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Slusseländet 

En etnologisk studie av föreställningar kopplade till Slussen utifrån två 
ombyggnationer under tidsperioderna 1850-1935 samt 1990-2015.  

Moa Beskow 

Abstract 

Den här uppsatsen handlar om Slussen i Stockholm och de meningar och föreställningar som platsen är 
fylld med och historiskt sett har fyllts med. De två ombyggnadsprocesser som står i fokus är 1930-talets 
”klöverbladslösning” samt 2000-talets ”Nya Slussen”. Materialet som används är debatter i dagspress, 
diskussioner, planeringsunderlag, utredningar från tidsperioderna 1850-1935 samt 1990-2015. Genom ett 
diskursteoretiskt perspektiv undersöks hur mening skapas, upprätthålls och förändras. Slussen kopplas till 
diskurser rörande stadsbyggnadsideal, landskapsideal, historia, samtid och visar hur lokala och nationella 
identiteter representeras platsen. Från 1800-talet har Slussen gått från att vara en lågt värderad plats, via 
1930-talets funktionella folkhemsideal som höjer platsens värde och till en plats som på 2000-talet är tänkt 
att vara en plats i världsklass. Parallellt med de samhälleliga och framåtsyftande diskurserna verkar en 
historisk diskurs som blir allt mer selektiv i att välja ut ett visst ”förr”. Platsens karaktär som en knutpunkt 
verkar central över tid och viljan att Slussen ska vara någonting utöver detta har aktualiserats under flera 
perioder.  
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Inledning 

Den här uppsatsen handlar om Slussen i Stockholm. Det jag intresserar mig för är platsens 

betydelse och de olika föreställningar och idéer som används för att beskriva vad Slussen är, 

har varit och skall bli för slags plats. Min egen relation till Slussen var innan jag började 

arbeta med frågan ingen särskild, förutom att det är och har varit både en välkänd och 

välanvänd plats. Jag har bott på Södermalm och ofta passerat Slussen per cykel, till fots, med 

tunnelbana, med buss och bil. Genom ett uppdrag för Stadsmuseet för drygt två år sedan fick 

jag i uppgift att undersöka protesterna och motståndet mot den planerade ombyggnationen1.  

 Det är en kall vårdag och året är 2014. Jag sitter uppe i ett kontorsrum på Stadsmuseet i 
Stockholm och om jag tittar ut genom fönstret bakom mig kan jag se Katarinahissen och 
vattnet som skymtar på andra sidan. Så många tänkta, skrivna och sagda ord. Jag tittar på 
fotografier från andra ombyggnationer av precis samma plats. Stökigt, rörigt och ofärdigt. 
Raserat, omgjort och sedan uppbyggt igen. Bilder från olika tider där människorna rör sig 
så hemtamt i stadsrummet. De hindras av staden eller bärs fram av densamma. De väntar, 
trängs, flanerar, blickar ut, blickar in, möts. Andra byggnader står på andra platser och 
broarna är inte desamma. Jag tar på mig jackan och småspringer ner för den vindlande 
spiraltrappan. Väl nere och ute på backen möts jag av blåsten och den stora himlen vid 
Södermalmstorg. Jag befinner mig på en del av den plats som kallas Slussen för att göra 
ett försök att se på det invanda med en ny blick. Jag börjar gå.” (Utdrag ur fältanteckningar 
mars 2014) 

 

Nästan hundra år innan mitt arbete för Stadsmuseet påbörjas, och promenaden jag beskriver 

ovan äger rum, täcks Dagens Nyheters framsida av en stor artikel med rubriken: ”Slussen 

debatteras hett av Söderborna: Ned med estetiken!” Rubriken kunde varit hämtad från vilken 

dagstidning som helst någon gång under de senaste åren. Men tidningen, som är daterad till 

den 26 januari 1924, bär vittne om att Slussens framtida utformning även vid den här tiden 

diskuterades och debatterades. Drygt tio år senare, alltså år 1935, invigs den så kallade 

”klöverbladslösningen” och den konstruktion på Slussen som vi har idag. Som ett eko av 

                                                        
1 Arbetet ingår i en större dokumentation som Stadsmuseet gör av Slussen i och med de kommande stora 
förändringarna på platsen. (Kultur- och byggnadshistorisk dokumentation av Slussens rivning 
Diareinummer: 4.4/1637/2013.)  Min uppgift har varit att dokumentera motståndet mot planerna för Nya Slussen 
genom främst intervjuer med personer som på olika sätt protesterar genom de många nätverk som förekommer i 
frågan. Jag har också deltagit på möten, debatter, manifestationer och gjort en del insamling av fysiska föremål 
så som affischer, flygblad, pins, filmer, böcker mm. 
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gångna tiders omgestaltningar av platsen kommer även den konstruktion snart vara 

försvunnen och ersatt med en ny. Även om den fysiska platsen är densamma, har 

människorna som planerat, diskuterat och förhållit sig till platsen bytts ut mot nya 

generationer. Kanske med liknande eller helt andra föreställningar om platsen?  

 

Torsdagen den 15:e oktober år 2015 arrangeras en minneshögtid på Slussen med anledning av 

att trafikkarusellen med klöverbladslösningen invigdes för exakt 80 år sedan. 

Uppskattningsvis ett par hundra personer har samlats på Södermalmstorg och kvällen bjuder 

på både musik och talare. Arrangörer av kvällens tillställning är en av de många grupper som 

under flera års tid har protesterat mot stadens förslag för att bygga Nya Slussen. Jag besöker 

arrangemanget och känner igen många personer som aktivt jobbar för att stoppa planerna. 

Några av dem har jag tidigare intervjuat och andra har jag sett figurera i olika forum för 

motståndsgrupper främst på nätet. Det blir snart ganska tydligt att minneshögtiden också kan 

ses som ett tillfälle att rikta kritik mot Nya Slussen. En av talarna uttrycker sig på följande vis:  

 

Denna på sätt och vis bedrövelsens afton här på Slussen, som ju kunde har varit en glädjens 
kväll, där vi kunde ha fått fira, genuint, den geniala klöverbladsidéns 80-årsdag tillsammans, 
men också firandet av demokratins seger. […] Nu har de [politikerna] ändå lyckats göra sig 
själva odödliga, men kanske inte på det sätt de hoppades eller inbillade sig. Deras rykte 
kommer att överleva både de själva och deras illdåd, och deras namn kommer att nämnas av 
generationer av Stockholmare som olyckliga exempel på dumhet och dårskap. […] 
Kolingsborg has ihjäl framför våra ögon. Men hur det än går med Slussen, så länge vi andas 
kommer hon att leva vidare i våra hjärtan, som ett vackert minne av en vacker vän, som vi 
glatt oss åt och som vi har vant oss vid och som vi har vant oss vid att ha i vår vardag. 
[applåder, bravo-rop och visslingar hörs från publiken]  
(Tal vid manifestationen ”Slussen 80 år”, Södermalms torg, 15 oktober 2015).  

 

Citatet ovan visar på flera saker och ord som ”bedrövelse”, ”illdåd” och hur en byggnad ”has 

ihjäl framför våra ögon” berättar om ett starkt förhållande till en plats. Detta starka 

förhållande lyfts också i citatets avlutande mening där Slussen ges mänskliga drag och 

beskrivs som en vacker vän och talaren förmedlar en bild av hur hon kommer att ”leva vidare 

i våra hjärtan”. Slussen beskrivs i citatet som någonting långt mycket mer än ett ställe där man 

byter tunnelbana eller väntar på bussen.  

 

Sedan 2014 har jag både genom mina studier i etnologi och i samarbete med Stadsmuseet i 

Stockholm arbetat med att undersöka och dokumentera motståndet mot ombyggnationen av 

Slussen i Stockholm. Mitt fokus har i huvudsak riktats mot protesterna och jag har försökt 
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besvara frågor som: Varför det har blivit så stort motstånd mot ombyggnationen? Vilka är det 

som protesterar och vad handlar protesterna om? Resultaten har bland annat visat på starka 

kopplingar till platsen och platsens symboliska betydelse som viktig för protesternas 

uppkomst och fortlevnad. I en stor del av dagens proteströrelse har det funnits en stark önskan 

kring att om inte bevara, så i alla fall rekonstruera, arkitekten Tage William Olssons 

trafikmaskin från år 1935. I och med detta har nya frågor väckts hos mig som handlar om 

platsens betydelse och hur debatten först under tidigare ombyggnationer. När den så kallade 

Klöverbladskonstruktionen byggdes försvann ju även då en stor del av de tidigare 

byggnaderna och platsens utseende förändrades även då, radikalt.  

 

Syfte, problemställning och kunskapsmål 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur Slussen både får och ges betydelse och mening i 

olika kontexter. Området har under olika perioder genomgått stora fysiska förvandlingar och 

jag uppehåller mig i uppsatsen kring tiden för två av dessa ombyggnationer. Den första 

perioden sträcker sig från mitten av 1800-talet och fram till den nuvarande 

slusskonstruktionen stod färdig år 1935. Den andra perioden riktas mot samtiden, och talet om 

ett framtida Slussen. Denna period tar sin början under 1990-talets slut och sträcker sig fram 

till och med år 2016. Min avsikt är att problematisera och diskutera hur Slussen har 

framställts och diskuterats inför dessa två ombyggnationer men också hur tidigare idéer 

beskrivits och kanoniserats. I linje med studiens syfte riktas därför mitt intresse mot 

förskjutningar av betydelser, omförhandlingar av värden, skiftande föreställningar och hur 

dessa kan förstås utifrån givna kulturella och historiska sammanhang där vissa tolkningar görs 

giltigare än andra.  

Till syftet ansluter jag följande tre frågeställningar. Vilka idéer, visioner och argument har 

drivit (respektive motarbetat) olika förslag (i olika tider) för hur det tänkta framtida Slussen 

skall utformas? Hur används det förflutna eller ”det historiska” i talet om Slussen och på 

vilket sätt är föreställningar om platsen kopplade till minnen och minnespraktiker? Vilka idéer 

om platsens identitet kommer till uttryck i talet om Slussen? Jag önskar, genom att ställa 

dessa frågor, dels nå en djupare kunskap om de diskursiva strider som rör den specifika 

platsen men också på ett mer generellt sätt problematisera och diskutera hur platser tillskrivs 

en identitet och fylls med betydelse och mening.  
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Teoretiskt ramverk 

Jag har för den här studien valt att använda ett diskursteoretiskt förhållningssätt. I de texter  

om Slussen som jag har studerat förekommer en rad förgivet-antaganden där vissa 

egenskaper, förutsättningar eller betydelser ses som ”naturliga” och jag menar att dessa 

genom en diskursanalytisk ingång kan synliggöras. Man kan tänka sig att Slussen behöver 

fästas i ett nät för att förstås. Som ord eller begrepp skulle det kunna röra sig om en sluss, 

vilken som helst. Till exempel en luftsluss i ingången till ett rymdskepp eller en av slussarna i 

Göta Kanal. Beroende på vad som läggs in i betydelsen fastställs begreppet till att betyda 

något i ett visst sammanhang och få en annan betydelse i en annan kontext. Syftet med 

diskursanalys är enligt Winther Jørgenssen & Pillips (2000:32) att ”kartlägga de processer där 

vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas”. För mig blir den diskursteoretiska 

ramen användbar som ett sätt att få syn på den kamp, där meningen kring Slussen hela tiden 

förhandlas.  

 

Vad en diskurs är, är inte glasklart och begreppet kan tolkas, förstås och användas på olika vis 

inom olika discipliner (Whinter Jørgensen & Philips 2007:7). Ett sätt att ringa in vad en 

diskurs är kan vara att se den som gränsen för vad som är möjligt, tänkbart eller accepterat att 

säga i olika sammanhang (Alvesson & Sköldberg 2008:465). I diskursteorin, så som den 

formuleras av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, och som jag tagit fasta på här, finns det 

heller ingenting utanför diskursen – allt är diskursivt. På så vis är diskurser förankrade i allt 

som sker och i alla tal, tankar, praktiker och materialiteter (Laclau & Mouffe 1985:107). 

Genom artikulation, det vill säga att tecken (tankar, tal, praktiker och materialiteter) 

samverkar och får mening i relation till varandra, formas diskursen (Laclau & Mouffe 

1985:105, Winther Jørgensen & Philips 2000:35). Varje praktik (verbal, icke verbal eller 

materiell) kan ses som en artikulation och som också alltid innebär en förändring (Gerber 

2011:15). Det kan handla om olika planeringsdokument, åsikter om desamma och texter som 

beskriver tidigare skeden och den byggda materian på Slussen i sig som samverkar för att 

tillfälligt fixera betydelsen av Slussen. Genom artikulationer och tecknens samverkan  ges 

”Slussen” en viss betydelse i en viss diskurs (och utestänger samtidigt andra). Förhoppningen 

är att denna ingång kan synliggöra några av de samhälleliga diskurser som frågan som 

Slussen är tätt förbunden med.   
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Mitt huvudsakliga fokus ligger på hur Slussen ges betydelse genom språkliga utsagor och 

texter (Jfr Johansson 2010:31). Eftersom språket i sig är ett instabilt system kan betydelserna 

aldrig helt låsas fast vilket gör att diskursiva strider hela tiden utkämpas (Phillips & Winther 

Jørgenssen 2000:13.) Språket blir, i enlighet med ett poststrukturalistisk och diskursteoretiskt 

synsätt, inte bara ett redskap som förmedlar verkligheten utan som också medverkar till att 

konstituera den (Winther Jørgenssen & Philips 200:15, Lindqvist 2010:35). På så vis 

medverkar talet om Slussen också till att skapa föreställningar om densamma.  

 

De tecken som är extra öppna och ännu inte låsta i en speciell diskurs kallas vidare för 

flytande signifikanter. En flytande signifikant är ett tecken som i hög grad kan tillskrivas olika 

betydelser och i olika sammanhang tolkas på olika vis. Tecken som landskap, demokrati och 

rättvisa är vanliga exempel på sådana och där det ständigt pågår en kamp mellan olika 

diskurser (Whinter Jørgenssen & Philips 2000:35). Jag utgår från att se Slussen som just en 

flytande signifikant. Begreppet hjälper mig i min analytiska ingång till att se betydelsen av 

Slussen som föränderlig och förhandlingsbar. Detta gör att analysen strävar mot att 

uppmärksamma mångtydigheten i betydelserna. ”Slussen” figurerar i många sammanhang och 

betydelsen förändras beroende på var begreppet skrivs in och hur det artikuleras med andra 

tecken. Slutligen vill jag poängtera ett viktigt grundantagande inom diskursteorin som handlar 

om att allt hela tiden kan förändras, allt är kontingent. Detta belyser hur betydelsen av Slussen 

ligger öppen och endast fastställs genom artikulationer. Det vill säga allt är möjligt men inte 

nödvändigt. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:45).  

 

Plats och rum 

Min utgångspunkt är att studera Slussen och betydelsen av platsen är min utgångspunkt. Här 

gör jag en koppling mellan platsbegreppet och Slussen som en flytande signifikant genom att 

utgå från sociologen Dag Østerbergs ”sociomateriella” tolkning av en stad. Østerberg (2000) 

visar hur en ”stad” inte kan ses som en bestämd avgränsad yta och som innehar en bestämd 

betydelse. Istället menar han att en stad är en väv av olika betydelser och som genom olika 

lager i den fysiska strukturen ges olika innebörder och av människor tolkas och förstås olika. 

På samma vis blir Slussen en flytande signifikant i en liknande väv. Etnologen Orvar Löfgren 

skriver att:  
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Varje diskussion av rummets skiftande gestaltningar måste kopplas till förflyttningens och 
blickens historia. Det är rörelsen som skapar rummet. Vi använder till vardags en 
uppsättning begrepp som gärna skymmer detta samband. Vi talar om rum och landskap i 
termer av scener, arenor, territorier och ytor, viket förleder oss att tro att rum och landskap 
är någonting vi stiger in i, passerar genom, lämnar. Men det är rörelsen som organiserar 
rummet och vår bild av det.  (Löfgren 1997:65).  
 

