programmet 

talas till och med om ”kultstatus” – tack vare ”sin historia, sin väl 

bevarade struktur och särpräglade arkitektur” har Vällingby fått en 

”mycket stark identitet och stora immateriella värden”.267 Samtidigt talas 

det i texten om otidsenlig utformning och att kunderna skulle uppleva 

Vällingby centrum ”som allt mer ointressant”. En inglasning – som ända 

sedan planerna på en förnyelse tog sin början varit en huvudpunkt – 

behövdes också enligt kvalitetsprogrammet för att Vällingby centrum 

skulle behålla sin dragningskraft; ett klimatskydd var något man som 

kund förväntade sig av ett centrum av Vällingbys storlek. 268  Enligt 

kvalitetsprogrammet föredrog kunderna andra, modernare centrum-

anläggningar eller stormarknader där besökarna erbjöds ”uppvärmda 

inomhusmiljöer fria från regn, snö och blåst med effektivare shopping 

och släta golv” framför butikerna i Vällingby centrum. 269  Samtidigt 

verkar svagheterna, som den otidsenliga utformningen och bristerna 

gentemot andra, mer moderna köpcentrum, ha varit Vällingbys styrka: 

 

I en tid när flertalet centrumanläggningar alltmer stöps i samma form 

framstår denna identitet som unik. Genom att återskapa grundläggande 

kvaliteter och avlägsna förvanskande tillägg och slitage kan en förnyelse av 

Vällingby centrum tydliggöra identiteten och kultstatusen.270 

 

Ambitionen är att Vällingby centrum återigen skall bli en förebild, en 

modern centrumanläggning och ”ett attraktivt alternativ till inomhus-

gallerior och externa köpcentrum” för alla i Västerort.271 Ett företag som 

var involverat i förnyelsen var Centrumutveckling. År 2003 gav de ut ett 

                                                                                                        
enbart en jämförelse mellan pris och tekniska funktioner hos olika 
produkter – även här spelar mer svårmätbara estetiska egenskaper ofta en 
stor roll. 

267  Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004), s. 12. Ordet kultstatus används 
också i Centrumutvecklings häfte Vällingby centrum (2003), s. 7. 

268  Svenska Bostäder, brev (1995-01-24), s. 5. 
269  Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004), s. 9. 
270  Ibid., s. 12. 
271  Ibid., s. 15f. 
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påkostat, 43 sidor tjockt reklamhäfte om det nya Vällingby centrum. Här 

är målsättningen inte bara att bli ett ”alternativ” – utan att återta 

positionen som ”Västerorts nya kommersiella, sociala och kultur-ella 

nav för shopping, möten och upplevelser”. 272  Marknadsföringen av 

Vällingby centrum är tidstypisk. Positiva särdrag är en styrka, något som 

kan förpackas till en produkt och bli till ett varumärke. I Vällingby 

centrum är det arkitekturen, den konstnärliga bearbetningen och vad 

man kan kalla ”berättelsen om Vällingby” som tillsammans med 

butikernas utbud skall samverka till en stark helhet. 

 

 

 

 

 

                                                 
272  Vällingby centrum (2003), s. 5. 
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Interiören i den nya märkesbyggnaden Kfem präglas av ljus och 

rymd. Tyvärr har omsättningen inte blivit den man räknat med. 

Flera butiker har lagt ner och butiksytor gapar tomma. För 

närvarande – våren 2012 – pågår en omfattande renovering. Foto 

författaren 2008. 
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Designcity 
 

 

Men nu åter till förnyelseprocessen! Det förslag som hade presenterats 

2002 innehöll förutom en utvidgning av centrumet åt sydost, fler 

parkeringsplatser och bostäder samt ett nytt modevaruhus. Som tidigare 

fanns här också planer på en överglasning, nu betecknat ett ”högt flyg-

ande glastak”.273 Förutom detta berördes även behovet av restauranger. 

Vällingby centrum skulle bli en ”matdestination, destination för kultur 

och restaurang, varuhusdestination samt modedestination”. 274  Längre 

fram skulle ytterligare en kontroversiell fråga läggas till i förslaget, näm-

ligen en utbyggnad av biografen Fontänen. Biografen hade restaurerats 

ut- och invändigt 1996–1998 och i april 2001 förklarats som byggnads-

minne.275 

 I förslaget skulle modevaruhuset få samma höjd som Svenska 

Bostäders hus, det vill säga sex våningar. Förutom två handelsplan ville 

Stadsbyggnadskontoret utreda förutsättningarna för ytterligare tre 

våningsplan med kontor eller bostäder, men som vi sett var bostäder 

inom centrumområdet en känslig fråga.276 För att ”bibehålla den riks-

intressanta ABC-strukturen” var ett starkt centrum det viktigaste. 

Därmed var en förnyelse och upprustning av centrumet något i grunden 

positivt. Förslaget hade enligt Stadsbyggnadskontoret utgått från cent-

rumets ”förutsättningar och behov av förnyelse” samt en ambition att 

förena handelns krav med kulturhistorisk hänsyn och en möjlighet till 

bostadskomplettering. 277  I december 2002 beslutade Stadsbyggnads-

nämnden att låta byggnadskontoret påbörja planarbetet med ett nytt 

programsamråd. 278  Det programförslag som Stadsbyggnadskontoret 

tagit fram skickades ut på remiss och samråd i slutet av januari 2003.279 

Av naturliga skäl låg Svenska Bostäder i sitt remissvar nära det 

förslag man varit med att utveckla och förordade alternativet med 

                                                 
273  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2002-11-28), s. 16. 
274  Ibid., s. 7. 
275  Olgarsson (2003), s. 15. 
276  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2002-11-28), s. 8, 

illustration s. 9. 
277  Ibid., s. 22. 
278  Stockholms stadsbyggnadsnämnd, protokollsutdrag 15/2002 (2002-12-12). 
279  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2003-05-15), s. 3. 
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kommersiell bebyggelse, med volymhandel och butiker, framför 

bostäder. Det överdäckade området över spårområdet var enligt 

bostadsbolaget inte någon ”god boendemiljö” då det ju handlade om ett 

kraftigt bullerstört område med väg- och spårtrafik. Att bygga bostäder 

där skulle dessutom hindra en framtida centrumutbyggnad åt det hållet, 

och även innebära att antalet parkeringsplatser inte blev lika stort.280 

Man kan ana en viss tveksamhet från Stadsmuseets sida mot 

utvidgningen av centrumet och hur den skulle påverka upplevelsen av 

centrumet, men förutsatt att ”områdets kulturhistoriska värde” kunde 

bevaras var förnyelsen möjlig att genomföra.281 I sitt remissvar betonade 

Stadsmuseet också hur viktigt man ansåg det vara att ”de befintliga 

delarna av Vällingby Centrum renoveras och restaureras på ett sätt som 

tar väl vara på bebyggelsens ursprungliga, tidstypiska karaktärsdrag”.282 

Till det man särskilt nämner är de ursprungliga byggnadsdetaljerna, att 

det ”trots bebyggelsens ringa ålder [är] motiverat att vårda och i vissa 

fall återställa de detaljer som är typiska karaktärsdrag för denna epok”. 

Hit hörde bland annat skärmtaken, glasmosaiken i fasaderna, dörr-

trycken och skyltar, fönsterbågar och dörrar.283 

 Länsstyrelsen menade att ”riksintressebeskrivningen i program-

handlingen var bra”. Man såg också positivt på att ”man så tydligt 

analyserat kvaliteterna i området” och att man gett Stadsmuseet i 

uppdrag att inventera bebyggelsen. Som tidigare pekade man också på 

att ett levande centrum var en viktig del i riksintresset, och att 

förnyelsen snarare kunde ”förstärka riksintressestrukturen än tvärt om”. 

I likhet med Stadsmuseet ansåg Länsstyrelsen att den befintliga 

bebyggelsen borde restaureras och återställas, viktigt var också att 

torgytorna inte förvanskades.284  

 Precis som Länsstyrelsen ansåg Skönhetsrådet att förnyelsen av 

centrumet var en ”välbehövlig möjlighet för centrum att leva vidare”. 

Att fokus låg ”på området som stadskärna” såg man som en viktig del i 

att centrumet skulle kunna utvecklas, samtidigt som dess karaktär skulle 

kunna bestå. Enligt rådet var det ”av största vikt att den karaktär som 

                                                 
280  Svenska Bostäder, remissvar (2003-04-04), s. 1. 
281  Stockholms stadsmuseum, tjänsteutlåtande (2003-02-20), opag. s. 5. 
282  Ibid., opag. s. 1. 
283  Ibid., opag. s. 5. 
284  Länsstyrelsen i Stockholms län, yttrande (2003-04-16), s. 2. 
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utmärkt Vällingby Centrum, det arkitektoniska kvalitetsmärke som 

skapades som en naturlig förlängning av framtidstron under 1950-talet, 

bevaras i vår tid”.285 Målsättningen att åter göra Vällingby centrum till 

ett ”naturligt stadscentrum” för hela Västerort såg även Samfundet S:t 

Erik som något positivt, liksom bevarandeintentionerna. Förutsätt-

ningarna för att lyckas syntes vara goda, dels då det fanns en väl utbyggd 

kollektivtrafik, dels då befolkningsunderlaget skulle öka genom för-

tätning. Det senare var nödvändigt om Vällingby centrum skulle ha ett 

”tillräckligt utbud av service, butiker, kultur och nöjen för att fungera 

som ett naturligt stadscentrum”. Om förnyelsen lyckades hade 

centrumet goda möjligheter att i framtiden fungera som ”ett attraktivt 

alternativ” till cityhandel, stormarknader och gallerior. Samfundet 

poängterade vidare hur viktigt det var med en varsam restaurering samt 

att behålla och förstärka ”blandningen av kultur och kommersialism”. 

