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M

 

edborgarrum – stadens offentliga platser  

Bakgrund 

Istället för att vandra sin egen väg har Göteborg hela tiden letts och förletts av ekonomiska och 

ideologiska krafter att vandra en föregiven ödesväg emot allt större splittring så att helheten 

numera närmar sig det ogripbara… 

– Elias Cornell, 1978. 

Göteborgs stadsmuseum har sedan 1960-talet varit en aktiv del i stadsplaneringsdebatten om staden, 

inte minst genom sin involvering i bevarandet av Haga. Museet har vid sidan av arbeten av detta slag 

även deltagit i mer publika stadsplaneringsprojekt såsom Dialog Södra Älvstranden. 2009 öppnade 

verksamheten Urbanum som utvecklats till museets arena för kulturmiljö och hållbar stadsutveckling. I 

relation till museets övriga verksamhet har arbetet i Urbanum präglats av en samtida fokusering på 

staden och detta ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Här har demokratifrågor och att se stadens 

invånare som medborgare istället för kunder varit av stor betydelse. I en stad under ständig förändring, 

med omdaningen av Södra älvstranden och Centrala Älvstaden som två stora projekt, är det av särskild 

betydelse att bjuda in göteborgarna och skapa en plattform för deras röster. Urbanum är en sådan 

plattform men också staden i sig. 

Idén till detta projekt har tagits fram inom ramarna för Urbanum och är ett försök att kombinera ett 

samtida ”urbant” perspektiv med ett historiskt. Vikten av fungerande mötesplatser har varit ett 

återkommande tema inom Urbanum. Ett annat har varit frågan om hur vi (stadens invånare) 

tillsammans kan skapa kulturellt och socialt hållbara städer. Hur kan vi få dem att bli livligare och 

rättvisare? Stadens offentliga rum blir här särskilt viktiga att ta hand om, i synnerhet ur ett 

demokratiskt perspektiv då stadens offentliga platser är de enda platserna där demokratin kan träda i 

full kraft. De är platser för stadens invånare, för folket och för demokratin: de är stadens 

Medborgarrum. Vilka är då Göteborgs medborgarrum, hur används de idag och hur har de använts 

genom historiens gång? Detta är första fallstudien i ett projekt som med tiden har som målsättning att 

ta fram ett intresseväckande och mångbottnat material om stadens offentliga platser.  

 

Syfte och mål 

Projektet syftar till att komplettera kunskapsbilden av det moderna samhällsprojektet genom att 

undersöka urbana offentliga platser och rum och belysa dessa ur ett såväl samtida som historiskt 

perspektiv. Målet är att synliggöra samt öka medvetenheten om och brukandet av stadens offentliga 

platser. Dels utifrån platsens kulturarv, men också utifrån nuet och samtiden liksom genom en 

diskussion om vad som komma skall.  Mer specifikt handlar det om att fokusera på det offentliga 
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rummets roll som mötesplats vilket i förlängningen innebär dess betydelse för demokratin.  

Projektet har följande målsättningar: 

• Att synliggöra den valda platsen, dess kulturarv, samtid, framtid samt roll som mötesplats för 

stadens invånare.  

• Att projektet skall resultera i komplementerande kunskap om torget som kan komma att 

användas i framtida stadsplanering. 

• Att genomföra ett seminarium där platsens kulturarv, samtid, framtid samt roll som 

mötesplats presenteras för allmänheten. 

 

Tid och utförande  

Projektet genomfördes under 2011 av Göteborgs stadsmuseum genom Daniel Gillberg. Den totala 

arbetstiden var 3 månader. Projektet delfinansierades av Länsstyrelsens programområde Moderna 

Västra Götaland.  

 

Metoder 

• Genomförande av en mindre arkivundersökning för att skapa en bild av platsens historia 

• Genomförande av en mindre intervjuundersökning för att fånga upp hur den valda platsen används, 

samt för att försöka lokalisera ytterligare (moderna) kulturarv och berättelser. 

• Genom en intervention i stadsrummet synliggöra den aktuella platsen.  

 

Avgränsningar 

Projektet har i detta första skede endast för avsikt att studera ett av Göteborgs Medborgarrum, se 

följande kapitel. De studier som har genomförts utger sig inte för att vara uttömmande eller visa på 

den enda berättelsen utan syftar snarare till att visa på en mångfald av olika händelser och livsöden som 

kan kopplas till platsen.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Moderna kulturarv & flerdimensionalitet 

I de nya kulturpolitiska målen står det att läsa att kulturpolitiken skall ”främja ett levande kulturarv 

som bevaras, används och utvecklas” (Kulturdepartementet 2009/10:3).  Detta projekt utgår ifrån att 
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kulturarv är en social konstruktion som vi använder för att ladda valda delar av vår verklighet med ett 

särskilt värde. Ur ett sådant perspektiv är det möjligt att fånga upp fler och yngre händelser 

och material än vad som vanligtvis betraktas som just kulturarv. Därför bottnar projektets syn på 

kulturarv ur en samtidsarkeologisk förståelsehorisont. Pionjär inom detta område var Michael Rathje 

som på 1970-talet ägnade sig åt att gräva ut sopor i New York (se Murphy & Rathje 1992). Dessa 

studier ägnade sig inte åt kulturarv eller historieskrivning utan var mer av sociologisk karaktär, men 

öppnade upp för en arkeologi som tilläts ha fokus på samtiden och det moderna kulturarvet (se t.ex. 