Utifrån dessa andemeningar ser jag rummet som föränderligt och hur människans görande 

formar desamma. Löfgren talar om ”rummet”, men jag vill hellre utgå från ett platsbegrepp 

eller att analytiskt särskilja ”rum” från ”plats”. Det finns inom samtida forskning många olika 

sätt att kategorisera och diskutera dessa begrepp. Ett enkel förklaring är att se ”rummet” som 

ett tomt geografiskt bestämt område medan ”plats” har blivit till någonting mer än bara ett 

fysiskt utrymme (Cresswell 2004:15, Harvey 2011:29). Rummet existerar på så vis utanför 

människan. De topografiska förutsättningarna vid Slussen så som dess höjdskillnader, 

landremsor och vattendrag kan på ett lite förenklat vis då förstås som själva ”rummet”. I och 

med att rummet tas i anspråk och betyder någonting mer än dess ”tomma” yta skapas istället 

en ”plats”. Detta vis att särskilja rum och plats kan fungera som en analytisk ingång men visar 

genast på mer komplexa samband; Slussens topografiska (rumsliga) förutsättningar är 

medskapare till platsbildandet och till själva idén om Slussen. Att just Slussen ligger där den 

ligger och ser ut som den gör medverkar alltså till att skapa en betydelsefull plats för 

människor. Rummet kan därför ses som platsens förutsättning. Jag undersöker i föreliggande 

uppsats talet om Slussen utifrån i första hand ett platsbegrepp, men ser hur ”rum” kan fungera 

att analytiskt ta spjärn mot.  

 

Spänningsfältet mellan plats och rum har också att göra med materiella (byggnader och andra 

fysiska strukturer) och immateriella värden (föreställningar och idéer)2. En aspekt av detta är 

att det i den fysiskt byggda och gestaltade miljön samtidigt byggs in immateriella värden så 

som normer, ideologier och tankesätt. Den tidigare byggda materian som nu hotas vid Slussen 

är alltså fylld av mening. Dessa går att spåra i de planer och visioner för hur det framtida 

Slussen kan komma att gestaltas sig och här träder både normer och värderingar in (se t ex 

Ramberg 2012, Tunström, 2009). I de visioner som ligger till grund för den ombyggnad som  

inletts nu på 2000-talet finns ytterligare andra värderingar och en annan syn på samhället. 

Birgitta Svensson och Katarina Saltzman skriver: ”[p]latsen är inte avgränsbar i traditionell 

mening utan utgörs av rumsliga processer, fyllda av konflikter, historier och möjligheter. 
                                                        
2 Definitionen av materiella och immateriella värden är hämtad från UNESCO:s definition av 

kulturarvsvärden (unesco.se).  
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Landskapet måste således alltid kontextualiseras; det påverkar oss men låter sig också 

påverkas av oss” (Svensson & Saltzman 1997:13).  

 

Mats Franzén talar om ”platsens politik” och visar hur två närliggande men diametralt skilda 

platser (Stureplan och Sergels torg) i Stockholms city kan ges helt olika rykten (Franzén 

2005:136). Inspirerad av Franzéns sätt att använda dikotomier utgår jag i min analys från 

begreppen ”estetisk” och ”funktionell” plats. Den ”funktionella platsen” utgår då, som jag ser 

det, från människans formulerade behov, och tanken är att materia och fysisk struktur skapas 

utifrån människors liv och rörelse. Som kontrast använder jag begreppet ”estetisk plats”. Det 

senare syftar till hur platsens mening skapas, diskuteras och värderas utifrån dess 

skönhetsvärden. Med hjälp av Franzéns dikotomiska tankemodell undersöker jag platsens 

politik och hur föreställningar (eller representationer) knyts till, respektive förändras i relation 

till olika diskurser. 

 

Landskap, identitet och minne 

I förra avsnittet skrev jag att ”rummet” kan förstås som en tom materialitet, något som jag här 

vill problematisera. Landskapsarkitekten Anne Whiston Spirn (2008) menar att det finns en 

slags ur-natur utanför människan och hur mänsklig påverkan tenderar att inkräkta, förändra 

och förstöra denna ”naturliga” natur, varför människan behöver värna och ta hand om naturen 

och landskapet. Jag sluter mig till dem som menar att så fort vi börjar tala och reflektera över 

naturen och landskapet så kan de inte längre ses som av naturen givna utan bör förstås som 

representationer (se till exempel Cosgrove 1998, Svensson, 1997). De av naturen givna 

förutsättningarna existerar visserligen men ingår genast i en viss kulturell förståelse och 

kontext. Landskapet kan beskrivas som ett nav bestående av diskurser kring samhälle, natur, 

rättvisa. (Olwig 1996:631, 2008:158). Olika idéer kring landskapsbilderna vid Slussen hänger, 

som jag i uppsatsen kommer att diskutera, ihop med en rad diskurser.  

 

Slussen är en plats som åtminstone jag tänker på som ”allas” på grund av många genomresor 

och att det egentligen inte bor någon vid Slussen. Vad som däremot kan åskådliggöras i mina 

studier av Slussen är att platsen i sig tillskrivs identiteter (som också människor kan 

identifiera sig med). Birgitta Svensson menar att vi ofta kategoriserar människor genom kön, 

klass, generation och etnicitet men påpekar att den plats vi tillhör är ”en av våra främsta 
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kategoriseringsprinciper”. Hon skriver vidare att ”[p)latsen är, […], kanske det som mest av 

allt bestämmer identiteten, vem jag är, i andras ögon (Svensson 2011:24). Vad jag vill visa 

med Svenssons ord är hur jag ser på identitet och plats som tätt förbundna. Sofi Gerber 

använder i en diskursanalytisk anda begreppet identifikation då hon menar att identiteter inte 

kan ses som stabila och oföränderliga. Istället utmärks identifikationsprocesser av att 

identifiera sig eller identifieras som något (Gerber 2011:14). Jag undersöker här i första hand 

hur Slussen som plats tillskrivs olika identiteter. Huruvida människor identifierar sig med 

platsen (genom dessa processer) berörs också i den här uppsatsen men ett sekundärt utrymme. 

Jag kopplar vidare identitetsbegreppet rörande plats till teorier om ett ”kollektivt” minne 

(Felldman Ellend 2013, Gerber 2013, Fröhlig 2013).  

 

Det finns i erfarenheterna och minnena olika lager eller skikt, som beroende på samtidens 

frågor kan aktualiseras eller falla i glömska (Feldman Ellend 2013:21). En av mina 

utgångspunkter är att se Slussen i någon mån som ett minnesmärke, eller som ett kulturarv 

och undersöka dessa lager av minnen, föreställningar och erfarenheter. Jag ser talet om det 

”historiska” och minnen dels som ett sätt att argumentera och legitimera en viss idé kring 

platsen men också hur materialiteten i sig inte bara fungerar som historieberättare eller 

budbärare utan också skapar aktiviteter, tankar och nya föreställningar (Frykman & Ehn 

2007:12). Jag ser därför minnen och historieberättande kring den (statiska) materialiteten som 

ett görande och som en pågående process. Att se minnen som en process uppmärksammas 

också av Florence Fröhlig som ser minnen både som representation (berättelse och diskurs) 

som en social handling (subjektiv agens och upplevelse) (Fröhlig 2013: 17).  

 

Enligt Aleida Assman (2010) kan minnen kan delas individer emellan på två sätt. Dels genom 

språket i både tal och skrift och också genom fysiska föremål (Assman 2010:36). I de 

artikulationer (text, tal, praktik, materialitet) jag studerar finns personliga berättelser, 

kollektiva berättelser och händelser, utsagor från myndigheter och andra offentliga källor så 

som till exempel dagstidningar. Jag intresserar mig för hur dessa hänger samman och hur de 

överlappar och motsätter varandra samt hur de verkar över tid. Som utgångspunkt utgår jag 

ifrån Assmans fyra olika sätt att dela in olika typer av ”kollektiva” och individuella minnen. 

Det ”personliga minnet” som syftar till att bearbeta subjektiva erfarenheter och skapa en 

social identitet (Assman 2010:40ff). De grupper, tidningsredaktioner, arbetsgrupper vars 

utsagor jag studerar har ofta gemensamma erfarenheter och lever under samma tidsperiod i 

samma generation och kallas för det ”sociala minnet”. Jag använder termen det ”kulturella 
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minnet” i betydelsen av de riter, monument, texter och högtider som genom sociala praktiker 

utformats och som kan färdas mellan generationer. Det politiska minnet manifesteras slutligen 

i  institutioner, nationer och stater (Assman 2010:40ff).  

 

Material  

När jag googlar på projektet ”Nya Slussen” får jag 197 000 träffar och när jag adderar ordet 

”debatt” kommer det upp 79 000 artiklar, bloggar, inlägg mm. Om jag lägger till Nya Slussen 

”kritik” får jag 14 000 dokument att gå igenom. Detta är givetvis inte möjligt. När jag söker 

efter spår av debatt genom tidningsartiklar som rör Slussen kring sekelskiftet och fram till 

1935 är resultaten inte lika överväldigande. Omfånget möjliggör att jag åtminstone kan 

skumma igenom det mesta och noga läsa en övervägande del av de publicerade artiklarna i 

dagspress från den tiden. Jag har för den här uppsatsen sökt mig till använd en rad olika 

materialkategorier och mitt skriftliga material består av en blandning av källor från de i 

undersökningen aktuella tidsperioderna. Även ”historiska” tidpunkter där tidigare skeenden 

beskrivs. Min analytiska utgångspunkt har varit meningsskapandet kring Slussen och texter 

från olika tidsperioder  fungerar som ett sätt att försöka härleda olika tankesätt bakåt i tiden, 

som ”en titt i backspegeln” (Alvesson & Skjöldberg 2008:380). Det historiska perspektivet 

kan förklara det som i nuet kan uppfattas som självklart och ge kunskap om både samtid och 

dåtid (Hörnfeldt 2014:33). Klas Ramberg (2005) skriver att en mångfald av källor så som 

utsagor från planerare och politiker, debattartiklar och utsagor vardagslivet förr och nu är våra 

viktigaste källor för att analysera ”de berättelser som sammankopplas med en viss stadsbygd 

och av de sammansatta och motstridiga intressen som ryms i en stad” På så vis blir de 

historiska processerna viktiga och en analys av dessa hjälper till att synliggöra ”de processer 

som genererar värden” (Ramberg 2005:174). 

 

Mitt samtida material består mestadels av planeringsunderlag för Nya Slussen från 

Stockholms Stad, uttalanden från beslutsfattande och rådgivande myndigheter samt 

oppositionens hemsidor, artiklar och argument. Tidningsartiklar är en stor materialkategori i 

mitt historiska material i mitt försök att spåra debatt och eventuella motstridigheter. Förutom 

tidningsartiklar har jag också använt mig av de utredningar, beslutsunderlag och 

mötesprotokoll som resulterade i Slussbygget på 1930-talet. Tidningsartiklar från den samtida 

debatten har jag läst och skummat igenom för att få en uppfattning om sakfrågan och tonläget. 
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Eftersom det material jag använder mig av har tillkommit med olika syften är min ambition 

att i uppsatsens avslutande del också problematisera och diskutera hur avsikten med det 

tillkomna materialet påverkar resultat och resonemang.  

 

Det finns en uppsjö av faktaböcker, skönlitteratur och biografier som skildrar både Slussen, 

Södermalm och Stockholm som kulturhistoriskt intressanta miljöer. Denna flora av litteratur 

anser jag i sig representera en helhet, en slags kulturellt standardiserad diskurs. Litteraturen 

har naturligtvis en stor betydelse för hur Slussen i de texter jag analyserar här definieras och 

beskrivs (se Alvesson och Sköldberg 2008:382). Men eftersom jag i första hand undersöker 

de föreställningar som synliggörs i debatten genom ombyggnationerna har denna typ av 

material i stort valts bort.  

 

Jag refererar i texten till en del observationer av platsen som jag genomfört under mitt tidigare 

arbete för Stadsmuseet och inför min kandidatuppsats i etnologi (Beskow 2015). 

Fältanteckningar från dessa observationer har jag i den här uppsatsen behandlat som ett 

arkivmaterial och jag har inte genomfört några nya observationen utifrån den här 

undersökningens specifika syfte. Samma sak gäller för de intervjuer som jag ibland hänvisar 

till.  

 

Metod  

Den här texten är ett resultat av mina medvetna och omedvetna val, mina intressen och 

tolkningar, min förståelsehorisont och mina teoretiska och metodologiska färdigheter och 

tillämpningar (Svensson 1999:95). Min huvudsakliga metod är textanalys utifrån ett 

diskursteorietiskt förhållningssätt. I min kandidatuppsats (Beskow 2015) och i mitt uppdrag 

från stadsmuseet undersökte jag motståndet kring det samtidens byggplaner med Nya Slussen. 

Kunskaper och frågor som då väcktes ligger till grund för den här uppsatsens frågeställning. 

Detta får konsekvensen att jag åtminstone i början av materialinsamlingen letade efter 

liknande motstridigheter och möjliga protester även kring de tidigare slussbyggena.  

 

Min uppgift är inte att presentera en sanning, eller ta redan på hur det verkligen var. Däremot 

kan språket, både de texter och utsagor jag för den här uppgiften har läst, tolkat och 
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analyserat, samt det färdigskrivna manuset, ses som ett sätt (bland många) att perspektivera, 

belysa och framställa verkligheten på (se Alvesson & Sköldberg 2008:461).  

 

 Min arbetsmetod stämmer väl överens med det, av etnologen Börje Hanssen myntade 

uttrycket ”rörliga sökarljuset” så till vida att jag har befunnit mig mitt i fältet och fått ompröva 

både metod och frågeställning utifrån (nya) empiriska insikter (Öhlander 2011:13). Analysen 

sker genom att rikta fokus mot de diskursiva förhandlingarna rörande Slussen och hur olika 

förslag förkastas eller ges legitimitet (genom att kopplas samman med olika diskurser). Jag 

försöker härleda hur argumenten verkar på flera plan genom att dels undersöka de argument 

som förs fram men också på vilket vis detta görs. Jag har därför inledningsvis sökt igenom 

mitt material på jakt efter ”det” som Slussen beskrivs ”som” och där olika diskurser görs 

gällande. Dessa diskurser har jag för mig själv ringat in och i ett andra analytiskt skede har 

jag, utifrån dessa diskurser, åter sökt igenom materialet efter ytterligare tecken där dessa 

diskurser synliggörs, förhandlas, skapas och upprätthålls. Jag har vidare sökt efter 

ambivalenser, motsättningar och överlappningar och genom detta kunnat upptäcka hur 

Slussen pendlar mellan att ingå i olika diskurser. Slutligen har jag lagt märke till tystnader och 

var och hur en viss diskursiv ordning omöjliggör en annan.  

 

Stundtals kan det kännas som att den ”verklighet”, som jag trots allt försöker hänvisa till, är 

svår att fånga och framstår som både flyende och alltför mångfacetterad. Så fort jag börjar 

undersöka och ringa in möjliga analytiska poänger i någon ände kan studieobjektet tendera att 

ändra utseende vilket leder till en ny möjlig tolkning och så vidare. En annan utmaning har 

varit att försöka se alternativa tolkningar och utmana mina förutfattade meningar. Ett sätt att 

göra detta på är att försöka nollställa sig, att återigen (eller för första gången) närma sig sitt 

empiriska material med att ”blanka” som Alvesson & Sköldberg (2008:494ff) uttrycker sig. 

Min förhoppning är att den föreliggande texten ska öppna upp för nya frågor och ge förslag på 

sätt att tolka studieobjektet samt ge uppslag till nya områden att utforska snarare än att fastslå 

och konservera ett visst synsätt (se Alvesson & Sköldberg 2008:550ff).  

 

Begränsningarna av materialet har i huvudsak gjort utifrån en tidsaspekt där jag i urvalet 

koncentrerat mig på tiden mellan ca 1880-1935 och ca 1990-2015. Den andra begränsningen 

har varit att välja ut material som visar på de föreställningar och idéer som kommit fram kring 

olika planer för platsens omgestaltning. Jag har därför valt material där Slussen beskrivits 

utifrån ett förändringsperspektiv och där ombyggnationer och planer på nya Slussanordningar 
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diskuteras, redovisas och debatteras. Materialet från samtiden har av naturliga skäl framstått 

som mer lättillgängligt och begripligt och jag har haft goda möjlighet att prata med människor 

i allmänhet om Slussen och besöka den aktuella platsen så som den ser ut i nuläget. Att 

begränsa och välja ut ett samtidsmaterial har varit en stor utmaning då mängden är 

överväldigande. Där har arbetet med mina tidigare undersökningar (på stadsmuseet och min 

kandidatuppsats i etnologi) varit till stor hjälp då jag haft god kunskap kring det 

samtidsmaterial som rör Nya Slussen. Mitt samtidsmaterial har valts ut genom en växelverkan 

mellan vad jag funnit i det historiska materialet och som jag velat nysta vidare i. Det rör till 

exempel en byggnad som Södra stadshuset som jag fann att det fanns mycket skrivet om i 

början av 1900-talet. Detta gjorde att jag också i samtidsmaterialet sökte efter någon byggnad 

som under 2000-talet varit omstridd vid Slussen.  