Man såg också positivt på det nya modevaruhuset, om det hade ”hög 

arkitektonisk kvalitet och inordnar sig inom ursprunglig planidé”.286 

 Centrumutveckling gjorde 2008 tillsammans med konsultföretaget 

Docere en omvärldsanalys åt bland annat Svenska Bostäder. 287  I 

rapporten, titulerad Handel & livsstil, hävdas att centrumanläggningarna 

– trots miljödebatt, nya köpvanor och omvandlingstryck – skulle 

fortsätta att locka folk, även om vi i framtiden kommer att intressera oss 

för ”andra typer av produkter i något annorlunda köpmiljöer”. Den 

enda punkten i rapporten som enligt Malin Zimm omsatts i verkligheten 

i Vällingby centrum är det nya glastaket över Pajalagatan: den inglasade 

gallerian kommer nämligen att i framtiden få ge vika för ”utomhus-

miljöer med en tydlig prägel av stadskärna med gator och torg” – 

skyddstakets övergång från inom- till utomhus kan vara en del i detta.288 

 I det reklamhäfte Centrumutveckling tog fram betonades också att 

det nya Vällingby centrum skulle bli en ny typ av köpmiljö: ”Västerorts i 

särklass bekvämaste, mest välsorterade och framstående handelsplats” 

och ”förstahandsvalet för handel, nöje och fritidsaktiviteter”. Med ett 

                                                 
285  Skönhetsrådet, brev (2003-03-10). 
286  Samfundet S:t Erik, remissvar (2004-02-04). 
287  Rapporten har – åtminstone tidigare – funnits tillgänglig i en kondenserad 

version på Internet. Jag har inte fått tillgång till den fullständiga rapporten 
då den enligt Håkan Karlsson på Centrumutveckling ägs av de kunder som 
betalat för uppdraget. E-post från Håkan Karlsson (2010-09-27). 

288  Zimm (2008:5), s. 84. 
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antal specialbutiker inom hem och fritid – butiker som bara skulle finnas 

i Vällingby centrum eller på några få platser i landet – kunde man till 

och med räkna med en ”viss turistshopping” från hela Mälardalen.289 

                                                 
289  Vällingby centrum (2003), s. 7, 9, 29. 
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Glastaket över Pajalagatan. Till vänster centrumhuset, till höger 

skärmtaket till ett av de så kallade kopparhusen. Notera gallereffekten på 

gågatan och den nya stenläggningen. Foto författaren 2010. 
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Stridsfrågorna 
 

 

Jag skall i detta avsnitt närmare behandla de centrala stridsfrågorna i 

2002 års programförslag på förnyelse. Det handlar om förslagen på ett 

glastak över de centrala gångstråken och om att förändra mark-

beläggningen. Precis som kring förslaget på ett glastak över vissa av 

centrumets gångstråk skulle det bli en strid om Erik Glemmes 

utformning av torgytorna – att man skulle behöva reparera gatstens-

beläggningen stod klart, eftersom betongdäcket som bär upp torget 

behövde repareras. Jag skall också beröra utbyggnaden av biografen 

Fontänen. 

Som redan nämnts tillstyrkte Stadsmuseet förnyelseplanerna i stort, 

men som tidigare fanns det delar i programförslaget man inte kunde 

acceptera. Hit hörde framför allt planerna på ett glastak över Pajala-

gatan, Vällingbygången och den nya gång som skulle bildas mellan 

Svenska Bostäders hus och det nya modevaruhuset. Glastaket skulle 

enligt museet innebära ”en avsevärd förvanskning av den befintliga 

centrumbebyggelsens kulturhistoriska värde”. Man var också mycket 

kritisk till planerna på att bygga ut biografen Fontänen. Olika alternativ 

till en utbyggnad hade prövats och avsåg nu en tillbyggnad av 

punkthuset i kvarteret Hålkortet 1, något Stadsmuseet menade skulle 

inkräkta på torgytan och inverka på de ”varierade formerna hos 

gångstråk och torgytor” vilka man ansåg var ”ett viktigt karaktärsdrag i 

miljön”. Stadsmuseet motsatte sig också planerna på en förändring av 

markbeläggningen. Torget fick inte bli vad man kallar ”ett inomhus-

golv”, i stället ville man se en ”omsättning av befintlig sten med största 

respekt för den konstnärligt utformade stenläggningens autenticitet och 

karaktär”.290 

Stadsmuseet försökte i sitt remissvar också förtydliga eller tolka det 

man menade var det viktiga i riksintresseförklaringen: basen var plan-

strukturen med centrumets låga bebyggelse, de bilfria gågatorna och 

torgen samt bebyggelsens struktur runt centrumet. Viktig var också ”den 

ursprungliga utformningen av byggnader och miljö”. Stadsmuseet på-

pekade också att flera av de byggnader som var aktuella för ombyggnad, 

som centrumhuset och biografen, var blåmarkerade. Även om det 

                                                 
290  Stockholms stadsmuseum, tjänsteutlåtande (2003-02-20), opag. s. 5. 
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förnyelseförslag som hade presenterats i utställningsprogrammet gjorde 

det ”möjligt att bevara de ursprungliga delarna av Vällingby Centrum 

både vad gäller bebyggelse, planstruktur och utemiljö” skulle den 

ombyggnad som föreslogs påverka upplevelsen av Vällingby centrum.291 

Men förutsatt att förnyelsen skedde på ett sätt som var ”förenligt med 

bevarandet av områdets kulturhistoriska värde” kunde den alltså äga 

rum.292 

Skönhetsrådet menade att ”ett fritt svävande glastak skulle på samma 

sätt som en galleria vända verksamheten inåt i kvarteret och på så sätt 

riskera att bli förödande för Vällingby Centrum”, något som inte kunde 

godtas. Man ansåg också att en utbyggnad av det tidigare polishuset med 

biosalonger var till ”form, placering och karaktär främmande för 

Vällingby centrum” och att den delen borde utgå ur programmet.293 

Också på Stadsbyggnadskontoret verkar man ha varit tveksamma till 

att komplettera centrumet med ett glastak. Den kommande arkitekt-

tävlingen skulle utvisa om det alls var möjligt. Kraven på utförandet var 

höga, på att taket kunde ”samverka med såväl centrums äldre som nyare 

delar” och att anläggningen också framgent skulle ”uppfattas som hel-

het”. Man kan notera att byggnadskontoret delade Länsstyrelsens 

bedömning att man inte fick förändra den befintliga markbelägg-

ningen.294  

I juni 2003 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att låta byggnads-

kontoret gå vidare med detaljplaneringen av centrumet, med en separat 

plan för biografen Fontänen.295 Förslaget hade arbetats om av avsåg nu 

fyra nya biosalonger under själva torgytan framför biografen, en lösning 

                                                 
291  Stockholms stadsmuseum, tjänsteutlåtande (2003-02-20), s. 4. 
292  Ibid., s. 5. 
293  Skönhetsrådet, brev (2003-03-10). 
294  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2003-05-15), s. 13. 
295  Stockholms stadsbyggnadsnämnd, protokollsutdrag 9/2003 (2003-06-12). 

Utbyggnaden av biografen Fontänen behandlades i enkelt planförfarande 
vid sidan om detaljplanen för Vällingby centrum. Planen innehöll förutom 
utbyggnaden av biografen även en förlängning av det södra lastfaret, en av 
tunnlarna för varutransporter under torget. Se Stockholms stadsbyggnads-
kontor, planbeskrivning (2004-03-15). Enkelt förfarande är en metod som 
kan användas ”om förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar 
intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen”. Se 5 kap. 
28 § plan- och bygglagen. 
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Svenska Bostäder ansåg vara ”mest intressant”.296 Det var också det 

förslag som kom att genomföras. För övriga centrumet pågick plan-

samråd från december 2003 till februari 2004 med en efterföljande 

utställning som pågick från april till maj 2004.297  

Svenska Bostäder hade återkommande krävt att stenläggningen 

skulle göras så jämn och slät som möjligt. Att några sådana förändringar 

skulle bli svåra att genomföra verkar man ha varit medvetna om. Så 

skrev man i ett remissvar våren 2003 att man inför reparationen av det 

betongdäck centrumet vilar på skulle ”behöva ta bort och magasinera 

det mesta av stenläggningen, efter noggrann inmätning och doku-

mentation.” 298  Men samtidigt som man medgav att Erik Glemmes 

utformning var en viktig del av ”1950-talskaraktären” hade den stora 

brister:   

 

Beläggningen av gatsten är till sin natur ojämn, vilket accentuerats av 

sättningar i marken och att fogarna mellan stenarna gröpts ur. Detta medför 

bl a att det är svårt eller omöjligt att skjuta en kundvagn framför sig och att 

rörelsehindrade personer med rullator eller i rullstol har svårt att ta sig fram i 

centrum.299 

 

Håkan Karlsson, kommersiell projektledare för Vällingby och grundare 

av Centrumutveckling, förde fram ett annat argument i en intervju med 

Yaël Bratel: att gatstenen var svår att gå på för unga kvinnor i 

högklackat. Han skall också ha påstått att gatsten var ”otidsenligt” och 

sagt att han ”aldrig förstått arkitekters fäbless för det där medeltids-

materialet”.300 På Centrumutveckling såg man gärna hela stenläggningen 

ersatt med ett slätare – och förmodligen också modernare – material.301 

                                                 
296  Svenska Bostäder, remissvar (2003-04-04), s. 2. 
297  Stockholms stadsbyggnadskontor, tjänsteutlåtande (2004-05-24), s. 2. 
298  Svenska Bostäder, remissvar (2003-04-04), s. 3. 
299  Svenska Bostäder, remissvar (2004-02-02), s. 1f. 
300  Se Bratel (2010), s. 17. Argumentet tycks ursprungligen ha kommit från 

handlarna i Vällingby centrum; att sådana klagomål förekommit nämns av 
Stadsmuseet i ett utlåtande – bara ett exempel på svårigheterna att jämka 
samman kommersiella och antikvariska argument. Se Stockholms stads-
museum, tjänsteutlåtande (1995-07-11), s. 2. 

301  Telefonintervju med Maria Pettersson (2011-03-29). 
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I sitt utställningsyttrande framförde Svenska Bostäder att för handeln 

var det bästa ”en slät och helst uppvärmd markbeläggning” på de mest 

trafikerade gångstråken. Nu tänkte man sig en ny markbeläggning i 

”supergrafik” på de centrala gångstråken, medan den gamla sten-

beläggningen – omlagd och med mindre fogar – kunde behållas i cent-

rumets övriga delar.302 I arbetsgruppen hade Svenska Bostäder slutligen 

fått igenom att det blev en ny markbeläggning i flammad granit på 

Pajalagatan och i de gångstråk som kom till i och med det nya mode-

varuhuset, i övrigt skulle den befintliga gatstenen tas upp, kompletteras 

med markvärme och sedan läggas tillbaka.303 Totalt handlade det om 

ytor på 20 000 kvadratmeter eller två miljoner gatstenar.304  

Samfundet S:t Erik kritiserade också förslaget om glastak, något man 

menade skulle ha en negativ inverkan på ”upplevelsen av platsens 

arkitektur” och på ”den del av Vällingbys identitet som just är den liv-

fulla mötesplatsen i det fria med människor som njuter av sol och ljus”. 

Man var orolig för att ”miljöupplevelsen” skulle bli en helt annan om 

den för Vällingby så typiska markbeläggningen byttes ut. Det skulle i så 

fall vara ett, enligt samfundet, ”stort missgrepp”: 

 

I 50-talsarkitekturen är själva materialkänslan och strukturen minst lika 

viktig som mönster och form. Den utgör en stor del av den kvalitet, som de 

människor som ser Vällingby som sitt bostadsideal, upplever som speciellt för 

Vällingby och 50-talet.305 

 

Skönhetsrådet var, som tidigare, kritisk till överglasningen och planerna 

på att förändra markbeläggningen. Glastaket skulle få ”förödande 

konsekvenser” då det var ”en stadsbyggnadsmässigt främmande del av 

torget men också på det sätt som det dominerar arkitekturen sedd på 

avstånd”. Vidare ansåg man att stenläggningen var en minst lika 

                                                 
302  Svenska Bostäder, remissvar (2004-02-02), s. 2. 
303  Ibid., s. 2. Enligt tidskriften Sten hade tanken från början varit att också den 

nya markbeläggningen skulle läggas i cirkelmönster men tekniska och 
praktiska skäl gjorde att det i stället blev kvadratiska hällar. I färg och 
material följer de den ursprungliga gatstenen, röd Vångagranit och svart 
diabas, men i stället för vit Ekebergsmarmor har man valt en ljus, finsk 
granit. Se Kjellén (2008:3), s. 8. 

304  Kjellén (2008:3), s. 8. 
305  Samfundet S:t Erik, remissvar (2004-02-04). 
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karaktäristisk del av Vällingby centrum som markbeläggningen på 

Sergels torg var för Stockholms innerstad. Att gatstenen skulle återställas 

och läggas tillbaka på samma sätt efter att betongdäcket reparerats var 

därför självklart, också på Pajalagatan. Utbyggnaden av biografen 

Fontänen var däremot en viktig satsning på kulturutbudet; kulturen hade 

ju tidigare haft en viktig roll i centrumet.306 

 Länsstyrelsen menade i sitt yttrande att glastaket var ”ett nytt, 

påtagligt och i viss mening störande inslag i stadsbilden” och ifrågasatte 

behovet av ett sådant. Man satte också frågetecken kring hur det skulle 

komma att påverka gångstråket under glastaket.307 Länsstyrelsen hade 

tydligen ännu inte informerats om Svenska Bostäders planer på en ny 

”supergrafik”. I ett viktigt tillägg till sitt tidigare yttrande motsade man 

helt alla sådana planer: den var ”en viktig ingrediens i gestaltningsidén 

som gjort att Vällingby Centrum bör betraktas som riksintresse” – skulle 

planerna föras vidare hotade Länsstyrelsen att överpröva hela detalj-

planen enligt plan- och bygglagen, vilket i så fall hade kunnat äventyra 

hela projektet.308 Så skedde aldrig. Anledningen till varför Länsstyrelsen 

inte fullföljde sitt hot att pröva planen kan man bara spekulera om. I ett 

senare utställningsyttrande från maj 2004 upprepade Länsstyrelsen inte 

sin tidigare åsikt att planen i så fall skulle vara oförenlig med riks-

intresset, även om man poängterade stenläggningens stora betydelse för 

upplevelsen av centrumet: 

 

Utemiljön i Vällingby centrum präglas av hög kvalitet och ett uttrycksfullt 

helhetsgrepp med tidstypiska, modernistiska drag. Bebyggelsen ligger som på 

en bricka av den cirkelmönstrade beläggningen, ett mönster som även tas upp 

i fontäner och sittbänkar. Ett utbyte av delar av cirkelmönstret innebär ett 

avgörande ingrepp i den genomförda helheten, som markbeläggningen i 

centrum utgör.309 

                                                 
306  Skönhetsrådet, remissvar (2004-02-02). 
307  Länsstyrelsen i Stockholms län, samrådsyttrande (2004-02-12), s. 2. 
308  Länsstyrelsen i Stockholms län, tillägg till samrådsyttrande (2004-02-19), s. 

1. Man hänvisade här till 12 kap. 1 § 1 punkten i plan- och bygglagen, som 
anger att Länsstyrelsen skall pröva ett kommunalt beslut att anta en 
detaljplan om man kan befara att ”ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken inte tillgodoses”. 

309  Länsstyrelsen i Stockholms län, utställningsyttrande (2004-05-12), s. 1. 
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Förutom en kommersiell aspekt på gatubeläggningen var det också en 

fråga om framkomlighet. Stadsbyggnadsnämndens handikappråd såg 

gärna att den byttes ut, då den – som också Svenska Bostäder påpekade 

– var ett hinder till exempel för rullstolsburna, men i augusti 2004 kunde 

rådet bara konstatera att det kulturhistoriska värdet var så stort att den 

till stor del skulle bevaras. Handikapprådet poängterade därför att det 

var viktigt att ”göra beläggningen jämn och halkfri”.310 

                                                 
310  Stockholms stadsbyggnadsnämnds handikappråd, protokollsutdrag 12/2004 

(2004-08-24). 
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Torget med biografen Fontänen. Till vänster om biografen det 

punkthus som tänktes byggas till med nya salonger. Bilden visar 

också den för Vällingby så typiska utemiljön – fontänerna, 

markbeläggningen och gatubelysningen – ritad av arkitekt Erik 

Glemme. Foto författaren 2008. 
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Vad har hänt? 
 

 

För att klarlägga ärendets gång inför det slutliga beslutet följer nu en 

snabb sammanfattning av de senaste turerna i ärendet: efter att 

byggnadsnämnden åter behandlat planförslaget till en förnyelse av 

Vällingby centrum i mars 2004 fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta ett slutligt detaljplaneförslag och ställa ut planförslaget. Utställ-

ningstiden pågick från den 14 april till den 12 maj 2004. Den 10 juni 

godkände så Stadsbyggnadsnämnden förslaget. Efter att kommun-

fullmäktige återremitterat ärendet antog man detaljplaneförslaget den 22 

november 2004. Stockholms Lokaltrafik och två privatpersoner över-

klagade beslutet till Länsstyrelsen, som avslog överklagandena den 7 

mars 2005.311 

Också detta beslut överklagades, nu till regeringen. Här drog 

Stockholms Lokaltrafik tillbaka sitt överklagande och därmed avskrevs 

ärendet i den delen, samtidigt avslogs också de båda privatpersonernas 

överklaganden. I och med regeringens beslut vann planen laga kraft. 