 

Tiden från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet bjuder inte på samma lättillgänglighet 

i fråga om mängd material. De texter som jag analyserar från den tidsperioden är skrivna i en 

tid och en samhällelig kontext som jag själv inte upplevt. Detta gör att möjligheter till 

feltolkning eller att förbise vissa fakta ökar. Det historiska materialet är också utvalt och 

arkiverat av en för den tiden urvalsprocess och det är därför angeläget att reflektera över hur 

och varför dessa källor sparats för eftervärlden (Hörnfeldt 2014:35).  

 

Forskningssammanhang 

Etnologin som ämne är djupt förankrad i studier av geografiskt avgränsade platser så som till 

exempel i Börje Hanssens Österlen från 1952. Närliggande ämnesområden så som 

kulturgeografi och samhällsplanering har också betydelse för etnologiska studier rörande 

plats. Föreliggande uppsatsen befinner sig inom ett kunskapsområde rörande platsstudier, 

stadsplanering och identitetskonstruktion. Några etnologiska avhandlingar som har varit 

användbara bör nämnas. Till stor hjälp har Klas Rambergs (2012) avhandling Konstruktionen 

av framtidens stad: Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003 varit 

där han undersöker vilka ideal som ligger bakom vår byggda miljö utifrån att analysera ett 

antal arkitekttävlingar. Florence Fröhligs avhandling Painful legacy of World War ll: Nazi 

forced enlistment (2013) har visat hur minnespraktiker och identitetskonstruktioner kan 

kopplas till plats. Även Beate Feldmann Ellends Visionära planer och vardagliga praktiker: 

Postmilitära landskap i Östersjöområdet från samma år har varit behjälplig. Hon diskuterar 
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hur platser och områden laddas och laddas om genom visioner, föreställningar och vardagliga 

praktiker. Identitetskonstruktioner kopplade till föreställningar om plats studeras också i Sofi 

Gerbers avhandling Öst är Väst men Väst är bäst (2011) och hennes diskursanalytiska 

förhållningssätt har både inspirerat och väglett mig.  

 

Disposition 

Uppsatsen är disponerad utifrån fem kapitel, varav detta är det första. I nästkommande 

kapitel, kapitel två, görs dels en genomgång av de olika byggprojekten som följer en 

kronologisk ordning för att ge läsaren en grundläggande förståelse för de olika processerna. 

Kapitlets huvudsakliga uppgift är däremot att undersöka olika argument och föreställningar 

kring platsen och framtida byggplaner. Kapitel tre riktas istället mot det förgångna och hur det 

”historiska” används. Minnen och minnespraktiker diskuteras också häri. I kapitel fyra 

diskuteras föreställningar om platsens identiteter utifrån ett landskapsbegrepp och i 

förhållande till en lokal och nationell identitet. Det femte och sista kapitlet summerar och 

diskuterar jag uppsatsens resultat och väcker några nya frågor.  
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Kapitel 2. Framtidstro och 
byggplaner 

 

Jag kommer i följande kapitel diskutera hur platsen - Slussen, beskrivs utifrån några av de 

förslag som aldrig genomfördes under slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet men 

också det förslag som låg till grund för 1935 års anläggning samt planerna för 2000-talets Nya 

Slussen. Förutom att ge läsaren en grundläggande förståelse för platsens historia och de två 

byggprojektens bakgrund och tillkomst är min ambition att i kapitlet besvara följande frågor:  

Varför har man i olika tider ansett att Slussen har behövts byggas om? Vilka diskursiva strider  

synliggörs i argumenten för olika byggplaner?  

 

Platsens historia och de första slussarna  

I dagligt tal används namnet Slussen för att beteckna hela området mellan tunnelbanestationen 

och Gamla stan. Begreppet ”Slussen” som samlingsnamn finns inte i de texter utan området 

diskuteras utifrån tilltänkta ”uppfartsvägar” och benämns utifrån namn på kvarter och 

karaktäristiska byggnader. ”Slussen” betecknar länge endast själva slussfunktionen för 

båttrafiken.  

 

För Stockholms framväxt är Slussen en central plats. När Mälaren, som tidigare var en 

havsvik blev en insjö blev också de båda strömmarna norr och söder om Stadsholmen (Gamla 

stan) den enda vattenvägen som förband inlandet med Östersjöns vatten (Nordberg Ohlsson  

1935:7). Vägen över Stadsholmen var också i nord-sydlig riktning den enda landvägen som 

förband Uppland med Södermanland. På holmen mellan strömmarna och landsvägen växte en 

handelsstad fram. Platsen blev en knutpunkt där både land- och sjötrafik strålade samman och 

korsades. Strategiskt blev platsen också viktig för att försvara sig mot fiender som försökte ta 

sig in i landet. Redan på 1100-talet hade två befästningstorn uppförts på varsin sida om 

Stadsholmen (Sörensson 2004:16-18).  

Innan den första slussanordningen byggdes fick båtarna stakas eller dras mot 

vattenströmmarna. För att göra passagen enklare och säkrare lät Drottning Kristina anlägga en 
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sluss (Nordberg Ohlsson 1935:27). Den första slussen, Drottning Kristinas sluss, är från år 

1642 och med ungefär hundra års intervaller har sedan nya slussanordningar byggts. Den 

andra slussen, som var både bredare och djupare, invigdes år 1755 och konstruerades av 

Christopher Polhem. År 1850 stod nästa slusskonstruktion färdig och ingenjören bakom den 

hette Nils Ericsson (Nordberg Ohlsson 1935:29). Vid 1900-talets början ökade trafiken 

dramatiskt och det i media och i folkmun så kallade ”slusseländet” pågick under flera 

decennier, vilket innebar ständiga köer och trafikstockningar vid Slussen. De två 

slussbyggnationerna som den här uppsatsen uppehåller sig vid är dels den så kallade 

klöverbladslösningen som färdigställdes år 1935 och ”Nya Slussen” vars byggstart sker nästan 

exakt åttio år senare, i september månad år 2015.  

 

Byggplaner kring sekelskiftet 1800-1900 

Redan 30 år efter den då nybyggda Nils Ericsson-slussen står färdig år 1850, är det tal om nya 

uppfartsvägar till Katarina och Maria. Södermalm beskrivs som en liten stadsdel som ligger 

oländigt och svårtillgängligt på grund av den höga stigningen från Slussområdet upp till det 

högt belägna Södermalm (Aftonbladet, 5 november, 1884). Mitt tidigaste källmaterial präglas 

i stort av diskussioner kring höjdskillnaden och en önskan att binda samman Södermalm med 

resten av staden. Området (Slussen) diskuteras som en fysisk plats utifrån dess topografiska 

förutsättningar, vilket gör platsens materialitet central.  Platsen i sig verkar inte tillskrivas 

något immateriellt värde utan det är de olika förslagens innehåll som till exempel  ”en 

storslagen aveny” som verkar besitta egenskaper som skulle göra trakten till ”en prydnad för 

Söder och hela Stockholm” (Aftonbladet, 5 november, 1884). På så vis verkar här en diskurs 

som handlar om en positiv syn på förändring och hur förändringen är kopplad till förbättringar 

som till exempel bättre framkomlighet. Både förändringen (Slussen som en bättre/vackrare 

plats) och förbättringen (nya vägar och broar) tolkar jag som en tro på den byggda materians 

egenskaper i att tillföra ett värde till platsen.  

 

Planerna från slutet av 1800-talet leder inte till något genomförande. Problemen med trafiken 

vid Slussen fortsätter att öka. Det dröjer ända till år 1914 då stadsfullmäktige godkänner ett 

förslag ritat av arkitekten Ferdinand Boberg. Gestaltningen av Slussen karaktäriseras av en 

enda bred uppfartsväg mot Södermalm och Södra stadshuset (nuvarande Stadsmuseum) skulle 

rivas för att ge plats åt symmetriskt placerade monumentala byggnader i stor skala.  
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(Thunström 1932:154, Larsson 1977:478). Byggnadsstyrelsen, eller som det hette vid den här 

tiden; överintendentsämbetet avstyrkte planen på grund av Södra stadshusets behandling (det 

vill säga rivningen) och hur räntmästarhuset, hörnhuset i Gamla stan längst ut mot 

Skeppsbron, skulle komma att ligga i en grop sedan förslaget innebar en rejäl höjning av 

Slussplan (Larsson 1977: 479).  
 

I polaritet med varandra placeras den estetiska utformningen av platsen mot den funktionella 

och i flera uttalanden verkar dessa både som motsättningar och överlappningar. När jag 

undersöker texterna med dessa glasögon blir det synligt att dessa två diskurser rymmer en 

slags inneboende motsättning eftersom ett arkitektförslag som rymmer hänsyn till båda 

behöver påpekas. I ett uttalande sägs att det till exempel att det är lönlöst att tala estetik med 

fullmäktige och i ett annat att det finns motförslag värda att beakta där ” de estetiska och 

historiska synpunkterna i uppfartsfrågan, icke lämnat de praktiska frågorna åsido utan i stället 

ägnat dessa de allvarsammaste betraktelser” (Aftonbladet 26 maj 1914).  

Estet-tyranni och handlingsförlamning  

Vid tiden efter första världskrigets slut följer ett antal år kantat av arbetslöshet, bostadsbrist 

och deflation vilket innebar att några större byggnadsprojekt under den här tiden inte var 

aktuella (Larsson 1977: 479). Trafiken ökar, befolkningen i Stockholm ökar, och eftersom 

Slussen fortfarande var enda möjliga vägen mellan stadens norra och södra delar blev 

situationen vid Slussen allt svårare.  

 
Brunnsbacken Brunnsbacken vid Slussen från söder, år 1927. (Bild: Stockholmskällan) 
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I mitten på 1920-talet blossar frågan upp i dagspressen genom en debatt som får mycket 

uppmärksamhet. Det så kallade  ”Slusseländet” pågår nu för fullt och Slussen är åter ett hett 

debattämne. Till det möte som jag nämnde i inledningen har Söderborna bjudit in politiker till 

ett välbesökt möte på Pelikan, där Södra uppfartsfrågans läge diskuterades (Dagens Nyheter 

26 januari 1924). Här riktas stark kritik mot stadens behandling av frågan och att ingenting 

görs. Diskussionen beskrivs som livlig, salen är till bristningsgränsen full och hur talare efter 

talare vill säga sitt i frågan. Det råder här en stor variation kring hur man vill att frågan skall 

lösas och ”[n]ästan varje talare hade sin egen brokonstruktion” men att det rådde stor enighet 

kring ”att något snart måste göras och att herr estetei inte böra alltför mycket lägga sig i denna 

fråga, om dess lösning därmed vidare fördröjes.” (Dagens Nyheter 26 januari 1924). Svenska 

Dagbladet driver också frågan om hur estetiken står i vägen för olika byggprojekt och man 

anser att det är tid för att ”reageras emot estet-tyranniet” och beskriver staden som  ”belägrad 

av skönhetsråd” (Svenska Dagbladet 11 februari 1924).  

 

Under tiden från 1880-talet och fram till och med slutet på 1920-talet, alltså i fyrtio års tid 

debatteras frågan om Slussens framtid innan ett beslut kan fattas. Utifrån debatten i media är 

det möjligt att skönja en tilltagande polarisering kring vikten av det estetiska i utförandet 

kontra det funktionella. Diskursen om skönhet och estetik beskrivs i termer av en avsaknad av 

en handlingskraft och alla hänsyn som måste tas stoppar Slussens framtida ombyggnad. 

Samtidigt finns en tilltagande medvetenhet om denna skönhet och alltfler instanser ska lägga 

sig i planerna för stadens gestaltning (Svenska Dagbladet 11 februari 1924). I den 

framåtblickande diskursen ryms alltså inte den allt viktigare estetiska, vilket gör att Slussen 

hamnar i flera motstridiga diskurser.  

 

Århundradets trafiktekniska attraktion 

När tiden är mogen för att fatta ett beslut i frågan om Slussen som faktiskt leder till ett 

genomförande hänger den samman med stora ombyggnader och trafiklösningar i hela 

Stockholm. En social bostadspolitik tar också form där man genom bostadsbyggandet vill 

åstadkomma demokratiska samhällen där alla skulle ha rätt till en god bostad och ett gott liv 

genom statliga subventioner. Genom den fysiska planeringen skulle man förverkliga den 

socialdemokratiska drömmen om välfärdssamhället (Henecke 2006:18). De samhälleliga 
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förändringar i och med formandet av ”folkhemmet” gör att de storartade monumentala 

byggnadsförslagen för platsen får ge vika för samtidens funktionalistiska ideal.  
 

År 1930 tillsätts en trafikkommitté som ser över hela stadens trafiknät och planerna för 

Slussen hänger nu samman med stora ingrepp i hela trafikmiljön så som till exempel 

utbyggnaden av Stockholms spårnät för tunnelbanetrafik, planerna på en Västerbrons och  

öppnandet av Hammarbyleden för sjöfartstrafik. (Larsson 1977:480) Som en del i denna 

omfattade utredning föreslås en reglering av Slussområdet  (Teknisk tidskrift 1931:109).  
 

Utifrån ett protokoll från slussbyggnadskommitténs den 15 april 1931 utläser jag att Tage 

William Olsson anställs som arkitekt och ansvarig för den arkitektoniska utformningen 

tillsammans med ingenjör Gösta Lundborg. Så fort arkitektförslaget beslutas i 

stadsfullmäktige tillsättes den så kallade ”slussbyggnadskommittén” som skulle ansvara för 

arbetet med att genomföra byggprojektet. Slussens trafiklösning är troligtvis den första 

klöverbladslösning som genomförts i en stadsmiljö. (I USA genomfördes en liknande lösning 

mellan två motorvägar år 1929 och vid en gatukorsning inne i Berlin presenterades samma år 

ett förslag som aldrig genomfördes) (Olgarsson & Lorentzi 2004:32). Konstruktionen med tre 

klöverblad (och inte fyra eftersom man vill behålla Södra stadshuset) separerar 

gångtrafikanter från övriga fordon och de runda slingorna i lät trafiken flöda åt olika håll och 

utan att några vägar behövde korsas. (Larsson 177:489). Hela konstruktionen är byggd i tre 

våningar och vilar på pålar satta i grunden under vattnet. Genom intrikata lösningar och 

planskilda korsningar leds trafiken in och ut ur trafikmaskinen.  

 
Slussens trafikmaskineri sett mot Södermalm år 1935. I mitten på bilden Södra Stadshuset, även kallad 

Tessinska palatset, numera Stockholms Stadsmuseums byggnad. (Bild: Stockholmskällan) 
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I och med Tage William Olssons förslag kopplas nu alltså frågan om Slussen samman med 

hela Stockholm, något som ju efterfrågats sedan slutet av 1800-talet, då förbindelsen mellan 

Södermalm och övriga staden varit mycket bristfällig. En folkhemstanke fungerar också som 

en stark drivkraft och som medverkar till att klöverbladslösningen byggs. Slutligen pekas en 

för platsen viktig byggnad ut, Södra stadshuset och i mitt material verkar räddningen av 

byggnaden vara en viktig anledning till att man kunde enas om förslaget. I och med 

samverkan mellan i huvudsak dessa tre diskurser kan förslaget nu kan erkännas och 

genomdrivas. I Klöverbladslösningen samsas diskurserna om vad Slussen är för plats: en 

central knutpunkt för hela Stockholm, en manifestation av folkhemsbygget samt ett exempel 

på visad hänsyn till en kulturhistoriskt viktig byggnad. Betydelsen som tillskrivs Slussen 

pendlar mellan olika typer av mening och fungerar alltså som tecken (flytande signifikant) i 

flera diskurser.  

 

Den 15 oktober år 1935 invigs den så kallade klöverbladslösningen och i Svenska Dagbladet 

skriver man: ”Mälardrottningen har fått en ny och ståtlig funkismöbel i sina gemak” (Svenska 

Dagbladet 16 oktober 1935). Invigningen bevakas av de största dagstidningarna och 

händelsen placeras i flera fall som en huvudnyhet på framsidan. Invigningsceremonin 

beskrivs detaljerat och det nyskapade Slussen beskriv som en framgångssaga både vad gäller 

genomförande, funktion och estetik. Detta tal om Slussens förträfflighet dominerar materialet 

från invigningen i stort och formuleringarna kring dessa är många, snillrika och målande. 

 

Men här finns också motargument som talar för att en diskurs aldrig är helt fast och stelnad i 

sin form. Till exempel är inte alla överens om att södra stadshuset skulle stått kvar. Dagen 

efter invigningen av trafikmaskinen låter Aftonbladet ett antal kända söderbor svara på frågan 

vad de tycker om den nya Slussen. Flera av de tillfrågade anser att södra stadshuset inte borde 

stått kvar. En uttrycker till exempel att ”[d]et blir i alla fall nödvändigt att den där gamla ladan 

kommer bort förr eller senare” (Aftonbladet 16 oktober 1935). Även i Svenska Dagbladet 

uttrycker man att det vore bättre om huset rivits och skriver att det ”måste medge, att det 

[huset] på ett olyckligt sätt kommit i kläm i det stora trafikmaskineriet” (Svenska Dagbladet 

15 oktober 1935). En annan starkt rådande diskurs som föranledde klöverbladslösningen 

gäller ”Slusseländet” som en av de tillfrågade menar är starkt överdriven. ”Jag har aldrig 

klagat över Slussen, fastän jag gått över den varenda dag i många år” (Aftonbladet 16 oktober 

1935). I samma artikel finns också ett uttalande från en rektor i Söders kommunala skola som 
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lyfter Slussen ur ett perspektiv som i mitt sammantagna material varit totalt frånvarande ”För 

skolbarnens del är det lyckligast att framkomsten blivit underlättad och riskmomenten i hög 

grad reducerats”. Som jag ser det kan ett utlåtande av den här typen och som visar sig vara 

något unikt, belysa frånvaron av en hel diskurs. I det här fallet Slussen som en plats för barn 

och kanske även frågor i allmänhet om säkerhet i stadsrummet.  

Från förfall till beslut 

Slussen byggs, invigs och fungerar i många år och flera nya byggnader tillkommer så som till 

exempel Kolingsborg. Sakta men säkert har Slussen sedan 1980-talet konstaterats vara i allt 

sämre skick på grund av brister i grundpålningen, vittrande betong och rostande armering. År 

1989 genomför gatu- och fastighetskontoret en undersökning som presenterades i en rapport 

vid namn ”underhållsbehov Slussen” och som beskriver ett alarmerande förfall i Slussens 

betongkonstruktion. Under 1990-talet är problemet med Slussens tekniska skick ett faktum för 

staden och någonting måste göras (stockholm.se). Flera tävlingar genomförs men leder inte 

till något genomförande. Trafiken har också succesivt minskat vid Slussen eftersom 

tillkomsten av broar och tunnelbanor och för sjöfarten större genomfartsvägar på andra håll 

gör att platsen inte längre är lika hårt belastad. Detta gör att platsens funktion som enbart 

trafikplats ifrågasätts och det behövs mer underlag. Nya utredningar och undersökningar 

genomförs, diskussionerna tar fart och Slussens framtid blir åter föremål för debatter, planer 

och olika arkitekttävlingar. Flera tävlingar genomförs under den här tiden men leder av olika 

skäl inte till något genomförande.  

År 2004 hålls det däremot en tävling där förslaget ”Strömmar” utses till vinnare. Detta förslag 

blir sedan det som ligger till grund för förslaget ”Nya Slussen” och den lösningen som den 

nyligen påbörjade ombyggnationen alltså bygger på (stockholm.se). Utöver detta beslutar 

staden att ta fram ett alternativt förslag, ”Nybyggt bevarande” som skulle utgå från 

Klöverbladsmodellen. Efter programsamråd gällande de två förslagen ”Nya Slussen” och 

”Nybyggt bevarande” beslutar man år 2007 att inte behålla Klöverbladet utan riktar in de 

framtida planerna för Slussen på den nya lösningen och att bygga någonting helt nytt på 

platsen. I ytterligare en arkitekttävling bjuds fem arkitektkontor in att tävla om att 

vidareutveckla Nyréns idé. Det blir den brittiska arkitektfirman Foster & Berg och Partners 

som tillsammans med svenska Berg Arkitekter vinner med sin utformning till en detaljplan för 

”Nya Slussen”.  
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Projektet Nya Slussen  

I en pressrelease från år 2009 skriver Foster + Partners att de tillsammans med Berg 

Arkitektkontor har fått i uppdrag att utforma en ”masterplan” i ”hjärtat utav Stockholm”. 

Uppdraget innebär enligt pressreleasen att 
 

[…] förvandla det vattennära området vid Slussen från att vara ett (avvikande) och spretigt 
urbant rum till att bli en populär destination. Förslaget kommer att ge nytt liv till platsen, 
binda samman de både öarna Södermalm och Gamla Stan, och genom att ta fram de 
historiska lagren på platsen, återfås värdefulla stadskvarter.  
 
De båda vattensystemen som länge varit åtskilda genom ett myller av vägar och tonvis med 
betong kommer nu bindas samman genom en ny gångbro och det historiska ”låset” kommer 
åter lyftas fram och bli till en symbol för den nya platsen. Masterplanen innebär att en 
”waterfront” återupprättas och att Södermalm ges ett nytt ansikte. […] De flexibla 
byggnaderna tillåter en rik flora av användningsområden, från kultur till underhållning, 
affärer och hotell, medan sammanhållna gångstråk och terrasseringar ligger i anslutning till  
nya caféer och restauranger. (fosterandpartners.uk. Min översättning) 

 

År 2013 vinner detaljplanen för Slussenområdet laga kraft och hösten 2015 rivs byggnaden 

Kolingsborg vilket kan ses som startskottet för själva ombyggnationen. Nya Slussen beräknas 

enligt Stockholms stads planer att stå färdig år 2025. Stockholm stad beskriver den framtida 

Slussen på följande vis:  

Slussen har förutsättningar att bli en fantastisk målpunkt och vistelseplats i ett unikt 
vattenläge på historisk mark. Här finns möjligheter att skapa en mötesplats vars like inte 
finns i Stockholm och som också har få motsvarigheter i ett internationellt perspektiv. 
Slussen ska i framtiden locka till upplevelser och vistelse och detta kan uppnås genom att 
platsen gestaltas med intressanta torg och en park, gator och kajer samt inslag av publika 
verksamheter i de föreslagna byggnaderna. Slussen ska i framtiden vara en dynamisk, 
mångfunktionell och vacker plats där stockholmarna och besökare i staden har en självklar 
plats. (Stockholms stad 2005; 2011:20) 

Argumentationen kring ombyggnaden rör flera diskurser och jag skiljer här analytiskt 

Slussens materiella värde från dess immateriella. Slussens fysiska nuvarande skick, dess 

materiella värde, beskrivs som alarmerande dåligt (www.bygg.stockholm.se). Anledningen till 

att Slussen ska byggas om handlar i första hand om Slussens dåliga skick. På 

informationsfilmer på Stockholms stads hemsida kan man få vetskap om hur den misslyckade 

grundläggningen gör att konstruktionen långsamt vittrar sönder och hur betongen håller på att 

brytas ner. Argumentet som följer lyder ”Slussen sjunker – dags att bygga nytt”. Slussen 

kopplas samman med ett misslyckande på 1930-talet och ett fotografi på Slussen som finns på 

projektets hemsida visar genom olika färger hur bråttom det är att åtgärda de olika områdena. 
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Jag kallar denna retorik för diskursen om ”Slussens dåliga skick”. När jag också  undersöker 

diskursen om ”Slussen som en attraktiv mötesplats” ser jag hur aktören, Stockholms stad, 

arbetar med att få Slussen att genom tal, bilder och praktiker att laddas om. Här handlar det i 

högre grad om att man vill förmedla ett immateriellt värde, en slags mental bild av den 

blivande attraktiva platsen. På de flesta av bilderna över den framtida platsen visas vackra 

vyer, soliga uteserveringar och en glittrande sjö. Platserna befolkas av människor som smälter 

in i den byggda miljön och ser ut att rofyllt njuta av platsen ofta i ett trevligt sällskap3. 

Begreppet ”Slussen” ges utifrån detta synsätt helt olika funktioner i de olika diskurserna.  

Ytterligare en diskurs kallar jag här den för den ”trafiktekniska diskursen” och här upplever 

jag från Stockholms stad en viss ambivalens. Projektets slogan ”från trafiklösning till 

mötesplats” visar på en önskan att lösgöra Slussen ur den trafiktekniska diskursen och istället 

förflytta betydelsen av Slussen som central i diskursen om den attraktiva mötesplatsen.  I 

planerna för Nya Slussen syns människor och miljöer i bildmaterial från arkitektbyrån och 

planen marknadsförs genom en pr-byrå som arbetar med att sälja in förslaget. På bilderna syns 

(mest ljushyade) medelklassmänniskor som ser ut att njuta av solsken och ledighet.  

 

När de viktigaste förändringarna på nya Slussen listas i sex punkter på projektets hemsida 

talas det i de fyra första punkterna om nya parker, terrasser, kaféer och restauranger. 

Vattentorg, upplevelser och möten varvas med beskrivningar av stadspuls och byggnader för 

kulturaktiviteter. Man poängterar att viktiga utblickar bevaras och först som femte punkt 

kommer information om en trygg och modern bussterminal inne i Katarinaberget. Smidiga 

lösningar för inomhusförbindelser för resenärer mellan t-bana, tåg och bussar planeras också. 

Sist på listan redovisas ett allmänt påstående om mer plats för kollektivtrafik, gående och 

cyklister samt båttrafik med persontransporter (läs fritidsbåtar). I framställningen av Nya 

Slussen ”erkänns” visserligen Slussen som en fortsätt viktig trafikknut men i och med den nya 

lösningen kommer platsen dessutom att vara attraktiv att vistas på. Här förutsätts den 

nuvarande Slussen innan ombyggnaden att inte upplevas attraktiv och begreppet ”trafikplats” 

sätt samman på så vis tillsammans med begreppet ”oattraktiv”. Platsens fysiska, geografiska 

och faktiska egenskaper är att vara en knutpunkt i kollektivtrafiken. Ambivalensen 

uppkommer kring och hur tecknet ”Slussen” i samma utsagor växlar mellan flera diskurser. 

Värt att notera är också hur projektets slogan använder ordet trafiklösning men som ska 

förvandlas till en mötesplats. Detta kan tolkas som att man  i och med ombyggnationen vill 
                                                        
3 Se bildgalleri på: www.bygg.stockholm.se. 
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accentuera och markera platskänslan på Slussen. Slussen ska transformeras till en plats man 

färdas till, en plats att vara på och inte bara passerar.  

 

 
Nya Slussen, illustration. Bild från Stockholms stad hemsida där projektet presenteras. 
(www.bygg.stockholm.se) 
 

 

* 

 

Slussen har sedan Stockholm bildades varit en knutpunkt i både nord-sydlig och öst-västlig 

riktning och både för sjö och på land. I kapitlet har jag diskuterat anledningarna till varför 

man har ansett sig behöva bygga om på Slussen vid olika tidsperioder. Vid slutet på 1800-

talet ingick Slussen i en diskurs om att länka samman Södermalm med övriga staden genom 

olika förslag på nya broar och vägar på platsen. Trafiken ökar alltmer från slutet av 1800-talet 

och situationen beskrivs en bit in på 1900-talet ohållbar. Den slusskonstruktion som byggs 

1935 beskrivs som en genialisk lösning på ett intrikat trafikproblem. Slussen ingår i en 

folkhemsdiskurs och lösningen visar på en funktionell och ändamålsenlig arkitektur.  

Kontroverserna kring Södra stadshuset visar också tecken på hur Slussen blir betydelsefull i 

en kulturhistorisk diskurs där det handlar om att rädda äldre byggnader. 2000-talets planer för 

att bygga något nytt vid Slussen startar i och med upptäckten av ett långsamt förfall som till 

slut beskrivs som en akut situation. Genom Stockholms stads utsagor kopplas den dåvarande 

slitna klöverbladslösningen på Slussen till en diskurs om förfall. Det arkitektoniska förslaget 

som presenteras transformerar Slussen till en diskurs om en attraktiv mötesplats, vilket är ett 
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sätt att legitimera förslaget. Slussen går från att vara en dålig trafiklösning till en attraktiv 

plats. Nya Slussen kritiseras på flera punkter och protesterna skulle kunna förstås som en 

kritik mot hur folkhemmets ideal hotas. De värden som förknippas med folkhemstanken 

materialiseras i klöverbladet.  
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Kapitel 3. På historisk mark  

I det förra kapitlet riktade jag mitt fokus mot en tänkt framtid och hur idéer, åsikter, visioner 

och förslag och för hur Slussen ska gestaltats har formuleras i olika tider. Det här kapitlet 

riktar sig istället mot talet om det förgångna och hur ”det historiska” används i 

argumentationer för Slussens olika gestaltningar.  

 
En ny dag. En strömming i strömmingsboden, provar en Skåning. Jag tänker att jag ska äta 
mig igenom hela sortimentet. En vemodig känsla infinner sig, att allt detta skall tas bort. 
Eller? Upplever hur Slussen så sakteliga börjar ta mig i anspråk och att jag själv blir en del 
av min egen dokumentation. Jag ser platsen med andra ögon nu. Närmare. Att lyssna på alla 
berättelser om vad en plats kan betyda.  
 

Promenerar runt i Slussen. Vinden blåser kyligt men solen värmer när jag finner lä. Blir ett 
med platsen som börjar inkorporeras i mig.  Har aldrig vandrat runt i de här gångarna förut. 
Har aldrig känt att det betyder någonting. Ser nu allt eller åtminstone något av det där som 
alla pratar om. Utblickar, runda former och böljande rörelser. Människornas rörelser som 
fyller platsens form. Sitter en stund i solen vid statyn och kisar upp mot Söder. Reser mig 
och går mot gröna gången och in i håligheterna. I gången syns vattensamlingar fyllda med 
skräp. Vinden som möter mig när jag vid tunnelns slut närmar mig Saltsjöns vatten är 
isande. (Ur fältanteckningar, Stadsmuseet, fredag 25 april 2014) 

 

Utdraget ur mina fältanteckningar ovan illustrerar några av de aspekter på föreställningar 

kring Slussen som tas upp i detta kapitel. Citatet ger en bild av hur jag upplever ett slags 

vemod i och med tanken på att ”allt” kommer att tas bort. Det verkar som att jag i och med 

tanken på att äta mig igenom sortimentet av strömming strävar efter att lagra minnen av en 

plats som jag vet kommer att försvinna. Texten i sig blir också ett exempel på ett görande och 

ett skapande av ett minne, som satts igång av ombyggnationen av platsen. I det här kapitlet 

avser jag diskutera några aspekter utifrån följande frågor: Hur fungerar platsens historia som 

både ett materiellt och immateriellt kulturarv och som ett sätt att definiera/värdesätta Slussen? 

På vilket sätt görs minnen och vilken funktion kan olika minnespraktiker ha? Vilka strider 

förekommer och har förekommit om platsen och dess byggnader? Vad är värt att bevara och 

vad kan offras? Är det speciella byggnader som är viktiga eller är det platsen i sig som 

innehar ett visst kulturhistoriskt värde? Vilken roll spelar minnen i talet om Slussen  

(personliga, kommunikativa, kulturella och politiska)? Vilket ”förr” värderas högt?  
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Räddas eller offras - det historiska som argument 

En viss historisk period kan utgöra både en förlaga till en tänkt framtid och en motbild mot 

densamma (Ramberg 2012:48). Sättet som olika historiska tider och skildringar används på 

visar på de ideal som råder för en viss tid (ibid). Klas Ramberg talar om en ”minnespolitik” 

där vissa historiska miljöer i vår tids arkitektförslag, estetiseras och väljs ut i skapandet av 

något nytt (Ramberg 2012:49). Men hur såg relationen mellan historia och estetiska (och 

samhälleliga) ideal ut bakåt i tiden? När började man tala om historien vid Slussen som något 

värdefullt? När började man välja ut ett särskilt ”förr”? Över lag lyfts, i många av de texter 

och utsagor om Slussen som jag studerat, diskursen ”det historiska” fram som en viktig 

beståndsdel i hur värdet av platsen skall förstås. I Dagens Nyheter görs år 1880-talet en 

tillbakablickande beskrivning av hur det såg ut på platsen före den nya Slussen som då 

byggdes och som stod klar år 1850. Tiden som beskrivs är någon gång mellan 1820-1850.  

 
Mången af dem som nu färdas från Södermalm till staden inom broarne, torde helt säkert, 
då man får tillfälle att skåda ej blott Karl Johans ryttarestod, ett af Fogelbergs många 
mästerverk, utan äfven den nya slussen samt de storartade granitkajerna, hvilka arbeten alla 
är nu sammanförda på en plats som i afseende på vacker belägenhet kan mäta sig kanske 
med Helgeansholmen, påminna sig denna plats forna utseende då strömquarnen med sina 
stora vadhjul, slagtarehuset, gröna gången, de obekväma vindbroarna, i dagligt tal kallade 
röda och blå slussen, samt de till dussintal uppgående krogarne bidrogo hvar och en i sin 
mån till att göra platsen otreflig. Otrefnaden förminskades icke det allra ringaste af den 
omständigheten att staden latringård med tillbehör var förlagd strax bredvid 
Kornhamnstorg.  (Dagens Nyheter 19 mars 1880, avsnitt ur major G. Nermans skrift: 
”Något om Stockholm”) .  