Den 25 augusti 2005 hade den utdragna processen om en förnyelse av 

Vällingby centrum nått vägs ände.312 Knappt tre år senare stod allt klart. 

Den 27 mars 2008 återinvigdes centrumet, nu under namnet Vällingby 

city.313 

Förnyelsen av Vällingby centrum var genomgripande. Centrumet är 

helt ombyggt. Förutom att de befintliga centrumbyggnaderna byggdes 

om blev det också en överdäckning av tunnelbanespåren. Det gjorde det 

möjligt att utvidga centrumet åt sydost med volymhandel och det nya 

modevaruhuset Kfem – det udda namnet har tolkats som ”Köp: 

Feminint”314 men har antagligen kommit till genom den intilliggande 

kvartersbeteckningen, Kontorsskylten 5. Tillsammans med glastaket 

                                                 
311  Länsstyrelsen i Stockholms län, beslut (2005-03-07). Att Stockholms 

Lokaltrafik överklagade beslutet berodde bland annat på att man motsatte 
sig att det skulle bli ett glastak också över busstorget, något man trodde 
kunde leda till att busstrafiken av miljöskäl skulle tvingas bort därifrån. Det 
blev aldrig något tak över busstorget. Se Stockholms stadsbyggnadskontor, 
tjänsteutlåtande (2004-05-24), s. 2, 4.   

312  Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut (2005-08-25). 
313  Om Vällingby city (2008), s. 2. 
314  Zimm (2008:5), s. 83. 
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över Pajalagatan hör den nya märkesbyggnaden till de två kanske mest 

uppenbara resultaten av förnyelsen. Varuhuset, ritat av Gert Wingårdh, 

består av två byggnadskroppar, en stor rödvit rektangulär byggnad – 

vilken Wingårdh beskrivit som ”en lysande stiliserad flugsvamp eller en 

lyxig lackbox”315 – och en mindre, svart triangulär byggnad i sten och 

glas. I och med förnyelsen har köpcentrumytan ökat från 44 000 till 

65 000 kvadratmeter, och antalet butiker har gått från 71 till 140 stycken. 

Antalet parkeringsplatser har ökat från 1 200 till 2 100.316 

 En positiv nyhet är att restaurang Vällingehus – vars lokaler under 

lång tid hade använts som lager – återuppstått. Visserligen inte som den 

finrestaurang den en gång var, med bordsservering och en imponerande 

vinterträdgård, utan i form av en så kallad food court. Den gamla entrén 

till restaurangen, med sin karaktäristiska svängda trappa och glasade 

ingång har återställts. Tempohuset har omvandlats till en livsmedels-

destination med två stora matbutiker, Åhléns och Coop. En byggnad 

har rivits: det gamla parkeringshuset har ersatts av ett nytt, påbyggt med 

ett bostadshus med butiker i gatuplanet. 

Som Stadsmuseet konstaterade i sin rapport hade en hel del föränd-

ringar ägt rum i Vällingby centrum sedan det invigdes 1954. Till stor del 

handlade det om reversibla detaljer.317 Och många av de detaljer som 

hade försvunnit har restaurerats eller tagits fram på nytt. Exteriört togs 

den befintliga inklädnaden av svart, polerad sten ned och ersattes av en 

svart glasmosaik som skall vara mycket lik originalet. Också skärmtaken 

har återställts, de har återfått sitt ursprungliga utseende och de ursprung-

liga armaturerna har rekonstruerats efter originalritningarna. Det väl-

kända och unika cirkelmönstret i stenläggningen runt torget finns kvar 

men har blivit omlagd och fått markvärme. De runda fontänerna är helt 

nya, men i samma form och i Ekebergsmarmor, som de ursprungliga 

fontänerna.318 

Viktigt är att centrumet har kvar sin öppna karaktär, att torget och 

gångstråken alltid är öppna för besökaren. Det blev inte någon sluten 

galleria med stängningstider. Och även om överglasningen utgör en ny 

och pregnant del i det nya Vällingby centrum har konstruktionen inte 

                                                 
315  Lundström (2004:1), s. 12. 
316  Om Vällingby city (2008), s. 14. 
317  Olgarsson (2003), s. 15. 
318  Wisth (2009:5), passim. 
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medfört några ingrepp i själva centrumbyggnaderna, glastaket går att ta 

bort om man i framtiden så skulle vilja. 
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 

 

 

 

Stadsbyggnadsfrågor är ständigt på agendan. Allt från Stockholms 

silhuett till det nya Vällingby centrum, har man diskuterat hur 

förändringarna i miljön påverkar stadens historiska karaktär och 

identitet. Och med rätta: vår fysiska miljö är ju något som vi möter hela 

tiden, något som ständigt omger och påverkar oss, utan att vi tänker på 

det. Här finns också vår historia. Men städer är inga museer, de 

förändras. I de förändringar som sker ses inte alltid efterkrigstidens 

bebyggelse som kulturhistoriskt intressant, som något värt att bevara. 

Det gäller inte minst centrumanläggningar. Vällingby centrum var, och 

är, ett undantag.  

 Syftet med denna studie har varit att behandla Vällingby centrum ur 

ett kulturarvsperspektiv. I den första delen av arbetet har jag beskrivit 

bakgrunden till vad man kan kalla Vällingbys kanonstatus, att det blivit 

ett riksintresse; i den andra delen processen bakom förnyelsen av 

centrumet. Det finns en hel del likheter mellan de förslag till förnyelse 

som presenterades redan på 1980- och 1990-talen och den förnyelse 

som så småningom kom till stånd. Samtidigt är skillnaderna stora. De 

första planerna gav inte uttryck för någon större respekt för Vällingby 

centrum som kulturarv. Också efter riksintressemärkningen var det en 

fråga som behandlas tämligen styvmoderligt. 

 Men värderingar förändras; vi får nya tidsperspektiv. Så småningom 

kan man se en omsvängning i synen på Vällingby centrum och ett 

erkännande av dess värden. Från att närmast ha varit en belastning blir 

Vällingby centrums utformning och arkitektur i stället en tillgång. I 

kvalitetsprogrammet talas till och med om ”kultstatus”. Det är svårt att 

svara på vad denna omvärdering berodde på. En faktor var sannolikt det 

pedagogiska arbete som Stadsmuseet lade ner och arkitekternas 

entusiasm för 1950-talets formspråk. En annan faktor var sannolikt att 

Vällingbys kulturarvsstatus så småningom fått genomslag. Centrumet 

hade dessutom redan från början presenterats som en framgång och 

som något alldeles speciellt – därtill ritat av kända arkitekter, tillkommet 
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under ”rätt” årtionde; under en tid då man ännu byggde med hantverks-

mässiga metoder och i hög kvalitet. 

 Vällingby centrum har alla förutsättningar att åter bli en framgång. 

Man har ett sedan länge väletablerat varumärke, inte minst tack vare sin 

historia som förebild för andra centrumanläggningar både i Sverige och 

utomlands, och har inte behövt motarbeta samma nedåtgående spiraler 

som så många efterföljare i floran av centrumanläggningar fått möta 

redan från början. Anläggningen behövde inte kompletteras med ”höga 

byggnader och torn” som Köpmannaförbundet föreslog.319 Visst kan 

sådana accentbyggnader, som Tage Wiklund påpekar, ge ”staden iden-

titet” och en ”orientering i rum och tid”320 – men här saknades varken 

identitet eller historia. Inte höga byggnader heller, för den delen. 

 

 

 

 

 

Vällingby och kulturmiljön 
 

 

Bostadspolitiken var ett viktigt område i omdaningen av Sverige till en 

modern välfärdsstat. Den sociala bostadspolitik som utvecklades på 

1930-talet har varit framgångsrik i sin strävan att ge alla invånare goda 

boendevillkor.321  I denna strävan framstår Vällingby – ”alla förorters 

förebild”322  – fortfarande som ett lyckat exempel, 60 år efter att de 

första hyreshusen stod klara. I likhet med rekordåren under 1960- och 

1970-talen var 1950-talet en period med ett intensivt byggande. Men till 

skillnad från de bostads- och stadsmiljöer som kom till under miljon-

programmet framstår 1950-talets förorter än i dag som något av 

mönsterexempel och som symboler för det moderna Sverige. 323  Det 

                                                 
319  Vällingby centrum år 2000 (1985), s. 15. 
320  Wiklund (1992), s. 28. 
321  Isacson (2007), s. 214; Arnstberg (2000), s. 48. 
322  Så rubricerat av Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet (2002-12-28). 
323  Under 1950-talet var bilden delvis en annan. Konstvetaren Thomas 

Paulsson var inte ensam om att tycka att den moderna stadsplaneringen 
hade ”förfulat stadsmiljön, gjort den trist och entonig, gjort att vi åter 
sjunkit ner till den bottennivå som de snabbväxande 1800-talsstädernas 
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räcker att jämföra Vällingby med efterföljaren Skärholmen, som trots att 

de är byggda enligt samma principer brukar bedömas helt olika.324 

Behovet av modernisering och upprustning av miljonprograms-

områdena har ställt också denna bebyggelse i fokus inom byggnads-

vården, som en del av vårt kulturarv och som en viktig kunskapskälla 

för framtiden. Svårigheten är inte bara att välja ut vad vi skall bevara i 

denna byggnadsmassa, utan också att försöka förklara för boende och 

andra varför det alls skall bevaras: bortom den akademiska världens 

försvar av miljonprogrammet – kritiserat som ”omedvetet ideologiskt” 

av etnologen Karl-Olov Arnstberg – härskar ju alltjämt bilden av denna 

epok som en arkitektonisk katastrof och höghusförorterna som präglade 

av sociala problem, utanförskap, radikalisering och bilbränder. 