 

Åtminstone i denna text finns ingen nostalgi eller önskan tillbaka till en svunnen tid pekas 

utan ”det historiska” pekas ut som sämre och eländigt. Förutom krogar, slaktarhus och annat 

otrevligt var också stadens latringård ”med tillbehör” förlagd strax bredvid Kornhamnstorg. 

Vidare i texten görs en genomresa genom hela staden och här beskrivs sopberg, uppkäftiga 

roddarmadammer, hur samhällets avskum höll till bakom Humlegården (numera Östermalm), 

illaluktande vattensamlingar, fängelsehålor och bristfälliga brokonstruktioner. Den enormt 

stora förändringen av hela staden under mitten av 1800-talet beskrivs här som enbart positiv. 

Skribenten visar genom tillbakablicken på hur mycket bättre allt har blivit. Något som jag 

noterar är också att i den negativt beskrivna historien existerar människor på plasten, 

göranden, olika yrken och sociala förhållanden. Lösningen på problemen verkar vara estetik 

och stadsplanering och i dessa samtida (mellan år 1850-1880) utsagor finns inte något 

mänskligt liv representerat. Det positiva som lyfts fram manifesteras i nya, vackra byggnader, 
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parker, broar och stadslandskap. Det materiella värdet lyfts fram och verkar trolla bort utsatta 

grupper i samhället. Diskursen som visar på nya vackra byggnader och kraften i en skapad 

estetisk miljö rymmer, åtminstone inte i den här skildringen, inget mänskligt lidande eller 

några sociala problem, något som inte är helt olikt dagens marknadsföring av platser (Sennet 

2006, Harvey 2011) 

 

I början på 1900-talet går däremot att skönja en uppvärdering av äldre byggnader och platser i 

stadsmiljön. År 1901 bildas till exempel Samfundet S:t Erik som fortfarande verkar och vars 

ändamål i princip formulerats på samma sätt sedan det bildades. Samfundet verkar för att 

”sprida kännedom om Stockholms historia , väcka intresse för bevarande av stadens ur 

historisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken” samt ”verka för 

tillgodoseende av historia och konstnärliga krav vid stadens omdaning och opinionsbildning” 

(samfundetsterik.se)4. Bakgrunden till bildandet var bland annat rivningar av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader samt planer på hårdhänt reglering av Gamla stan. I S:t Eriks årsbok från 

1913 skriver man angående Slussen det storslagna förslag som ritats av arkitekt Ferdinand 

Boberg att man bör ingripa för att se till att det blir en tillfredsställande lösning vid Slussen 

och särskilt värna de historiska och konstnärliga aspekterna (1913:152). Samfundet ritar ett 

eget förslag för uppfartsvägar vid Slussen som presenteras för Stadsfullmäktige och även om 

förslaget inte leder vidare till ett genomförande men kan ha lett till att Södra stadshuset ”det 

gamla Tessinska stadshuset, en af Stockholms förnämligaste byggnader från det karolinska 

tidehvarvet, kommer att bibehållas” (ibid 1913:153). I dagspress talas också det vid den här 

tiden mycket om ”det estetiska” och att rädda skönhetsvärden på platsen. Dessa estetiska 

värden tar sig i uttryck i debatten kring Södra stadshuset (eller Tessins palats som det också 

kallas) som debatteras och diskuteras genomgående i mitt material fram till och med år 1935 

som jag också visade i föregående kapitel. 

 

Talet om ”det historiska” förekommer därför till viss del i början av 1900-talet men verkar 

alltså i första hand handla om att rädda (eller offra) Södra Stadshuset. Ett sammanträde hos 

stadsfullmäktige år 1914 visar på en debatt som rör byggnaden då flera av talarna diskuterar 

byggnaden. En av deltagarna uttalar till exempel följande: ”Det är fasligt vad det gamla 

stadshuset har blivit vackert på senaste tiden. Det lär förhålla sig så att Tessin gjort ritningar 

till huset, men att de ej blevo följda vid uppförandet. Det finns många andra hus i staden som 

                                                        
4 Senare kommer Skönhetsrådet och Stockholms stadsmuseum att ta vid delar av Samfundets intressen.  
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Tessin inte har byggt – ska man inte rätta den också? (skratt)” (Dagens Nyheter 26 maj 1914). 

Materialet som helhet pekar inte mot att värna allt som är gammalt, utan fortfarande talas det 

om det nya som någonting positivt och som innebär en förbättring. Det är i fallet med Slussen 

just denna byggnad som värderas högt (eller lågt i vissa fall). Som det kommer att visa sig 

längre fram, och som jag visat i föregående kapitel, så byggde ju lösningen från 1935 på 

grundförutsättningen att just Södra Stadshuset kunde stå kvar. 

 

En återkommande ståndpunkt är huruvida en eller två broar är att föredra på platsen och i här  

används just den historiska kopplingen som argument för det ena eller det andra. Den 

nuvarande planerade lösningen från Foster & Partners har fått kritik från motståndarhåll för 

att den endast innehåller en bro. Detta argument används även på 1930-talet när Ferdinand 

Bobergs förslag från 1912 diskuteras och ”tanken på en central uppfartsväg dragen mitt över 

slussområdet” ses som ”en återgång, skulle man kunna säga till äldre tider, då en enda bro 

ombesörjde förbindelsen […] (Olsson Nordberg 1935:67). Min tolkning utifrån dessa typer av 

artikulationer är att den historiska diskurser verkar på olika sätt och kan legitimerar 

motstridiga förslag. Återgången till, eller att bibehålla som det var förr, oavsett vilket ”förr” 

som avses, verkar i sig som en positiv kraft.  

 

I och med 1930-talets ombyggnad visar tidningsartiklar i dagspress och kulturhistoriska 

texter, där ombyggnaden av Slussen beskrivs, på en ton av nostalgi och en vurm för det 

gamla. Något som skulle kunna tolkas som en motreaktion mot den rationalistiska och 

modernistiska planeringen av Slussen? I Svenska Dagbladet har man tillexempel en helsida 

med en historisk tillbakablick till tiden för ”järnvågen” som låg vid Slussen ända fram till 

1865. Och man går långt bak i tiden för att visa på platsens långa historia och vill med artikeln 

teckna ner ett minne som snart är borta. Läsaren får veta att järnet som sedan 1400-talet kom 

på båtar eller pråmar, vattenvägen från Bergslagen, skulle lossas, vägas, kontrolleras och 

förvaras vid Slussen för att sedan åter lastas om på Saltsjösidan för vidare transport till 

utlandet. Arbetet beskrivs som hårt, tungt och högljutt och järnvågen var ett betydande inslag 

i bilden av Stockholm. Skribenten avslutar sin artikel med att berätta att ännu sommaren 1935 

fanns ett gammalt halvt rivet kontorshus kvar vid Slussen som hade tillhört Järnvågen. När 

den nya slussen byggts färdigt är ”varje spår av den gamla Järnvågen och järnbärarna 

bortsopat. Det gamla är förgånget och allt har blivit nytt.” (Svenska Dagbladet 1935). Min 

tolkning är ändå att det är framåtrörelsen som tar överhanden i diskursen om stadsbyggande. I 

Svenska Dagbladet skriver man att det ”pittoreska” som delvis finns kvar på platsen ”redan 
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utgör en främmande relikt från en svunnen idyll” (Svenska Dagbladet 15 oktober 1935). De 

artikulationer som syftar på en framåtrörelse och tron på den nya lösningen på Slussen ställer 

sig över diskursen om Slussen som det gamla, pittoreska och idylliska eftersom det gamla 

sätts samman med något främmande som inte längre passar in. Det gamla måste offras för en 

ny framtid.  

 

I kulturhistoriska beskrivningar av Slussen som är skrivna på 1930-talet lyfts också ett ”förr” 

fram.  Här finns exempel på att det gamla ses som bättre och Olsson Nordberg skriver att ”det 

rörliga och pittoreska liv, som här var knutet till bodar och basarer, till lastbryggor och vår, 

hade i början av 1900-talet fullständigt utplånats. Det betecknar sålunda en återgång till gamla 

goda traditioner, när inom slussområdet nu plats beretts för affärer och torghandel (Olsson 

Nordberg 1935:65). Parallellt med en framåtdiskurs verkar alltså en annan kulturhistorisk 

diskurs som ser mer positivt på det förgångna genom att uppvärdera något som kan anses ha 

en tradition och hur en återgång det gamla ses som positivt.  

 

 

Från hamnarbetare till grafittiscen 

Förutom Södra Stadshuset finns flera byggnader vid Slussen som varit föremål för debatt. 

Innan klöverbladskonstruktionen byggdes så fick man till exempel riva den anrika gamla 

restaurangen Pelikan, som legat på platsen sedan 1733, och sedan 1600-talet i Gamla stan. 

(pelikan.se). Jag har i tidningsartiklar och på annat sätt sökt efter om det möjligtvis väckte 

någon uppståndelse när restaurangen revs, men inte funnit något som tyder på detta. 

Diskussioner om Katarinahissen, en annan för platsen särskild byggnad, är i princip 

frånvarande vilket jag tolkar som att byggnaden inte varit utsatt för hot om rivning.  

Däremot har debatten kring den ovala och numera rivna byggnaden Kolingsborg under de 

senaste tio åren varit omfattande och byggnaden har på flera vis blivit ett signum för 

klöverbladskonstruktionen. Fastigheten ligger på den historiska plats där det södra tornet i den 

medeltida Stockholms befästning låg (Sörensson 2004:99). Platsen är av 

riksantikvarieämbetet klassat som ett riksintresse, vilket innebär att det ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (Länsstyrelsen, 2004:4). I och med detta 

artikuleras byggnaden (och Slussen) som viktig i en kulturhistorisk diskurs.  
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Byggnaden ritades av Arthur von Schmalensee år 1954, alltså tjugo år efter att Tage William 

Olssons trafikmaskin stod klar (Sörensson 2004:99). Byggnaden var tänkt som kontor för 

Stockholms hamn och inrymde personalutrymmen och en utropslokal där arbetet mellan 

stuvarna i hamnen fördelades (Sörensson 2004:99f). Efter att hamnarbetarna lämnat huset har 

det varit nattklubb, arkitektfirma samt kontor för projekt Slussen innan huset slutligen tömdes 

på verksamheter och under en tid stod tomt. På framsidan till ett planeringsunderlag från 2004 

angående Slussens framtid finns en stilistisk bild av Kolingsborg och byggnaden kan därför 

tolkas som högt värderad för hela Slussen. Länsstyrelsen skriver i underlaget att ”Stockholms 

innerstad är som helhet ett riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset uttrycks i 

företeelser som främst tydliggör årsringarna och hur staden vuxit fram. Ett tydligt exempel på 

detta är Slussen” (Länsstyrelsen 2004:1) och man skriver vidare att 

 [t]rafikanläggningen uttrycker en tillit till ingenjörskonsten och den framtidstro som 
präglade tiden för dess tillkomst, funktionalismen och folkhemsbygget. Dess placering i ett 
känsligt stadsläge är något som vi knappast skulle tillåta oss idag. Just genom detta uttryck 
och kompletterat med det första KF-huset och Katarina-hissen utgör området en 
kulturhistoriskt anmärkningsvärd miljö (Länsstyrelsen 2004:1).  

Stadsmuseet som en rådgivande instans skriver i en rapport från 2005 att det inför 

nybyggnaden av Slussen är  

[v]iktigt att värna Slussenanläggningens trafiktekniska struktur med klöverbladen, dess 
många och intrikata funktioner för bilar, kollektivtrafik och fotgängare samt dess 
funktionalistiska formgivning. Stadsmuseiförvaltningen anser att en nybyggnad av Slussen 
ska utformas så att en stor del av de ur kulturhistorisk synvinkel viktigaste funktionerna och 
formgivna delarna från 1935 återskapas. 

Många av de motståndare till Nya Slussen som jag tidigare har intervjuat benämner 

trafikmaskinen med ord som genialisk, funktionell, fantastisk och vacker. (Beskow 2015). 

Flera grupperingar vill ”bevara Slussen” genom att ”återskapa klöverbladet” och flera 

alternativa arkitektförslag utgår från att bygga en ny konstruktion men som utgår från 

klöverbladets rundlar (se t ex bevaraslussen.se och slussenplanb.se). För många representeras 

alltså själva Slussen till stor del av de byggnader, vägar och torg som finns på platsen där 

Kolingsborg blir ett signum. 

När inriktningsbeslutet för Slussens framtid fattas år 2007, och som innebär att man ska gå 

vidare med ett helt nytt förslag för platsens framtida utformning, formuleras kriterierna för 

riksintresset vid Slussen om. I den nya översiktsplanen för Stockholm från 2010. Här heter det 

att ”[t]rafikanläggningen vid Slussen, som är från 1930-talet, har idag tjänat ut som 
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konstruktion och i den planering för förnyelse av området som pågår kommer den 

ursprungliga trafikanläggningen som utgör riksintresset inte att kunna bestå” Istället 

uppvärderas den 1700- och 1800-tals bebyggelsen som finns kring Slussen i och med fokus på 

Gamla stans omkringliggande bebyggelse och äldre stenhus. Även i arkitektbyrån Foster & 

Parners masterplan för Slussen vill man, som jag tidigare visat,  lyfta fram den värdefulla 

stadsbebyggelsen på platsen och ta bort virrvarret av vägar och rondeller 

(fosterandpartners.uk). Klas Ramberg (2012) visar utifrån sin analys av ett antal samtida 

arkitektförslag hur den borgerliga kvartersstaden uppvärderas och ges starka positiva värden 

som hur det som planeras är ”relativt okritiska urbana svar på den rådande 

samhällsekonomiska och politiska situationen” (Ramberg 2012:149).  

I diskursen om Slussen som en kulturhistoriskt viktig plats och som utgår ifrån den 

arkitektoniska lösningen innehar platsen ett slags immateriellt värde som bärare av 

samhälleliga värderingar. Trafikmaskinen kan ses som ett minnesmärke av folkhemmet och 

de värderingar och den samhällssyn som då rådde. Men i och med att fokus förflyttas till de 

omkringliggande byggnaderna töms också Slussen på betydelse som en bärare av en 

folkhemsdiskurs. I en bilaga till Stockholms översiktsplan från 1999 (promenadstaden) 

definieras Slussen däremot fortfarande som ett riksintresse och man menar att Slussen är 

värdefull i sin skepnad av välfärdssamhällets framväxt och stadsbyggande tillsammans med 

Hötorgscity. Frågan är vad man menar med detta nu? 

Fem år efter stadsmuseets inventering med syfte att skapa underlag till ett referens- alternativ 

där klöverbladskonstruktionen skulle kunna behållas beslutar Stockholms stad att riva 

trafikapparaten från 1935. Detaljplanen går på remiss till kulturförvaltningen och 

Stadsmuseets kulturmiljöenhet handlägger ärendet och skriver i ett tjänsteutlåtande att 

”Förvaltningen har förespråkat ett bevarande av 1930-talets trafikanläggning som är av 

riksintresse för kulturmiljövården. Anläggningens representerar stora kulturhistoriska värden 

och är en del av det moderna samhällets framväxt. Kulturförvaltningen beklagar att ett 

bevarande inte ansetts möjligt”. (Kulturförvaltningen 2010:4). I en nytt tjänsteutlåtande från 

2011 skriver man att ”Klöverbladskonstruktionen från 1935 utgör en värdekärna inom 

riksintresseområdet. Eftersom beslut finns om att anläggningen från 1930- talet ska rivas 

kommer motiveringen för denna värdekärna att omstuderas.” (Kulturförvaltningen 2011:4). 

Stadsmuseet poängterar avslutningsvis i utlåtandet att Kulturförvaltningen genom ”Stockholm 

konst” från Exploateringskontoret har i uppdrag att ansvara för tillfälliga konstprojekt under 
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den fleråriga ombyggnationen av Slussen (Kulturförvaltningen 2010:7).  

Projektet ”Omstart” vid Kolingsborg genomförs av Stockholm Konst i juni år 2015 (Dagens 

Nyheter 16 juni 2015). Nio graffitikonstnärer har bjudits in till att skapa ett kollageliknande 

verk på de cirkelformade husväggarna innan rivningen av byggnaden påbörjas. Inför 

målningen vitmålas hela byggnaden vilket jag tolkar som ett sätt att symboliskt radera 

byggnaden. Kan det vara ett sätt för Stockholm stad och projektet Nya Slussen att ta makten 

över rummet? Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs och Stockholm konst menar att 

evenemanget kan ses som ett konstnärligt avsked till Kolingsborg. När den första 

graffitimålaren börjar spraya byggnaden hörs demonstranter ropa ”Rör inte borgen! Rör inte 

våra kulturskatter!” (Dagens Nyheter 16 juni) 

Byggnaden Kolingsborgs väg kan ses som ett exempel på hur värden laddas om över tid och 

fylls med olika innebörder och hur olika aktörer utifrån sina intressen gör sina tolkningar och 

värderingar.  