Medan förnyelseprojekt i miljonprogramsområden inte sällan 

domineras av en vilja att förändra, handlar det i äldre bostadsområden 

ofta om att behålla så mycket av den ursprungliga karaktären som 

möjligt – ett tecken på den roll det förflutna kan spela i samhälls-

planeringen i vårt nya, föränderliga samhälle. Så har Svenska Bostäder 

tagit fram ett ambitiöst vårdprogram med riktlinjer för hur man skall 

bevara och utveckla 1950-talsbebyggelsen i Vällingbyområdet. Där 

entrédörrar och balkongfronter bytts ut mot moderna aluminium-

varianter är målsättningen att så småningom byta ut dessa mot nya, mer 

lika originalet.325 

 Med förnyelsen av Vällingby centrum skulle 1950-talets arkitektur 

möta nutiden och tillsammans bilda en stark helhet. Resultatet kan 

diskuteras. Att lägga till tydliga arkitektoniska element till en bebyggelse-

miljö som planerades och gestaltades som en väl sammanhållen enhet är 

en utmaning. Utvidgningen har också gjort att balansen rubbats: 

anläggningen är inte tydligt avgränsbar på samma sätt som tidigare, 

tyngdpunkten har förskjutits mot Kfem-huset. Det jag personligen ser 

                                                                                                        
’stenöknar’ representerade”. Se Paulsson (1958), s. 39. Kritikerna skall inte 
avfärdas som nostalgiker, de bejakade säkerligen utvecklingen. Kim 
Salomon påpekar, just apropå kritiken mot Vällingby, att det inte handlade 
om ”ett ifrågasättande av utvecklingen” i sig, utan om ”reflektioner kring 
modernitetens gränser” – och som sådana kan man också tolka de negativa 
omdömen jag tagit upp under rubriken Lovord och kritik. Se Salomon (2007), 
s. 243. 

324  Söderqvist (2008b), s. 115. 
325  Vällingby, Grimsta: att vårda och utveckla ett 1950-talsområde (2003), s. 28. 
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som ett stort misstag är glastakets utsträckning över torget. Just där 

passar det illa in i miljön, det hindrar fria siktlinjer och fyller knappast 

heller sin tänkta funktion som klimatskydd. 

 Förnyelsen av Vällingby centrum innebar att alla byggnader byggdes 

om och renoverades i större eller mindre omfattning, förändringar som 

naturligtvis kan innebära såväl förbättringar som försämringar när det 

gäller bebyggelsens funktionella och upplevelsemässiga kvaliteter. 326 

Samtidigt talas det i kvalitetsprogrammet om ett ”stort hänsynstagande 

till kulturhistoriska värden”, där Vällingbys typiska bebyggelsevolymer 

också i fortsättningen skulle ”ge centrum karaktär”. Det handlade om att 

”återskapa grundläggande kvaliteter” och att ”avlägsna förvanskande 

tillägg”.327 

 Förutom den inverkan som Kfem-huset och glastaket har på miljön 

har det också skett andra, men kanske mindre påtagliga förändringar. Så 

har den befintliga bebyggelsen renoverats och restaurerats i varierande 

omfattning, för att framför allt på detaljnivå få fram en mer ursprunglig 

utformning – den stora frågan i ett antikvariskt sammanhang gäller 

centrumets autenticitet, hur äkta det är. Vad är kvar av det ursprungliga 

och av de förändringar som skett under årens gång, av centrumets års-

ringar? En hård och kanske orättvis dom är att 1950-talet degraderats till 

ett staffage, till en spännande och identitetsskapande kuliss. För någon 

som inte är insatt i arkitektur- och byggnadshistoria är det inte lätt att se 

vad som är bevarat, restaurerat, rekonstruerat eller kopierat. Jämfört 

med tidigare förslag på åtgärder kan förnyelsen av Vällingby centrum 

ändå sägas ha varit varsam.   

Den stora frågan under processens gång rörde riksintresset, hur man 

skulle bevara ABC-staden som idéarv. Frågor kring riksintresse-

områdenas värden är ofta aktuella, något som ständigt diskuteras inom 

kommunerna, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Riksintresse-

klassningen var omdiskuterad redan från början, då den sågs som ett 

alltför trubbigt instrument – något den också visat sig vara. 328  I 

förnyelsen av Vällingby centrum hjälpte det inte heller att motiv-

beskrivningen betonade ett så pass vagt begrepp som ABC-staden. Det 

gav utrymme för de olika aktörerna att själva definiera begreppet och ha 

                                                 
326  Olsson (2003), s. 46. 
327  Vällingby centrum: kvalitetsprogram (2004), s. 12, 16, 18. 
328  Gustavsson (2005), s. 116. 



 

 

   111  111 

åsikter om hur man bäst bevarar ett idéarv. Samtidigt kan man tycka att 

det faktum att ett område är klassat som riksintresse för kulturmiljö-

vården borde ge just kulturmiljövården tolkningsföreträde om vad som 

är skyddsvärt. 

 

 

 

 

 

Lärdomar 
 

 

Vilka lärdomar kan man dra av fallet Vällingby? Förnyelsen av Vällingby 

centrum var unik, med sina speciella förutsättningar. Det innebär inte att 

man inte kan dra generaliserbara slutsatser av förnyelseprocessen. Den 

främsta och viktigaste slutsatsen – för övrigt något som Stockholms nya 

stadsarkitekt Karolina Keyzer konstaterat när det gäller det segdragna 

ärendet om Slussen – är att slutresultatet ofta blir bättre ju längre tid 

man tar på sig att diskutera och planera fram en lösning.329 Med tanke 

på hur svårt och kostsamt det kan vara att reparera misstag i den fysiska 

miljön kan eftertanke och god planering vara väl investerade pengar.  

 En annan viktig lärdom, som också konstateras i Riksantikvarie-

ämbetets bok Förändra varsamt, är vikten av kunskap och att beskriva 

bebyggelsens kvaliteter och möjligheter.330 På så sätt kan man också, 

utifrån begreppet agenda setting, ta kontroll över problembeskrivningen. 

Kulturmiljövården kom aldrig att på allvar ifrågasätta Köpmanna-

förbundets negativa omdömen av Vällingby centrum eller behovet av 

radikala åtgärder. I Att skapa värden uppmanas kulturmiljövården att i 

stället ta initiativet i processen: ”att försöka föregripa eller ha handlings-

beredskap för initiativ till förändring” och inta en ”mera konstruktiv 

roll” än den som ”nejsägare”.331 Kanske skulle allmänheten i så fall få en 

mer positiv syn på en sektor som ofta uppfattas som negativt inställd till 

samhällsutveckling. Här kan man också diskutera medborgarnas del-

aktighet vad gäller kulturarvet, liksom all samhällsplanering i stort. Att få 

                                                 
329  Uttalande av Karolina Keyzer på Stadsbyggnadsakademin (2010-10-12). 
330  Förändra varsamt (2004), s. 9. 
331  Olsson, Löfvenberg & Snickars (2002), s. 15, 21. 
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in medborgarna i processen är något som börjat bli allt viktigare – om 

än inte helt oproblematiskt. 

 Jag har redan fört fram kritiska synpunkter mot den beslutsprocess 

som föregick förnyelsen av Vällingby centrum. Den grupp som tog fram 

kvalitetsprogrammet levererade ett väl utfört arbete samt bejakade och 

skapade en förståelse för de olika aktörernas argument – med tanke på 

den oenighet som fanns, inte minst mellan Svenska Bostäder och 

Stadsmuseet, hade det lätt kunnat bli betydande problem att enas kring 

ett beslut. Gruppens roll har dock knappast redovisats offentligt. Det är 

också svårt att ta del av det beslutsunderlag man använt sig av. Man kan 

med andra ord diskutera allmänhetens möjligheter till insyn och 

inflytande över ärendet, något plan- och bygglagen föreskriver. Att låta 

en särskilt tillsatt grupp ta fram en lösning kan vara en förment enkel 

och effektiv lösning, men frågan är – i alla fall i mer uppmärksammade 

och omdiskuterade fall – om inte detta tenderar att leda till att projektet 

förhalas på grund av protester och överklaganden. Det senare är något 

som i någon mån kan undvikas om man har en dialog där medborgarna 

får större utrymme. Medborgardeltagande är också något som välkom-

nats av de jag intervjuat och i andra diskussioner, men som i praktiken 

inte sällan ”ses som ett störande moment i en välordnad process” som 

inte alltid ger de resultat man önskat.332 

 

 

 

 

 

ABC blir ABCD 
 

 

Ambitionerna var höga. Till den gamla ABC-staden lades ett D, som i 

design. Vällingby centrum blev Vällingby city. Från att ha varit hopplöst 

ute vid mitten av 1980-talet hade 1950-talet åter blivit modernt, något 

                                                 
332  Granberg & von Sydow (2002), s. 12, 25f. Hässelby-Vällingby stadsdels-

nämnd tog våren 2003 upp möjligheten att stadsdelens ungdomar skulle 
bjudas in till ett samtal om hur ”det unga Vällingby centrum” skulle kunna 
utformas. Se Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, protokollsutdrag 
(2003-03-25). Om det blev något samtal är oklart. 
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som kunde marknadsföras, och bidra med såväl identitet som 

originalitet. Vällingby hade hamnat rätt i tiden. Med ett ben i 1950-talet 

och det andra i nutiden skulle det nya Vällingby centrum hålla inter-

nationell klass. Kombinationen har skapat en varierad anläggning, ett 

centrum i mänsklig skala. Den kombinationen räddar också Vällingby 

undan den fara som ”världsklass” numera innebär, då städerna enligt 

den engelske arkitekturkritikern Jonathan Glancey börjat förlora sin sär-

art och blivit alltmer lika varandra. I en artikel, översatt i Arkitektur, går 

Glancey till hårt angrepp mot vad han kallar den ”lobotomerade 

stadsplaneringen” av i dag:    

 

Centrala Stockholm översvämmas av stigande nivåer av tanklös, blank, luft-

konditionerad arkitektonisk smörja. Politikerna tycks förförda av idén att 

ett ”frustande” stadscentrum måste se ut som datorrenderingar av den mest 

glassiga och karaktärslöst förskräckliga plats du kan föreställa dig, med fullt 

av leende människor i lediga kläder. Centrum ska vara bombat med 

fantasilösa butiker, som om det pågick ett krig.333 

 

Samtidigt är förnyelsen, och framför allt Wingårdhs modevaruhus, utan 

tvekan viktiga dragplåster i den hårda kampen om kunderna. Intressant 

arkitektur kan skapa nya värden och verka berikande. Men oavsett om 

man anser att Jonathan Glanceys ord ovan är applicerbara på Kfem-

huset eller ej kan man naturligtvis fråga sig om det räcker med en 

trendig och modern arkitektonisk förpackning – observera ordet för-

packning, för interiört är det samma välbekanta och föga spännande 

utformning som man känner igen från andra gallerior och varuhus. Att 

den blanksvarta fasaden mot Ångermannagatan inte heller är alldeles 

praktisk syns också. Den har vid mina besök i centrumet varit smutsgrå 

av vägdamm – en stark kontrast mot den rena och närmast bländvita 

miljö som möter besökaren inne i varuhuset. 

 Attraktionskraften i en centrumanläggning beror mycket på utbudet. 

Det handlar inte enbart om varor, utan också om kultur och nöjen, och 

                                                 
333  Glancey (2010:4), s. 12. Kfem-huset kan verkligen marknadsföras som 

världsklass: det vann nämligen shoppingkategorin i World Architecture 
Festival i Barcelona år 2008. En annan prisvinnare är glastaket, som till-
delades Stålbyggnadspriset år 2007. Se www.worldbuildingsdirectory.com 
och www.sbi.se. 

http://www.worldbuildingsdirectory.com/
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det finns det också i Vällingby. Problemet, som jag ser det, är att 

utbudet är alldeles för alldagligt. Det hade kanske varit för mycket att 

hoppas på en ny restaurang av samma klass som Vällingehus, men 

kedjebutiker som MQ, Scorett och Gina Tricot lär inte heller räcka, om 

man som här har haft ett uttalat mål att locka också mer långväga 

besökare och ge ett exklusivt intryck. Vad har Vällingby centrum som 

inte finns i andra centrumanläggningar? Men, som Lisa Marie Mannfolk 

påpekar i tidskriften Rum – man kan inte lasta arkitekten för att det var 

Gina Tricot och inte Maison Martin Margiela som etablerade sig i 

huset.334  

 Parkeringsfrågan var en viktig, men inte särskilt framträdande fråga. 

Vid tiden för Vällingby centrums invigning gick det ungefär 100 bilar 

per 1 000 invånare i Stockholm; år 2009 gick det 438 bilar per 1 000 

invånare. 335  Behovet av ytterligare parkeringsplatser var också något 

man var enig om, detta trots att parkeringsplatserna band upp 

centrumnära mark som kunnat användas för bostadsbyggande, och att 

behovet av parkeringsytor sannolikt beräknats efter maximalt utnytt-

jande. Därmed inte sagt att de bilburna kunderna är oviktiga. I kampen 

om de väl så viktiga bilburna kunderna är det kanske Förbifart 

Stockholm – om den byggs – som blir räddningen för Vällingby 

centrum, om inte Västerortsborna i så fall väljer andra, genom 

förbifarten än mer lättillgängliga köpcentrum. Med förbifarten skulle 

Vällingby dessutom kunna bli en regionkärna, en potential som Bosse 

Bergman pekat på. 336  Frågan är dock vad en sådan satsning skulle 

innebära för Vällingbybornas upplevelse av lokal identitet, av till-

hörighet, trygghet och gemenskap. 

 

 

                                                 
334  Mannfolk (2008:5), s. 95. Ett undantag var 7 Camicie, en butikskedja som 

säljer italienska designskjortor. Den enda butiken i Stockholm har dock 
övergett Kfem och flyttat till Bromma blocks. Bromma blocks ligger intill 
flygplatsen och har kommit till genom att flera byggnadsminnesförklarade 
hangarer omvandlats till en galleria, vilken för övrigt vann Svensk handels 
utmärkelse Retail Awards för bästa köpcentrum/galleria år 2011. Se 
www.brommablocks.se. 

335  Lundin (2008), s. 21; Statistisk årsbok för Stockholm 2011, tabell 8.12, s. 226. 
Siffran för 2008 avser bilinnehavet i Stockholm – i länet är den högre – och 
inkluderar fordon ägda av juridiska personer. 

336  Bergman (2009:8), s. 68f. 
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Ett hållbart samhälle? 
 

 

I dagens samhällsdebatt har hållbarhetsperspektivet fått stort utrymme. 

Kan vi fortsätta med samma konsumtionstakt också i framtiden? 

Ekonomen Micael Dahlén är optimistisk och menar att homo innovatus 

kommer kunna ”hantera naturens och samhällets utmaningar”.337 Andra, 

som filosofen Georg Henrik von Wright, menar att det är ansvarslöst att 

tro ”att mera forskning, ny teknik och marknadskrafternas fria spel ändå 

till slut skall ställa allt till rätta”.338 I insikten att vi i framtiden behöver 

ett förändrat sätt att leva ligger också nya krav på samhällsbyggandet, på 

hur staden utformas och utnyttjas. 

 En tilltalande miljö är naturligtvis en viktig del i Vällingbys förmåga 

att attrahera kunder. Det handlar framför allt om känslor: att centrumet 

känns tryggt och väl underhållet; att bebyggelsen och de allmänna ytorna 

upplevs som attraktiva. Man kan naturligtvis fråga sig om en så 

genomgående förnyelse var den bästa för Vällingby centrum. Det sägs 

visserligen att kunderna har kommit tillbaka – men är de tillräckligt 

många? Kundunderlaget skall ju inte bara bära de investeringskostnader 

som förnyelsen innebar utan också räcka till för betydligt fler butiker än 

tidigare. Att det åtminstone tidigare funnits problem med att få lön-

samhet i butikerna har varit uppenbart, framför allt i saluhallen, där flera 

av de smålokaler som varit tänkta för småbutiker och liknande verksam-

heter stått tomma. Det fanns också kritiska röster bland de lokala 

företagarna i Vällingby centrum inför förnyelsen, som de menade blev 

alltför omfattande och kostsam.  

 Kanske hade det varit bättre med en upprustning av de befintliga 

butikerna och kulturbyggnaderna – ett litet men starkt centrum för 

Vällingbybornas dagliga behov, utan stora gester och visioner om att bli 

ett regioncentrum. 

 

                                                 
337  Dahlén (2008), s. 144f.; 150. 
338  von Wright (1993), s. 150. 
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TABELLER 
 

 

Figur 1: Folkmängden fördelad på åldersgrupper. Vällingby 
församling jämfört med hela staden 1960. 
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Källa: Statistisk årsbok för Stockholms stad 1961. 

 
Figur 2: Folkmängden fördelad på åldersgrupper. Vällingby 
församling jämfört med hela staden 1980. 
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Källa: Statistisk årsbok för Stockholm 1981. 

 
Figur 3: Folkmängden fördelad på åldersgrupper. Vällingby 
församling jämfört med hela staden 2009. 
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Källa: Statistisk årsbok för Stockholm 2011. 
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Figur 4: Bostädernas storlek stadsdelsvis i Vällingby, Råcksta och 
Grimsta 1985, jämfört med hela staden. 
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Källa: Statistisk årsbok för Stockholm 1991.  