 

Göra minne 

I inledningen beskriver jag en manifestation som hölls på Södermalmstorg den 15:e oktober år 

2015, exakt 80 år sedan Klöverbladslösningens invigning.  Det jag intresserar mig för här är 

hur manifestationen kan ses som en minnesakt och hur minnen görs till ett aktivt i nu samt  

länkas till en tänkt framtid. Jag utgår från Florence Fröhlig (2013) som ser minnen som en 

process, och hur minnesprocesserna rör sig mellan det personliga, det familjära och det 

kollektiva. Minnet är också beroende av en grupp och ett socialt sammanhang (Fröhlig 

2013:16ff, Assman 2010:37). Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv kan minne ses som 

kulturellt konstruerat genom både kroppslig erfarenhet, sociala sammanhang och också 

kulturella föreställningar om identitet och minne (Fröhlig 2013:19).  

 
Uppskattningsvis ett par hundra personer har samlats på Södermalmstorg och kvällen bjuder på 
både musik och talare. Jag besöker arrangemanget och känner mig lite felplacerad där jag står 
mitt i folkmassan. Genom min kropps närvaro blir också jag en av alla som hade samlats för att 
genomföra manifestationen. Jag känner igen många på platsen men ger mig inte till känna 
förutom till en person som jag tidigare intervjuat och som också är en av talarna. Det är ganska 
många unga människor och en del barnfamiljer.  
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Många som är här är kanske inte medvetna om det kritiska angreppssättet i minneshögtiden? De 
som vanligtvis sluter upp, protesterar och hörs i kampen är ju äldre människor och pensionärer. 
Talen avlöser varandra med: ”Ofattbart förslag, trivial t-korsning över ett reningsverk, hyllning 
till god ingenjörskonst, genialisk klöverbladskonstruktion, Stockholms ursprung och 
uppkomst..” Efter talen kan man köpa en fackla och tanken är att alla deltagare ska ställa sig i 
klöverbladets slingor så som vid invigningen för 80 år sedan. Det är mörkt och människorna 
börjar gå, många med facklor i händerna. Jag köper ingen fackla utan går och ställer mig vid 
sidan och tittar på och fotograferar de andra som går. Ett pärlband av ljuspunkter fördelar sig 
längs den rundade vägbanan. (utdrag ur fältanteckningar 15 oktober 2015) 

 

Minnesakten synliggör ett antal möjliga lager av betydelser. Akten kan tolkas som ett sätt att 

helt enkelt hylla och minnas den gamla invigningen och framtidstron. Det kan också ses som 

ett vemodigt vis att ta avsked av den nuvarande Slussen. Ytterligare ett sätt att förstå 

händelsen är att se den som ett sätt att vara en aktiv medskapare av ett framtida minne. 

Slutligen kan man se manifestationen som en önskan om att bevara minnet om att det fanns ett 

motstånd och en stark kritik mot den nya framtida Slussen. Oavsett vilket blir avsändaren och 

arrangören viktig och berör det kommunikativa, kulturella och det politiska minnet. 

Deltagarna och arrangörernas berättelser och utsagor rör sig inom ett tidsspann som sträcker 

sig över en generation och hålls samman i den sociala grupp som här samlats, vilket ryms 

inom det kommunikativa minnet (Fröhlig 2013: 24). En av talarna vid manifestationen var 

med vid den invigningen år 1935 och hans berättelse rör sig inom detta tidsspann. Berättelsen 

hålls levande mellan individerna som deltar. Också det kulturella minnet som de samlade 

erfarenheterna som förs vidare mellan generationer skapas här och kommer att vara möjligt att 

traderas över tid, genom att till exempel skapandet av riter och traditioner. (Fröhlig 2013: 24, 

28).  

 

Den aspekt som jag här önskar peka på är alltså arrangören i hur artikulationen 

(manifestationen) kan förstås. I och med att det är motståndare till Nya Slussen som 

arrangerar minnesakten verkar artikulationen som en protestaktion. Frånvaron av det politiska 

verkar påverkar både arrangemanget i sig och också hur det kommer att förstås i efterhand. 

Det politiska minnet är det ”officiella” och som finns hos institutioner, nationer och stater och 

hur skulle betydelsen av minneshögtiden förstås om det var Stockholms stad som själva 

ordnade en minnesakt (Fröhlig 2013: 24)? Vad skulle en sådan minneshögtid kunna ha för 

betydelse, budskap och vad säger frånvaron av densamma? Avsaknaden, uteslutningar eller 

tystnader är också betydelsefulla (Winther Jørgensen 2000:33). Stockholms stads sätt att ta 

avsked kan istället ses som den graffittimålade byggnaden Kolingsborg och i den 

”minnesakten” ryms ingen nostalgi eller hyllning till det som varit. Det politiska minnet som 
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görs och skapas i och med behandlingen av byggnaden visar istället på en framåtanda och en 

vilja att radera eller ladda om platsens historia.  

 

* 

 

Genom både sin historia och sin materialitet producerar och reproducerar Slussen bilden av 

sig själv. Florence Fröhlig (2013) skriver att ”historiska tider är mellanmänskligt konstruerade 

där olika erfarenhetsskikt i tiden har olika varaktighet, vilket i sin tur skapar olika kollektiva 

bilder både av det förflutna och av framtiden” (Fröhlig 2013:19). Frågan om det materiella 

och immateriella värdena kopplade till platsens historia ser jag som central i detta kapitel. Är 

det platsens byggnader och fysiska utformning (olika versioner av ”Slussen”) som skapar 

föreställningar om Slussen? Eller existerar föreställningar om Slussen utifrån platsen i sig 

själv oberoende av vilka byggnader som står där? Analysen av minnesakten från 2015 visar 

att minnet och föreställningen av platsen hänger ihop med den byggda materian och det 

materiella värdet. Föreställningen om vad Slussen är hänger tätt samman med just de 

byggnader som står på platsen just vid den här tiden. Minnesakten visar också på frånvaron, i 

det här fallet av det politiska eller offentliga, som betydelsebärande.  

 

Jag har i kapitlet vidare visat hur en kulturhistorisk diskurs som värnar ”det gamla” över tid 

verkat parallellt med en diskurs som verkar för en framåtrörelse. I den text som berör första 

halvan av 1800-talet kopplas nya byggnader både till ett estetiskt och vackert ideal och verkar 

också som ett sätt att få bukt på mänskliga och sociala problem. Det gamla ses som eländigt, 

dåligt och icke fungerande. Mitt material och mina analyser visar genomgående på hur 

omladdningar av platser och byggnader görs utifrån samhälleliga diskurser och politiska 

drivkrafter. En läsning av texter från 1935 visar också hur argument som motsätter sig 2015-

talets Nya Slussen bygger på kunskap och diskurser från 1930-talet. Samma ord som man 

uttryckte vid invigningen av Slussen 1935 går igen i beskrivningar från motståndarsidan idag.  

 

Utifrån tidigare omgestaltningar är det tydligt att det är samhällets framåtrörelse som gestaltar 

platsen. Och att föreställningar om densamma påverkar vilka förslag och önskningar man har 

om Slussen. Med i det historiska ligger också värden som har att göra med identitet och 

tillhörighet, vilket är rubriken för nästa kapitel.  
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Kapitel 4. Platsbundna identiteter 

 

I mitt material beskrivs Slussen i olika tider genom uttryck som ett säreget område, en unik 

plats och som en plats som har någonting karaktäristiskt. Orden förklaras inte alltid utan det 

förutsätts hur de ska förstås utifrån sitt givna sammanhang och kontext. Dessa föreställningar 

kommer jag i detta kapitel att fördjupa utifrån ett antal aspekter jag i materialet funnit 

relevant. Aspekterna rör som rubriken visar hur plats och identitet kan hänga samman och 

påverka och påverkas av varandra, av landskapet och den byggda materian. Platsen i sig har 

vissa fysiska förutsättningar så som kontakt med vatten och höjdskillnader som i sig bidrar till 

att platsen blir det den blir. Å andra sidan är det också människors föreställningar som fyller 

platsen med innehåll och som genom språket definierar platsen utifrån detta. Den andra 

aspekten rör platsens ”karaktär” på ett annat plan och undersöker vad platsen representerar 

eller ”står för” och hur dessa representationer fungerar som identifikation. Detta kan uttryckas 

som en växelverkan mellan platsens betydelse för människans möjlighet till identifikation och 

människans uppfattning av landskapet för tillblivelsen av platsen (Svensson & Saltzman 

1997:12)  

 

Birgitta Svensson poängterar platsens betydelse för identitet och tillhörighet och skriver att 

”platsen är, […], kanske det som mest av allt bestämmer identiteten, vem jag är, i andras ögon 

(Svensson 2011:24). I kapitlet undersöker jag också meningsskapandet kring Slussen som en 

symbol för både en lokal och nationell tillhörighet och identitet. Hur kan man se på platsens 

materiella och immateriella värden i relation till ord som ”karaktäristik” och ”unik”? Är det 

platsen i sig eller är det den byggda materian (och det skapade landskapet)? Vilka 

landskapsideal synliggörs i utsagor kring Slussen? På vilket vis kopplas Slussen ihop med 

lokala och nationella identiteter? Utifrån denna andemening undersöker jag diskurser som 

knyts till platsen så som den lokala, stockholmska och svenska. Vems plats är Slussen? Vad 

representerar Slussen? Vilka platsbundna identiteter representeras av Slussen?   
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Landskapsideal  

I den artikel från år 1880 som jag också diskuterade i kapitel tre, hittar jag den tidigaste 

beskrivningen av platsen. Genom denna färdas vi tillbaka i tiden och texten förmedlar minnet 

från platsen som den var innan Nils Eriksson-slussen byggdes år 1850, alltså till början av 

1800-talet. Här beskrivs både ett förr och ett nu och tiden kring 1850 upphöjs, då den nya 

slussen stod klar.  

 
Mången af dem som nu färdas från Södermalm till staden inom broarne, torde helt säkert, 
då man får tillfälle att skåda ej blott Karl Johans ryttarestod, ett af Fogelbergs många 
mästerverk, utan äfven den nya slussen samt de storartade granitkajerna, hvilka arbeten alla 
är nu sammanförda på en plats som i afseende på vacker belägenhet kan mäta sig kanske 
med Helgeansholmen, påminna sig denna plats forna utseende då strömquarnen med sina 
stora vadhjul, slagtarehuset, gröna gången, de obekväma vindbroarna, i dagligt tal kallade 
röda och blå slussen, samt de till dussintal uppgående krogarne bidrogo hvar och en i sin 
mån till att göra platsen otreflig. Otrefnaden förminskades icke det allra ringaste af den 
omständigheten att staden latringård med tillbehör var förlagd strax bredvid Kornhamnstorg 
(Dagens Nyheter 19 mars 1880, avsnitt ur major G. Nermans skrift: ”Något om 
Stockholm”) .  

 

Skribenten vill, enligt min tolkning, få läsaren att minnas hur eländigt det var på platsen innan 

ombyggnaden och Slussen beskrivs i det avseendet som synnerligen otrevligt. När den då nya 

slussanordningen är byggd kring 1850 lyfts platsens estetiska värde genom att peka på de nya 

byggnader så som Karl Johan-statyn och de nya ”storartade granitkajerna”. Den nya 

bebyggelsen har gjort platsen så mycket trevligare än innan. Men förutom detta pekar texten 

även på att dessa storartade nybyggen står på en vacker plats och omgivningarna kring 

Slussen jämförs med Helgeandsholmen5. Genom detta får platsen i sig, alltså själva 

rumsligheten, omgivningarna och läget, en tillskriven egenskap som även utan någon 

bebyggelse pekas ut som särskilt ”vacker”. Landskapet, eller platsen i sig ges ett värde. Vad 

består då detta värde av? Finns det ett värde i landskapet, före människan? Skulle det kunna 

gå att tala om omgivningarna kring Slussen som i sig själv vackra, unika eller säregna?  

Mitt material kring Slussen genomsyras över tid av konnotationer till det vackra landskapet 

både från planeringshåll, myndighetshåll och motståndarhåll. Särskilt framhålls 

landskapsbilden när man vill plädera för ett visst förslag.. I ett planeringsunderlag från 2004 

                                                        
5 Ön i Norrström där sedan Riksdagshuset skulle komma att byggas. Min tolkning, efter att ha tittat på 

bilder av hur Helgensholmen såg ut innan Riksdagshuset byggdes kring sekelskiftet, är att skribenten 
liknar platsen med Slussen på grund av platsens småskalighet med mindre stenhusbebyggelse, samt det 
omkringliggande vattnet. 
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inför ombyggnationen av Slussen skriver man att:  ”[…] viktiga uttryck som berör 

Slussenområdet, [är] till exempel Stockholmska särdrag som anpassning till naturen, fronten 

mot vattenrummen och Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren liksom vyerna 

från viktiga utsiktspunkter, blickfång, kontakten med vattnet.” (Länsstyrelsen 2004:1) I ett 

alternativt arkitektförslag som kallas ”Ny syn på Slussen” och som är skapat under 2010-talet 

av en av motståndsgrupperna mot Nya Slussen lyfter också dessa ”naturliga” förutsättningar 

fram på platsen. Förslaget syftar till att få bort de stora trafiklösningarna vid Slussen och 

lyfter därför fram andra skönhetsvärden. Platsen	på det sätt som den återges här skulle kunna 

vara belägen någonstans långt bort ifrån storstadens trafik och folkliv: 

Ny syn på Slussen bygger på Stockholms naturgivna karaktär och skönhet. Vid Slussen förenas de 
stora vattenrummen över Riddarfjärden och Saltsjön och på samma plast möter Söders 
förkastningsbranter de låga öarna i Mälarens utlopp. En naturlig slänt binder samman högt och lågt 
och har sedan staden grundades varit den självklara färdvägen. Förslagets utgångspunkt är att dessa 
möten skall friläggas och tydliggöras, utan intrång av höga betongkonstruktioner.  
(wpold.forsstrom.se, besökt 2016-05-22) 

Ord som en ”naturlig slänt”, att ”förena olika vattenrum” och att ”binda samman högt och 

lågt” menar jag visar på föreställningar om landskapet som något organiskt och av naturen 

givet. Diskursen ringar därför in Slussen som något essentiellt och av naturen givet vackert 

och värdefullt. I Ny Syn på Slussens arkitektförslag uppmärksammas platsens naturliga 

förutsättningar och förslaget syftar alltså till att förstärka dessa drag.  

Konsthistorikern David H. Solkin (1983) menar att det i avbildningen av natursköna landskap 

finns kopplingar till markägande och klass genom ideal som under 1700-talets England växt 

fram utifrån en vurm för det gamla Romarriket. Här hänger det ”naturliga” samman med en 

hierarkisk social ordning (Solkin 1983:414). Både i lagar för markanvändning och i sättet att 

avbilda landskapet görs referenser till en gud och en gudomlig ordning som människan inte 

ska göra motstånd mot (Solkin 1983:415). På så vis ska människan acceptera sin plats i den 

hierarkiska ordningen och det av naturen givna skall bestå. Ett visst sätt att gestalta, 

representera, uppskatta och vistas i landskapet tyder också på en viss samhällsklass och en 

viss bildning. Att uppskatta och vistas i vackra och ”naturliga” landskap kan även i vår samtid 

ses som en statusmarkör. Jag tänker då på ägande av gods och gårdar och egna sommarhus 

och sysselsättningar som jakt och ridning. Hur hänger då detta samman med ombyggnationen 

av Slussen? Kan landskapsidealet så som det presenteras av olika aktörer peka mot en viss 

position i den sociala hierarkiska ordningen? Om rätten (eller möjligheten) att avbilda, förstå 
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och uppskatta det vackra i landskapet, hänger ihop med makt och status, går det att tänka i 

banor som att denna förmåga eller möjlighet också skapar en maktposition i frågan om 

Slussen framtida gestaltning? 

En förlorad plats  

Radikala omgestaltningar som ändrar ett helt stadslandskap kännetecknas av att det i den 

fysiska materian byggs in nya värderingar och visioner om framtiden. Den version av Slussen 

som nu är på väg att rivas är en representation av en viss tid med vissa idéer och visioner om 

samhället. Det visuella landskapet och den sociala samhällsordningen blir metaforer för 

varandra (Cosgrove m. fl. 1996:534). I ett uttalande av en arkitekt bakom ett alternativt 

förslag uttrycks stark kritik mot den planerade radikala omgestaltningen av Slussen:  

Allt släcker man nu ut, ersätter med en banal trafiklösning, en hård exploatering. En 
gapande bred motorväg, en lång och ödslig gångbro. En norrvänd mur av tunga stadskvarter 
som stänger ute utsikter och sammanhang. Värre kan det inte bli. Skam och förbannelse 
över de nidingar som gör detta.  (slussen.nu)  

Inlägget som starkt kritiserar den planerade omgestaltningen tenderar nästan att bli ett hot mot 

den egna personen, genom de starka och dramatiska ordvalen. Kritiken riktar sig i första hand 

mot att fullständigt såga ett arkitektförslag, men det skulle också kunna handla om ett 

ytterligare hot, nämligen hotet om en samhällsordning (Cosgrove et al 1996). 

Arkitekturforskaren Gunnar Sandin visar hur platser inte ses för dess innehåll, utan för vad de 

representerar, reflekterar eller speglar (Sandin 2008:78). Fysiska uttryck och gestaltningar kan 

också återspegla utvecklingen i samhälle. Den Slussen som nu skall rivas har sitt ursprung i 

en framtidstro och kan därför stå som representation för ett välfärdssamhälle på frammarsch. 

Det då rådande samhällsidealet har skapat ett estetiskt uttryck i landskapet.  

När Slussen planerades under 1900-talets första hälft var ledorden utifrån modernismen och 

sedan funktionalismen, bostäder åt alla, utbyggnad av kollektivtrafiken, genomtänkta 

helhetskoncept, ljus, luft, hygien, funktionalitet och praktiska lösningar. I folkhemmets vagga 

underbyggdes de estetiska idealen av resonemang som rörde hygien och sociala frågor 

(Eriksson 2001:428). I Per-Albin Hanssons så kallade folkhemstal från 1928 uttrycks idéer för 

ett jämlikt samhälle där tanken är att vi (i det goda hemmet) ska hjälpas åt. Idéerna till den 

modernistiska trafikkarusellen vid Slussen tog form i samma anda. Förslaget kom till i och 

med en tillsatt trafikkommitté som skulle se över hela Stockholms spårnät och planerna för 

Slussen ingår (som jag beskrivit i kapitel två), i en plan för hela staden med tillgänglighet och 
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framkomlighet som ledmotiv. Idealet kopplar samman estetik med en viss samhällsordning. 

Ett hot om förändring på en plats som förknippas med detta kan därför hota tron på en viss 

samhällsordning. I de visionära texterna för Nya Slussen som presenteras på 2000-talet träder 

ett annat ideal och en annan syn på samhället fram:  

Slussen har förutsättningar att bli en fantastisk målpunkt och vistelseplats i ett unikt 
vattenläge på historisk mark. Här finns möjligheter att skapa en mötesplats vars like 
inte finns i Stockholm och som också har få motsvarigheter i ett internationellt 
perspektiv. Slussen ska i framtiden locka till upplevelser och vistelse och detta kan 
uppnås genom att platsen gestaltas med intressanta torg och en park, gator och kajer 
samt inslag av publika verksamheter i de föreslagna byggnaderna. Slussen ska i 
framtiden vara en dynamisk, mångfunktionell och vacker plats där stockholmarna och 
besökare i staden har en självklar plats. (Stockholms stads gestaltningsprogram 2005; 
2011:20)  

Mellan raderna i gestaltningsprogrammet från Stockholms stad tolkar jag en tro på att den 

köpstarka, lyckade medborgaren ur en medelklass som ska befolka publika verksamheter, 

uppleva saker och besöka intressanta torg. Visionerna byggs på nytt in i den fysiska miljön 

och kan avläsas som ett landskapets språk. Stadens övergripande idé med Nya Slussen är att 

förvandla en ”trafikplats” till en ”mötesplats” visar tydligt vad som nu står i fokus. Även 

sättet som planen presenteras på, som jag var inne på i kapitel två, ser jag som ett led i samma 

nät. Betydelsen av Nya Slussen fixeras här både genom argumentation och praktik. Kritiken 

som förs mot förslaget kan därför också tolkas som en stark kritik mot en (ny) 

samhällsordning.  

Platsens identitet (och identifikationer med platsen) 

Som jag skrev i inledningen ligger mitt främsta intresse här att undersöka de diskurser som 

verkar för att fastställa platsens identitet. Men även det omvända är intressant i detta 

avseende; vilka möjligheter finns för människor att identifiera sig utifrån en plats som 

Slussen? Som jag tidigare var inne på har plats en stark koppling till identitet och en känsla av 

tillhörighet. Platser blir en symbol eller en representation för den egna eller gruppens identitet. 

Lacalau & Mouffe talar i detta sammanhang snarare om identiteter och menar (utifrån Jaques 

Lacans teorier om det ”splittrade” och ”fragmenterade” jaget) att subjektet får sin identitet 

genom att representeras diskursivt (Winther Jørgenssen 2000:50f. I många texter och utsagor 

som rör Slussen beskrivs platsen som ”Stockholms själ” eller som ”hjärtat av Stockholm”. 

Den fysiskt byggda miljön kan ses som en spegel av våra identiteter och tillhörigheter (Sandin 

2008). Artikulationerna visar på ett personligt och mänsklig relation till platsen. 
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Som jag visat i kapitel två är diskussionerna som rör Slussen vid förra sekelskiftet tätt 

förbundna med Södermalm och att planerna för nybyggnationer vid Slussen i första hand var 

en angelägen fråga för Söderborna. Jag finner i mitt material från främst tidningsartiklar vid 

den här tiden många utsagor som pekar på en lokalpatriotisk anda på Södermalm och hur de 

boende i norra delen av staden särskiljs som något annat. I en artikel som diskuterar den 

nyöppnade Slussen 1935 skriver man att ”[s]öder är i alla fall söder” och vidare att den enda 

glädjen man har av norr är att söderborna har någonting att se på. I materialet finner jag 

många formuleringar där platsen man bor på blir till en identitet genom talet om ”vi 

söderbor”. I ett exempel från 1920-talet skiljs det vidare på om man är ”Maria-bo” eller 

”Katarina-bo” angående vilken typ av brokonstruktion man anser vara viktigast. Den 

södermalmska identiteten kan alltså här ytterligare accentureras och delas upp och i och kan 

ligga som en självklar grund till vilket arkitektoniskt utförande man anser viktigt för Slussen 

(Dagens Nyheter 26 januari 1924).  

 

Men Slussen innefattar också en Stockholmsk diskurs och blir i och med den ett annat 

centrum i en annan diskurs. Som jag visade i kapitel två hängde också Slussens nya utförande 

på 1930-talet samman med hela staden som i och med den nya trafikmaskinen blev en central 

trafikknut. Även andra områden genomsyras av samma diskurs. Ett exempel på detta är en 

annons från SF-bio från 1935 som gör reklam för en ny biograf på Söder med orden: ”Nu är 

Södermalm för hela Stockholm!” Genom diskursen att Slussen är ett slags centrum för 

Stockholm kan talet vidare användas för att rikta sig ut mot världen. Slussen får här 

representera hela staden i och med byggandet av klöverbladet på 1930-talet. I dagspress 

omnämns Slussen gärna i samband med ”världens bästa” och ”världens modernaste” både vad 

gäller trafikapparat och restaurangutsikt från Katarinahissen. Även i våra dagar används detta 

flitigt som jag tidigare visat i och med talet om Stockholm som en ”stad i världsklass” i 

kapitel två. På en hemsida för en av de grupper som har demonstrerat och protesterat mot Nya 

Slussen lyder det första budskapet på startsidan så här: ”Slussen en världsberömd symbol för 

Stockholm: Med dess sinnrika gestaltning är Slussen en världsberömd symbol för Stockholm 

och själva navet i den kulturmiljö som lockar besökare till vår stad” (bevaraslussen.se). På 

Kulturslussens hemsida, som visar ett alternativt förslag till Nya Slussen, kan man läsa att 

”detta centrala läge i Stockholm manifesterar denna ensemble den framtidstro och den 

folkhemsideologi som gjorde Sverige till en förebild för hela den västerländska världen. […]  
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Diskursen ”Slussen som symbol för Stockholm” samverkar både över tid och mellan aktörer 

med olika intressen. Slussen riktar sig också ut mot världen och får representera både hela 

Stockholm men också hela nationen Sverige.  

 

Platsen som symbol för nationen 

När Klöverbladskonstruktionen invigdes vid Slussen den 15 oktober 1935 bevakades detta i 

stort dagspressen. Dagens Nyheters söndagsbilaga täcks denna dag av en tecknad bild 

föreställande den nya Slussen. I flera tidningar pryder nyheten framsidan och nyheten tas upp 

och fördjupas utifrån olika aspekter. Klöverbladskonstruktionen hyllas i Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter och Aftonbladet. Ord som har att göra med ”kunglighet” figurerar i många av  

rubrikerna dagen efter invigningen av Slussen. Mattias Frihammar visar i sin avhandling hur 

kunglighet ”görs” genom handlingar och kommer till uttryck i föremål och hur människor 

förhåller sig till denna kunglighet (Frihammar 2010). Kunglighet ”ses som en samlande 

symbol för nationen Sverige och för ett samhälles kontinuitet och stabilitet.” (Frihammar 

2010:190). Han skriver också om hur föremål som hanterats och berörts av en kunglighet 

nästan behandlades som relikter (Frihammar 2010:181). I mitt material som rör Slussen finner 

jag flera exempel på hur Slussen kopplas samman med kunglighet (och som vidare kan 

kopplas till nation och identitet). I aftonbladet beskrivs delar av invigningen av Slussmaskinen 

utifrån kungens upplevelse som satt i en guldstol, hur det skålades i champagne inför 

invigningen av Katarinahissen och hur en medarbetare på Kooperativets restaurang rusar till 

närmsta bokhandel för att inhandla en gästbok ”en bok i rött läderband” och hur boken ”med 

undersåtlig vördnad lades […] fram för majestätet jämte en fin reservoarpenna”. Hela 

Slusskonstruktionen tycks utifrån tidningsartiklarna liksom välsignas av kungen och vidare av 

nationen och hela svenska folket. Särskilt intressant i sammanhanget anser jag vara den 

motsättning mellan folkhemmets tyngdpunkt på jämlikhet och allas lika värde och den 

kungliga prakt som förgyller jippot och som inte alls pekar mot ett mer jämlikt samhälle. I 

Frihammars avhandling kommer han fram till slutsatsen om hur det i samhället idag råder en 

slags dubbelhet inför kunglighet och tankarna på ett rättvist samhälle. Slussen ingår här i två 

diskurser som båda representerar nationella värden. Den ena är folkhemsdiskursen som 

representerar ett nytt effektivt, funktionellt och modernt Sverige och som därigenom kan 

kopplas till nationella värden. Den andra är diskursen om det ”kungliga”. Genom två 
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huvudsakliga artikulationer; kungens närvaro vid invigningen samt de utsagor från dagspress 

som beskriver händelsen tillskrivs Slussen ett nationellt värde.    

 

 

* 

 

Det här kapitlet har kretsat kring huruvida platsen besitter specifika ”unika” egenskaper av sig 

själv eller om det är den byggda materian som tillskriver platsen dess identitet. Det 

”naturliga” förutsättningarna som beskrivs utifrån platsen hänger samman med samhälleliga 

diskurser. Synen på landskapet som något av naturen givet kan tolkas som ett sätt att 

legitimera ett visst arkitektförslag. I diskursen om det naturliga rymmer en viss social status 

och en maktposition som kan härledas bakåt i tiden. Både förespråkare och motståndare mot 

Nya Slussen sätter in densamma i en diskurs om det naturliga landskapet.  

 

Slussen har från slutet av 1800-talet och fram till 2000-talet gått från att vara en lokal, en 

stockholmsk och en världslig angelägenhet. Genom byggnaden av klöverbladslösningen på 

1930-talet aktualiseras en nationell identitet. Klöverbladslösningen som en artikulation i en 

folkhemsdiskurs liksom den kungliga närvaron vid invigningen av slussen år 1935 ingår i en 

nationell diskurs. Slussen blir i olika diskurser en symbol för nationen. Det visuella 

landskapet och den sociala ordningen i samhället kan ses som metaforer för varandra.  
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Kapitel 5.  Avslutning	

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka meningsskapandet kring Slussen och hur platsen 

laddas och har laddats med olika idéer och föreställningar. Utifrån ett insamlat material som 

rör både själva byggandet av den så kallade klöverbladskonstruktionen från 1935 samt 

projektet med Nya Slussen (som planeras stå klar ca 2020) har jag genom ett diskursteoretiskt 

perspektiv undersökt hur föreställningar kring Slussen skapas och omförhandlas via text, tal, 

praktiker och materialiteter. Idéerna som undersöks rör själva platsen och den byggda miljön 

men talet om Slussen sträcker sig också utanför den fysiska platsen. Uppsatsen uppehåller sig 

i huvudsak vid två olika tidsperioder i Slussens historia där området står och har stått inför 

stora fysiska omvandlingar. Den första perioden sträcker sig från mitten av 1800-talet och 

fram till att de då nybyggda Slussen då stod klar år 1935. Den andra perioden riktas mot 

samtiden och tar sin början under 1990-talet och fram till och med innevarande år.  

Min analytiska ingång har varit att se Slussen som en flytande signifikant, ett utifrån 

diskursteorin sett, relativt öppet begrepp som är möjligt att fylla med olika innebörder i försök 

att fastställa en viss diskurs. Till mitt syfte anslöt jag följande frågeställningar: Vilka idéer, 

visioner och argument har drivit (respektive motarbetat) olika förslag (i olika tider) för hur 

den tänkta framtida Slussen skall utformas? Hur används det förflutna eller ”det historiska” i 

talet om Slussen och på vilket sätt är föreställningar om platsen är kopplade till minnen och 

minnespraktiker? Hur definieras, skapas och omskapas platsens ”karaktär” och hur kan 

Slussen som en ”unik” plats förstås? 

Sammanfattning 

Vilka föreställningar om platsen har jag då synliggjort genom min analys? För det första 

pekar en slutsats mot att Slussen har gått från att ha varit en viktig plats för de boende på 

Södermalm i början på förra seklet till att på 1930-talet ingå i en Stockholmsk och en 

nationell diskurs. Slussen blir nu en del av ett helt trafiknät som berör hela staden och blir en 

del av ett stort spårvägsnät. Utifrån planerna med Nya Slussen för 2000-talet föreställer man 

sig platsen i huvudsak som en plats i världen. Fortfarande talas om platsen som viktig för 

Stockholmare men platsen som viktig för boende på Södermalm finns inte längre kvar. I 

argumenten för att bygga de nya slussarna syns en liknande omtolkning. Inför omvandlingen 



 

 
 
 

44 

1935 var den stora frågan att lösa ett komplext trafikproblem på en plats där många trafikslag 

och riktningar korsades. Fokus låg på funktion, tillgänglighet och effektivitet. Folkhemsidén 

med ett jämlikt, modernt, hygieniskt (och kontrollerat) samhälle präglade även idéerna för hur 

problemen vid Slussen skulle lösas. Slusskonstruktionen skrivs in i en diskurs om 

”storsvenska byggnadsvanor”, optimism och funktionalitet och blir därför till ett tecken i en 

nationell diskurs. Genom invigningen av klöverbladet och det ”kungligas” närvaro kommer 

Slussen på ytterligare ett vis ingå i en nationell diskurs.  

I början av 1990-talet är Slussen åter ett planeringsämne i Stockholms stad och ett debattämne 

över lag. Efter en mängd utredningar, tävlingar och decennier av debatt beslutas att Nya 

Slussen ska byggas. Utgångspunkten för planen med Nya Slussen är att omvandla platsen från 

trafiklösning till mötesplats. Denna förskjutning kan ses som ett led i Stockholms vision om 

ett ”Stockholm i världsklass”6, där man talade om Stockholm som skulle ligga i framkant, 

vara världsledande inom en rad områden och som skulle locka internationella besökare till 

staden. I denna vision ses Slussen som en viktig plats som en attraktivt offentligt rum.  