 
Figur 5: Bostädernas storlek i Vällingby församling jämfört med 
Västerort och hela staden 2009. 
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Källa: Statistisk årsbok för Stockholm 2011. 
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ENGLISH SUMMARY 
 

 

The focus of this case study is the renewal of Vällingby Centre which 

took place between 2004 and 2008. With its scale, ambition and content, 

Vällingby represented something completely new in Swedish urban 

development when the district came into being in the early 1950s. 

Growing prosperity and improvements in living standards along with 

the expansion of town districts meant that the small business centres 

common to social planning were abandoned in favour of large 

American style community centres. 

Community centres played an important role in Swedish social and 

welfare construction during the post-war period. They not only had a 

commercial function they also had a social and cultural function. 

Despite the fact that they appeared in great numbers, few of them 

remain as they once were. Many have undergone major changes 

including alterations, and quite often rather careless intervention, both 

with regard to their interior and exterior. New shop types, consumption 

patterns and increasingly fierce competition, are just some of the factors 

that have led to the original values contained within this area being on 

the verge of disappearing. 

The entire town of Vällingby was nominated in 1987 by the National 

Heritage Board as a clear and well preserved example of an ABC city 

with regard to its structure and the planning ideals of the 1950s. But an 

expression of such conservation ambitions signifies quite often a 

potential conflict situation with other interested parties and areas of 

interest, not least when it comes to buildings and environments that are 

for commercial use.  

 The main purpose of this study is to deal with the renewal of 

Vällingby centre from a cultural heritage perspective. The first chapter 

will provide a background as to why Vällingby came about and present a 

picture of post-war town planning and the emergence of Vällingby 

Centre; while the second chapter will examine the decision-making 

process behind the renewal, where Välingby's town centre regeneration 

offers an interesting example of how areas which are classed as being of 

national interest are dealt with during the planning process.  
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 In the mid-1980s, 30 years had passed since Vällingby Centre was 

inaugurated. The once so attractive area had lost some of its former 

glory. Competition for customers had become tougher, especially from 

city traders, but also from other community centres in Västerort. The 

issue of further expanding and renovating the centre arose early and was 

promoted by real estate owners, with the primary owner Svenska 

Bostäder taking the lead. But it turned out to be a protracted affair, and 

it would take years before redevelopment could commence. It was not 

until the spring 2008 that the new Vällingby Centre was inaugurated. 

 Despite the changes Vällingby has undergone, interest has persisted. 

Swedish and foreign architects and planners still come on study visits. 

Today, a fully remodelled centre faces the visitor. The well-known, 

uniquely paved areas with different coloured setts in the shape of 

roundels have been reorganised, have been supplied with heat from the 

ground and have been levelled off, the fountains of Ekeberg's marble 

are newly made copies of those that were there before. At the centre 

building and the Svenska Bostäder building, the canopy roofs have been 

rebuilt, and the round lamps have been removed and replaced with new 

cone-shaped fixtures similar to the original lamps. The centre building, 

the so-called copper houses and the Tempo building have undergone 

major internal changes. A new multi-storey car park has replaced the old 

one and residential buildings have been added. The cultural buildings 

have undergone least change: the two churches remain, as does the civic 

centre, completely untouched, while the library and the youth recreation 

centre Tegelhögen have undergone some minor alterations, as well as 

Pallashuset, the so-called Blå huset (the Blue building) and the under-

ground railway building. The cinema Fontänen has expanded with new 

salons in the square but is otherwise almost completely intact. The most 

striking elements of the rejuvenation include the new fashion depart-

ment store Kfem, the discount store to the southeast of the town 

centre, and the controversial glass roof above Pajalagatan. 

 Vällingby Centre is an example of one of our modern national 

interests and of the maintenance and conservation problems post-war 

developments are associated with. The central parts of the town are also 

associated with a largely unexplored field of study, despite the increased 

diversity conservation intentions have received over the past few 

decades. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

 

 

ARKIV (STOCKHOLM) 

STADSBYGGNADSKONTORETS ARKIV, ur planakterna 

91048, 94053, 2002-17221 och 2003-16652 

 

Stockholms stadsbyggnadskontor 

– Tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden (1995-02-01): 

”Redovisning inför samråd och remiss av förslag till detaljplan för kv 

Kontorsskylten och Inköpschefen mm S-Dp 94053 (Vällingby 

centrum) inom stadsdelen Vällingby.” 

– Planbeskrivning (1995-02-10): ”Detaljplan för kv Kontorsskylten 

och kv Inköpschefen m.m. inom stadsdelen Vällingby i Stockholm 

S-Dp 94053.” 

– Samrådsmöte (1995-08-21): ”Informations- och samrådsmöte 

angående förslag till detaljplan för kv Kontorsskylten och 

Inköpschefen m m.” 

– Remiss- och samrådsredogörelse (1995-10-30): ”Detaljplan för Kv 

Kontorsskylten och kv Inköpschefen mm inom stadsdelen Vällingby 

i Stockholm Dp 94053.” 

– Tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden (1995-11-24): 

”Remissredovisning och ställningstagande inför utställning av förslag 

till detaljplan för kv Kontorsskylten och kv Inköpschefen mm inom 

stadsdelen Vällingby i Stockholm.” 

– Tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden (2000-04-06): 

”Utställning av förslag till detaljplan för Kontorsskylten och 

Inköpschefen m m i stadsdelen Vällingby – förnyelse av Vällingby 

centrum.” 

– Tillägg till planbeskrivning (2001-03-01): ”Tillägg till detaljplan för 

del av kv Kontorsskylten, Inköpschefen m m inom stadsdelen 

Vällingby i Stockholm TDp 94053.” 
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– Tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden (2002-11-28): ”Start-

promemoria för planläggning av Kontorsskylten, Inköpschefen m fl 

inom stadsdelen Vällingby – förnyelse av Vällingby centrum.” 

– Tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden (2003-05-15): ”Redo-

visning av programsamråd och ställningstagande inför fortsatt detalj-

planearbete för förnyelse av Vällingby Centrum, kv Kontorsskylten, 

Inköpschefen m fl, Dp 2002-17221-54.” 

– Planbeskrivning (2004-03-15): ”Förslag till detaljplan för del av 

Grimsta 1:2, Vällingbyplan inom stadsdelen Vällingby i Stockholm 

Dp 2003-1662-54.” 

– Tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden (2004-05-24): ”God-

kännande av förslag till detaljplan för Kontorsskylten, Inköpschefen 

m fl i stadsdelen Vällingby (samlad förnyelse av Vällingby Centrum, 

inklusive ca 150 lägenheter). 

 

Stockholms stadsbyggnadsnämnd 

– Protokollsutdrag 6/1994 (1994-04-28): ”Vällingby centrums för-

nyelse (tidigare bordlagt) Dnr 91048.” 

– Protokollsutdrag 2/1996 (1996-02-01): ”Kv Kontorsskylten och kv 

Inköpschefen m.m. Dp 94053.” 

– Protokollsutdrag 7/2000 (2000-05-19): ”Kontorsskylten och Inköps-

chefen m.m. Dp 94053.” 

– Protokollsutdrag 15/2002 (2002-12-12): ”Kontorsskylten, Inköps-

chefen m.fl. 2002-17221-54.” 

– Protokollsutdrag 9/2003 (2003-06-12): ”Vällingby Centrum, kv 

Kontorsskylten, Inköpschefen m.fl., 2002-17221-54.” 

 

Stockholms stadsmuseum 

– Tjänsteutlåtande till Kulturnämnden (1995-07-11): ”Förslag till 

detaljplan för kv Kontorsskylten och Inköpschefen mm inom stads-

delen Vällingby i Stockholm, S-Dp 94053.” 
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– Tjänsteutlåtande till Stadsmuseinämnden (2001-04-02): ”Remiss av 

tillägg till detaljplan för del av kv Kontorsskylten, Inköpschefen mm 

inom stadsdelen Vällingby i Stockholm, TDp 94053.”  

– Tjänsteutlåtande till Stadsmuseinämnden (2003-02-20): ”Remiss betr. 

Programsamråd om förslag till utbyggnad av Vällingby Centrum, kv. 

Kontorsskylten, Inköpschefen m.fl. inom stadsdelen Vällingby i 

Stockholm.” 

 

Stockholms stadsmuseinämnd 

– Protokollsutdrag 5/2001 (2001-04-26): ”Remiss av tillägg till detalj-

plan för del av kv Kontorsskylten, Inköpschefen mm inom stads-

delen Vällingby i Stockholm, TDp 94053.” 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

– Samrådsyttrande till Stadsbyggnadskontoret (1995-09-18): ”Detalj-

plan för kv. Kontorsskylten och kv. Inköpschefen m.m. i Vällingby, 

Stockholms kommun. S-Dp 94053.” 

– Bilaga till samrådsyttrande till Stadsbyggnadskontoret (1995-09-18): 

”Avvikande mening mot Länsstyrelsens beslut i samrådsyttrande 

rörande Detaljplan för kv Kontorsskylten och kv Inköpschefen m m 

i Vällingby, Stockholms kommun. S Dp 94053.”  