Min andra frågeställning som jag i huvudsak behandlar i kapitel tre handlar om minnen och 

”det historiska” och hur föreställningarna om Slussen kretsar kring dessa begrepp. Här har jag 

undersökt både materiella och immateriella värden utifrån två aspekter som på olika sätt går 

parallellt och i nya skepnader. Utifrån mitt material blir en återkommande diskurs om förlust 

tydlig, hur något måste offras och att framtiden visserligen är ny och spännande men vemodet 

inför det för alltid försvunna figurerar sida vid sida. Själva känslan av förlust uttrycks på ett 

liknande vis från slutet av 1800-talet och fram till idag men det som sörjs förändras och byts 

ut. Den andra aspekten jag undersökt är hur det ”historiska” används i argumentationer kring 

Slussen. Här har jag funnit ett mer statiskt förhållningssätt där jag tycker mig ana att äldre 

forskning och källmaterial står som förlaga till den nyare och att den historia som berättas om 

Slussen är likvärdig över tid. Detta är också någonting som jag i och med föreliggande text 

medverkar till. Historien handlar om hur Slussen varit en viktig plats för hela Stockholms 

uppbyggnad och en strategisk plats för att skydda nationen. I den historiska kanon som 

återberättas förekommer också hur platsen förbundit land och sjövägen i både nord-sydlig och 

väst-östlig riktning. Idén om platsen som en knutpunkt är central och återkommande över tid. 

 

                                                        
6 Visionen är sedan 2015 är utbytt till ”Ett Stockholm för alla”. 
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Som jag ser det lyfts själva storheten och det viktiga för riket fram medan den ”vanliga” 

människan inte hörs lika starkt i denna typ av kanon. Även i dagens planer för Nya Slussen 

och i proteströrelsens argument används samma historiska fond. Denna fond fungerar, som 

jag ser det, till att göra platsen viktig och angelägen. Historiseringen av platsen kan legitimera 

ett visst sätt att vilja göra om på platsen då kunskap om, och utsagor som rör platsens historia 

kan användas som argument. Kunskapen i sig kan också fungera som ett sätt att ha rätt att 

uttala sig om frågan. 

I det sista avhandlande kapitlet i uppsatsen fördjupar jag min analys och mina tankegångar 

från kapitel tre som handlar om identitet. I mitt material förekommer många bildliga utsagor 

av Slussen som en naturskön plats. Naturliga element så som vatten, himmel och topografi 

används som en slags naturgiven utgångspunkt och platsens materiella värde och fysiska 

förutsättningar. Min analys utifrån teorier om landskapsideal visar här att de olika sätt att 

beskriva (och kanske vilja forma) ett landskap visar att landskapsbilden kan ses som en social 

konstruktion som har sina rötter i markägande, identitet och (en hög) social status. Den 

”naturliga” landskapet (som social konstruktion) kan användas som argument för ett visst sätt 

att vilja forma platsen då det ”naturliga” kan bli till en slags essentiell sanning om sakernas 

tillstånd. Att uppskatta det vackra landskapet ses därutöver som en statussymbol, visar på 

bildning och fungerar också som en möjligt position att uttala sig om platsen ifrån.  

Diskussion 

En undersökning som denna bygger på redan tolkade utsagor som i sin tur tolkas av mig som 

skriver (se Alvesson & Sköldberg 2008:531). En av svårigheterna har varit att skriva om en 

pågående process eftersom möjligheterna till material hela tiden byggs på och kan te sig 

oändligt. Fältet rör hela tiden på sig. Som jag skrev inledningsvis och som jag vill poängtera 

är att den här texten är ett resultat av mina medvetna och omedvetna val, min förförståelse och 

mina intentioner och en del tillfälligheter. Det som presenteras här är en begränsad del av alla 

möjliga berättelser och tolkningar utifrån min forskningsfråga. En svårighet med mitt material 

är att det tidiga källmaterialet är sorterat och arkiverat och förvandlat till ett slags kulturellt 

och politiskt minne medan nutidens material är pågående och ligger öppet vilket gör dessa två 

kategorier har olika förutsättningar. En annan utmaning med mitt valda material har varit 

bredden och de ganska vitt skilda avsikter som åstadkommit de studerade utsagorna. 

Skillnaden mellan ett planeringsunderlag och en text från en tidning eller en hemsida är stor. 
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Vilken typ av kunskap som härigenom har skapats är en aspekt jag är medveten om att jag 

skulle ha behövt problematisera mer. Med vilka glasögon har dåtidens arkivmaterial sparats, 

kategoriserats och behandlats? Vilka dokument rörande Slussen har man sparat? Detta leder 

vidare till att ställa sig frågan hur processen med Nya Slussen kommer att kunna tolkas i 

framtiden. Kommer retoriken för Nya Slussen återanvändas när den ska byggas om nästa 

gång? Hur kommer man se på platsen som en mötesplats? Kanske uppkommer 

bevarandeargument som handlar om hur man i byggandet av Nya Slussen på 2015-talet såg 

till människan och värnade det personliga mötet? Eller vilka diskurser kommer vara aktuella  

och hur kommer debatten att kunna sparas, spåras och förstås?  

Materialets enorma och nästintill outtömliga omfattning gör mig medveten om att de 

tolkningar och jämförelser jag i den här uppsatsen gjort hade kunnat göras på många andra 

vis, utifrån mängden möjligt material. Mitt tidigare arbete med just motståndet mot Nya 

Slussen haft en stor betydelse då motståndets argument mot planerna legat som ett raster då 

jag både i mitt val av material och sedan i det valda sökt efter intressanta spår. Extra intressant 

har det därför blivit att nysta i just de argument som jag tidigare fördjupat mig i och se hur 

dessa kan länkas bakåt i tiden. Eftersom det inte varit möjligt att intervjua människor från så 

långt tillbaka som början på 1900-talet har jag inte kunnat jämföra ett möjligt ”folkligt” 

motstånd, mer än att ”slusseländet” var ett faktum. Däremot finns ingenting som pekar på 

något organiserat motstånd mot några av byggplanerna. En viktig faktor i frågan är 

naturligtvis de rättsliga möjligheterna att uttala sig som inte fanns före 1987 då plan- och 

bygglagen infördes. Denna lag medförde en lagstadgad skyldighet från kommunerna att samla 

in synpunkter och låta medborgarna ta del av planer innan besluten är fattade, vilket såklart 

har ökat den ”vanliga” människans möjlighet att höja rösten, vilket är vanligt förekommande  

i samtida byggprocesser.   

Vad blir då synligt med detta historiska perspektiv? En aspekt som blivit tydlig är hur det 

historiska återanvänds och kanoniseras över tid. En annan upptäckt är hur skiftande 

föreställningar om en visst fenomen synliggör kopplingen till det aktuella samhället för just 

den tiden.  Jag kan i både äldre och nyare texter härleda viss kunskap till samma källor. I och 

med denna historiska kanon kan man också sluta sig till att det finns en rad berättelser om 

platsen som har valts bort och som inte ingår i det kulturella och politiska minnet. Det talas 

om till exempel om hamnarbetare och (manliga) arkitekter. Var finns kvinnorna? Finns det 

inte andra möjligheter till syn på kulturarvet vid Slussen än de i kanon återkommande?  Vilka 
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andra verksamheter och människor på platsen har fått stå tillbaka på grund av ”den stora 

berättelsen”?  

Påtagligt genom ett historiskt material blir också hur Slussen laddas och laddas om med nya 

föreställningar kopplade till samhälleliga diskurser över tid. Som exempel visade jag hur en 

byggnad som Kolingsborg går från att vara en stark symbol för hela Slussen och 

funktionalismen till att bli den byggnad som först rivs efter att ha blivit övermålad. Detta 

tangerar ett maktperspektiv som jag i den här uppsatsen inte gått in i. Frågan om makten över 

staden förblir både oställd och obesvarad i min uppsats men för mig blir bilden av den 

vitmålade och övermålade byggnaden en intressant ingång som skulle kunna visa hur 

strategier som rör den fysiska planeringen kan vara en maktfaktor.  

Slutligen vill jag återgå till det som från början drog mig in i studier av Slussen, nämligen 

protester och motstånd och frågan om vem som har rätt att uttala sig om staden, genom att 

ställa några nya frågor. Vilken betydelse har det haft för hur Slussen utformades på 1930-talet 

att stadens innevånare över lag inte hade någon laglig rätt att säga sin mening? Vilken 

betydelse får det för dagens ombyggnation att medborgarna har möjligheter att göra sin röst 

hörd? Vilka samhälleliga diskurser kan spåras som avtryck i den fysiskt byggda miljön?  

  



 

 
 
 

48 

Källor och litteratur  

Litteratur 
 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 
Assmann, Aleida (2010). ”Re-framing memory. Between individual and collective forms of constructing 

the past.” I: Karin Tilmans, Frank van Vree & Jay Winter (red). Performing the Past. Memory, History, 
and Identity in modern Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press 

 
Berglund, Kristina (2008): Plan för byggd miljö - förr och nu, s. 72-86. Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 55. 

Swedish Science Press, Uppsala. 
 
Blom, Holger, (1933), S:t eriks årsbok 1933. Gösta Selling (red) Samfundet S:t Eriks Årsbok 1932. 

Wahlström & Widstrand: Stockholm 

Cosgrove, Denis E. (1998). Social formation and symbolic landscape. Madison, Wis.: Univ. of Wisconsin 
PressDenis Cosgrove 2008, ”Introductory essay to Social Formation and Symbolic Landscape”, s. 17–
42 i Ziady DeLue & Elkins, Landscape Theory. 

Cosgrove, Denis, Barbara Roscoe, Simon Rycroft, ”Landscape and Identity at Ladybower Reservoir and 
Rutland Water”, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 21, No. 3 
(1996), s. 534–551.  

 
Cresswell, Tim (2015). Place: an introduction. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons 
 
Gerber, Sofi (2011). Öst är Väst men Väst är bäst. Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland. 

Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för Etnologi, Religionshistoria och Genusstudier. 

Eriksson, Eva (2001). Den moderna staden tar form: arkitektur och debatt 1910-1935. Stockholm: Ordfront 
 
Feldmann Eellend, Beate (2013). Visionära planer och vardagliga praktiker: postmilitära landskap i 

Östersjöområdet. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2013. 
 
Franzén, Mats 2005, ”Mellan stigma och karisma. Stureplan, Sergels torg och platsens politik” i Tidskriften 

staden. Göteborg: Tidskriften staden 
 
Frykman, Jonas & Ehn, Billy (red.) (2007). Minnesmärken: att tolka det förflutna och besvärja framtiden. 

Stockholm: Carlsson 
 
Harvey, David (2011). Ojämlikhetens nya geografi: texter om stadens och rummets förändringar i den 

globala kapitalismen. Stockholm: Atlas 
 
Henecke, Birgitta (2006). Plan & protest: en sociologisk studie av kontroverser, demokrati och makt i 

den fysiska planeringen. Diss. Lund : Lunds universitet, 2006 



 

 
 
 

49 

 

Hörnfeldt, Helena (2009). Prima barn, helt u.a.: normalisering och utvecklingstänkande i svensk 
barnhälsovård 1923-2007. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2009 

 

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal 1985. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical 
Democratic Politics. London & New York: Routledge. 

Larsson, Yngve (1977). Mitt liv i stadshuset. D. 2, I tjänst hos denna stolta stad (1920-1954). Stockholm: 
Stockholms kommunalförvaltning 

 
Löfgren, Orvar (1997) ”Mellanrum; Vita fläckar och svarta hål i storstadens utkant.” Saltzman K, 

Svensson B (red.) 1997. Moderna landskap. Identifikation och tradition i vardagen. Stockholm: Natur 
och Kultur.  

Olwig, Kenneth R. (2008) ”The ‘Actual Landscape,’ or Actual Landscapes”, s. 158–177 i Ziady DeLue & 
Elkins, Landscape Theory, 2008).  

Olwig, Kenneth R. (1996) ”Recovering the Substantive Nature of Landscape”, Annals of the Association of 
American Geographers, Vol. 86, No. 4 (Dec., 1996), pp. 630–653.  

Klas Ramberg (2005) ”Stadsplanering och stadsliv” Berger, Sune & Forsberg, Gunnel (2005). 
Planeringens utmaningar och tillämpningar. 1. uppl. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing 
House 

 
Ramberg, Klas (2012). Konstruktionen av framtidens stad: arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i 

Sverige 1989-2003. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2012 
 
Svensson Birgitta (red.) 1997. Moderna landskap. Identifikation och tradition i vardagen. Stockholm: 

Natur och Kultur.   
 
Sandin, Gunnar (2008)  ”Keys to heterotopia. An actantial approach to landfills as societal mirrors” (2008), 

Nordic Journal of Architectural Research, Volume 20, No 2, 2008.  
 
Solkin, David H., ”The battle of the Ciceros: Richard Wilson and the politics of landscape in the age of 

John Wilkes”, Art History, Vol. 6, Issue 4, 1983 

Svensson, Birgitta (2011). ( Larsson, Bo & Birgitta Svensson red.) Andra Stockholm: liv, plats och 
identitet i storstaden. Stockholm: Stockholmia 

Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola 2008 (red.). Malmberget; Strukturella förändringar och 
kulturarvsprocesser  – en fallstudie. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.  

 
Sennet, Richard (2007). Den nya kapitalismens kultur. Stockholm: Atlas 
 
Sörenson, Ulf (red.) (2004): Slussen vid Söderström. S:t Eriks Årsbok 2004. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 
 



 

 
 
 

50 

Nordberg, Tord O:son (1935). Söderport och slussen: en skildring av slussområdets historia i anledning av 
slussombyggnadens invigning den 15 oktober 1935. Stockholm: Stockholms stads 
slussombyggnadskommitté 

 
Thunström, Olof (1932) ”Slussområdets reglering” s. 147-170 i Gösta Selling (red) Samfundet S:t Eriks 

Årsbok 1932. Wahlström & Widstrand: Stockholm 
 
Winther Jørgensen, Marianne o Louise Phillips (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur 
 
 Whiston Spirn, Ann (2008), ”’One with nature’: Landscape, Language, Empathy and Imagination” i Ziady 

DeLue & Elkins, Landscape Theory, 2008.  
 
Öhlander, Magnus (2011), Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus & red. Etnologiskt fältarbete. Lund: 

Studentlitteratur 
 
Østerberg, Dag (2000). Stadens illusioner: en sociomateriell tolkning av Oslo. Göteborg: Korpen 

 
 
Nätbaserade källor 

 
Dagens Nyheter nätupplaga 2015-06-16. ”Slussengraffiti väcker protester”. Hämtad den 2016-03-16 från: 

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/slussengraffiti-vacker-protester/ 
 

Kulturförvaltningen (2011) Stockholms stad. Tjänsteutlåtande: Remissvar angående förslag till 
detaljplan för Slussen, Dp 2005-08976-54. Hämtad 2016-03-16 från: 
http://stadsmuseet.stockholm.se/globalassets/bilder/06-om-stadsmuseet/vad-sager-
stadsmuseet/slussen/remissvardetaljplan.pdf/. 

Länsstyrelsen, riksintressefaktablad 2004:01: Slussen – Riksintresse och modern trafiklösning. 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Hämtad den 2016-03-15 från 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2004/Pages/slussen---riksintresse-och-
modern-trafiklosning.aspx?keyword=slussen. 

Länsstyrelsen (2015). Stockholm, full fart framåt 2015. Hämtad den 2016-03-16 från 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/rapport-2014-
20.pdf 
 

Stockholms översiktsplan: Bilaga: Riksintressen enligt miljöbalken, 2010. Stadsbyggnadsnämnden.  

Stockholms stadsmuseum (2005). Slussen 1935 års anläggning: Byggnadshistorisk rapport 2005:3. Text 
och bild: Mari Lorentzi, Per Olgarsson och Göran Fredriksson. Stockholm stadsmuseum, 
Kulturmiljöavdelningen.  

 

 



 

 
 
 

51 

 
Otryckta källor 
Beskow, Moa (2015) Nya Slussen, protester och motstånd; En etnologisk undersökning av motståndet 

mot Nya Slussen. Kandidatuppsats i etnologi, Stockholms universitet  

Gatukontoret Slussbyggnadskommittén. Utlåtande 15 april 1932 
 
Tjänsteutlåtande Slussbyggnadskommitténs kontor 12 april 1932 
 
Tillståndsbedömning av Slussen. Teknisk rapport 1999. Stockholms stad: Gatu- och fastighetskontoret. 
 
Protokoll slussbyggnadskommitténs sammanträde den 15 och 16 april 1931 

 

 
Tidningsartiklar 
Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Teknisk tidskrift, skilda årgångar 
 
 
Webbplatser 
byggstockholm.se 
fosterandpartners.uk 
pelikan.se 
slussenplanb.se 
slussenpunkt.nu 
stockholmsstad.se 
räddalussen.se 
unesco.se 
wpold.forsstrom 
 
 
Observationer 

Samtliga fältanteckningar från observationer i författarens ägo.  
Manifestation på Slussen den 15 oktober 2015. Transkriberat tal, ljudinspelning,  
i författarens ägo.  
  



 

 
 
 

52 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