– Utställningsyttrande till Stadsbyggnadskontoret (2001-05-04): 

”Detaljplan för del av kv Kontorsskylten, Inköpschefen inom stads-

delen Vällingby i Stockholm, TDp 94053.” 

– Yttrande till Stadsbyggnadskontoret (2003-04-16): ”Program till 

utbyggnad av Vällingby Centrum, kv Kontorsskylten, Inköpschefen 

m.fl. inom stadsdelen Vällingby i Stockholm, PS-Dp 2002-17221-

54.” 

– Samrådsyttrande till Stadsbyggnadskontoret (2004-02-12): 

”Detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.fl. inom 

stadsdelen Vällingby i Stockholm, S-Dp 2002-17221-54.” 
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– Tillägg till samrådsyttrande till Stadsbyggnadskontoret (2004-02-19): 

”Detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.fl. inom 

stadsdelen Vällingby i Stockholm, S-Dp 2002-17221-54.” 

– Utställningsyttrande till Stadsbyggnadskontoret (2004-05-12): 

”Detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m.fl. inom 

stadsdelen Vällingby i Stockholm, S-Dp 2002-17221-54.” 

– Beslut (2005-03-07) till Stockholms kommunfullmäktige: ”Över-

klagande avseende detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköps-

chefen m fl, Stockholms kommun.” 

 

Svenska Bostäder 

– Brev till Stadsbyggnadskontoret (1995-01-24): ”Bakgrund till 

planerade förändringar av Vällingby centrum 1995.” 

– Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden (2001-04-27): ”Detaljplan för 

del av kv Kontorsskylten, Inköpschefen mm inom stadsdelen 

Vällingby i Stockholm (TDp 94053).” 

– Remissvar till Stadsbyggnadskontoret (2003-04-04): ”Program- 

remiss om förslag till utbyggnad av Vällingby Centrum,  

PS-Dp 2002-17221-54.” 

– Remissvar till Stadsbyggnadskontoret (2004-02-02): ”Förslag till 

detaljplan för Kontorsskylten, Inköpschefen m fl i stadsdelen 

Vällingby, S-Dp 2002-17221-54.” 

 

Skönhetsrådet 

– Remissvar till Stadsbyggnadskontoret (1995-08-14). ”Ang kv 

Kontorsskylten och kv Inköpschefen mm inom stadsdelen Vällingby 

i Stockholm, förslag till detaljplan, S Dp 94053.” 

– Remissvar till Stadsbyggnadsnämnden (2001-04-25): ”Utställd plan 

för kv Kontorsskylten och kv Inköpschefen mm inom stadsdelen 

Vällingby i Stockholm, förslag till detaljplan, S Dp 94053.” 
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– Brev till Stadsbyggnadskontoret (2003-03-10): ”Ang  Kontorsskylten, 

Inköpschefen m.m., inbjudan till programsamråd om förslag till ut-

byggnad av Vällingby Centrum.” 

– Remissvar till Stadsbyggnadskontoret (2004-02-02): ”Ang Kontors-

skylten, Inköpschefen m.fl., Vällingby, samråd om förslag till detalj-

plan.” 

 

Övriga aktörer 

– Stockholms köpmannaförbund, remissyttrande till Stadsbyggnads-

kontoret (1995-08-28): ”Förslag till detaljplan för kv Kontorsskylten 

och Inköpschefen m m inom stadsdelen Vällingby i Stockholm, 

S-Dp 94053.” 

– Riksantikvarieämbetet, remissvar till Stadsbyggnadskontoret 

(1995-08-30): ”Ang. Förslag till detaljplan för kv. ”Detaljplan för kv 

Kontorsskylten och kv Inköpschefen mm inom stadsdelen Vällingby 

i Stockholm, S Dp 94053.” 

– Företagarföreningen i Vällingby centrum, brev till Stadsbyggnads-

kontoret (1995-11-28): ”Parkeringsproblemet i Vällingby Centrum.” 

– First choice fashion, brev till Stadsbyggnadsnämnden (2001-04-10): 

”Förslag till komplettering vid förnyelse av Vällingby Centrum.”    

– Stockholm parkering, remissvar till Stadsbyggnadskontoret 

(2003-02-19): ”Synpunkter på förslag till utbyggnad av Vällingby 

Centrum, kv Kontorsskylten, Inköpschefen m fl, inom stadsdelen 

Vällingby i Stockholm, PS-Dp 2002-17221-54.” 

– Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, protokollsutdrag (2003-03-25): 

”Programsamråd om förslag till utbyggnad av Vällingby Centrum kv 

Kontorsskylten, Inköpschefen m fl, inom stadsdelen Vällingby.” 

– Samfundet S:t Erik, remissvar till Stadsbyggnadskontoret 

(2004-02-04): ”Vällingby: Kontorsskylten, Inköpschefen m m, 

samråd om förslag till detaljplan, S-Dp 2002-17221-54.” 

– Stadsbyggnadsnämndens handikappråd, protokollsutdrag 12/2004 

(2004-08-24): ”Vällingby Centrum.” 
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– Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut 

(2005-08-25): ”Överklagande i fråga om detaljplan för kvarteren 

Kontorsskylten, Inköpschefen m.fl. inom stadsdelen Vällingby i 

Stockholms kommun.” 

 

Övriga handlingar 

– Vällingby centrum. Stockholm: Konsortiet ”Vällingby centrums 

förnyelse” (1990). 

– Vällingby centrum inför sekelskiftet: förslag till program. Stockholm: Stads-

byggnadskontoret (1993). 

– Vällingby centrum: utbyggnad för 2000-talet. Underlag för programsamråd. 

Stockholm: Stadsbyggnadskontoret (2003). 

– Vällingby centrum: kvalitetsprogram. Utställningshandling. Stockholm: 

Stadsbyggnadskontoret (2004). 

 

CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA 

– Vällingby centrum år 2000: detaljhandelsanalys. Stockholm: 

Köpmannaförbundet (1985). 

 

OTRYCKTA KÄLLOR 

ELEKTRONISKA KÄLLOR 

Bromma blocks, http://www.brommablocks.se/ om Bromma blocks 

historia, använd 2011-12-27. 

Om Vällingby city (2008) pdf-fil hämtad från 

http://www.svenskabostader.se/ 2008-12-04. 

Språkrådet, http://www.sprakradet.se/ språkhjälp i Frågelådan, använd 

2009-06-10. 

Stålbyggnadsinstitutet, http://www.sbi.se/ om Stålbyggnadspriset, 

använd 2012-01-11. 

http://www.brommablocks.se/,
http://www.sprakradet.se/frågelådan
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World Architecture Festival, http://www.worldbuildingsdirectory.com/ 

om Kfem-huset i World Buildings Directory, använd 2012-01-11. 

 

MUNTLIGA KÄLLOR 

Carl-Olof Deurell (arkitekt och tidigare projektansvarig för Vällingby 

hos Backström och Reinius), intervju 2009-09-03 samt komplett-

erande uppgifter vid slutseminarium 2010-11-10. 

Maria Pettersson (planarkitekt och ansvarig handläggare på Stads-

byggnadskontoret), telefonsamtal 2011-03-29. 

Karolina Keyzer (stadsarkitekt, Stockholm), föredrag 2010-10-12 vid 

öppet seminarium på KTH Stadsbyggnadsakademin under rubriken 

Vem bygger egentligen vår tids stad? Omprogrammering av shoppingmiljöer, 

storsjukhus och campusområden i Sverige.  

Britt Wisth (byggnadsantikvarie, tidigare vid kulturmiljöenheten på 

Stockholms stadsmuseum), uppgifter vid uppsatsseminarier samt 

intervju 2010-09-30. 

 

E-POST 

Nils Ahlberg (tidigare förste antikvarie på Riksantikvarieämbetet), 

2010-09-17. 

Håkan Karlsson (projektledare på Centrumutveckling), 2010-09-27. 

Britt Wisth (byggnadsantikvarie, tidigare vid kulturmiljöenheten på 

Stockholms stadsmuseum), 2010-09-19 och 2010-09-20. 

Ola Wong (journalist), 2011-10-09. 

 

ÖVRIGA OTRYCKTA KÄLLOR 

Mitt i musiken. ”Den nya ljudtrenden – fågelkvitter på burk och kossor 

på coop.” [Poddradio] Producent: Sara Moein. Sveriges Radio, P1, 

sänt 2010-06-02.  

SR Minnen: ”Vällingby centrum invigs hösten 1954.” [Poddradio]. Bengt 

Feldreich rapporterar från Vällingbys invigning. 

http://www.worldbuildingsdirectory.com/
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Vällingby – framtidsstaden. [DVD]. Producent: Anders Wahlgren. Sveriges 

Television och Suecia-film (2000). 

 

TRYCKTA KÄLLOR OCH LITTERATUR 

25-årsregister 1938–1962 för Arkitektur/Byggmästaren. Stockholm: 

Arkitektur förlag (1966).  

Aftonbladet: ”Vällingbys affärscentrum klart för premiär.” (1954-11-06). 

Aftonbladet: ”I dag är dagen V i Vällingby.” (1954-11-14). 

Ajkay, Anna von: Fersenska palatset: tradition och förnyelse på Blasieholmen. 

Stockholm: Norstedt (1977). 
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