Burström 2007; Persson 2006). Den arkeologiska metoden som sådan har dock ej använts i projektet 

utan endast dess mer materiella perspektiv på staden. 

Centralt i projektet har varit att använda sig av ett inkluderande kulturarvsperspektiv eller ett 

flerdimensionellt perspektiv. Här har det handlat om att utgå ifrån platsens historia i sin helhet utan 

att värdera de olika historierna eller dimensionerna mot varandra. Alla historier har samma värde 

oavsett när, hur eller varför de inträffade. Ofta förmedlas plaster utifrån en bestämd tidpunkt i 

historien, utifrån en bestämd berättelse eller dimension. Genom att istället bruka ett flerdimensionellt 

perspektiv på den plats som ska studeras, kan flera olika berättelser eller kulturarv får stå sida vid sida.  

Detta knyter också an till tankarna om de moderna kulturarven då et sådant perspektiv inte heller 

sätter några gränser i tid. 

 

Demokrati, offentliga rum och det urbana perspektivet 

Projektet hämtar inspiration ur Habermas Kommunikativt handlande (1996) och hans syn på 

demokrati och offentlighet. Enligt Habermas spelar offentligheten en betydande roll för den moderna 

demokratin, då den offentliga platsen möjliggör det demokratiska samtalet. För att vi ska ha ett 

kommunikativt fundament att stå på så måste staden kunna erbjuda arenor som agerar som 

möjliggörare. Med en medvetenhet om den kritik som riktats mot Habermas, bland annat att han 

ibland har bortsett från att reella intressemotsättningar kan omöjliggöra en kommunikation som kan 

ha en verkan på politiken, utgör hans idéer en viktig inspirationskälla. Ytterligare inspiration har 

hämtats från Chiara Componeschis The Enabling City – Place-Based Creative Problem-Solving and the 

Power of the Everyday (2010). Hon betonar här vikten av det offentliga rummet och uppmanar oss till 

ta till vara på och celebrera våra offentliga platser. 

Detta perspektiv har inneburit att arkivundersökningen och intervjuundersökningen har fokuserat på 

händelser då platsen har använts av stadens invånare för att göra sin röst hörd, eller ingått i aktiviteter 

så som exempelvis demonstrationer och torgmöten; händelser då stadens invånare har tagit det 

offentliga rummet i besittning. Detta kan vara genom aktivteter som inte har som huvudsyfte att 

påverka andra individer, som till exempel har inträffat vid Esperantoplatsen där skateboard-åkare har 

gjort anspråk på det offentliga rummet. Sådana händelser väcker frågan om vem som egentligen har 
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rätt till våra offentliga rum och var gränsen för demokratin går. 

Slutligen har projektet ett generellt urbant perspektiv med inspiration från sociologi och arkitektur. 

Projektet är därför medvetet om hur processer som exempelvis gentrifiering påverkar och samspelar 

med kulturarvsperspektivet och staden i sig. 



Fall 1: Skanstorget: torget som försvann? 

Mitt i centrala Göteborg ligger Skanstorget. Platsen har spelat en viktig roll i stadens historia när det 

gäller medborgarfrågor och demokratifrågor. Idag används torget som en parkeringsplats med ett 

”bortglömt” demokratiskt kulturarv. I tidningsartiklar från Göteborgs stadsmuseums arkiv har 

rubrikerna genom historiens gång kommit att skifta från ”medborgerlig centralplats” till ”torget som 

försvann”. Detta gör platsen intressant ur ett kulturarvperspektiv såväl som ur ett urbant perspektiv. 

 

Skanstorget är beläget strax öster om Skansbergets fot. Torget begränsas av Skansberget i väster, 

bostäder i norr och söder samt av Övre Husargatan i öster. Här möts de fyra stadsdelarna Linnéstaden, 

Annedal, Haga och Vasastaden.  
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Skanstorgets historia 

Följande kapitel är baserade på en mindre arkivundersökning, intervjuundersökning samt 

litteraturstudie som genomfördes under 2011.  

 

Platsen innan torget: Skansen, Haga och den öppna platsen 

Ända sedan 1698 har Skansen Kronan vakat över platsen uppe från Skansbergets topp. Den ökände 

dansken befann sig någon mil bort vid den här tiden men gjorde aldrig något försök att inta den och 

skansens 23 kanoner förblev oanvända. 1806 avrustades den för att senare användas både som fängelse 

och nödbostad. Under 1900-talet fanns här ett militärmuseum som senare under 2000-talet byttes ut 

mot konferensföretaget Skansen Kronan AB.  

Skansen Kronan var en av anledningarna till att Drottning Kristina på 1640-talet godkände 

utbyggnaden av Göteborgs första stadsdel utanför murarna: Haga. Skansen gav den nya stadsdelen 

tillräckligt med skydd från det ständigt närvarande krigshotet. Här kunde de som var tvungna att vara 

på sina arbeten innan stadsportarna öppnades hitta en bostad. Till en början var man dock tvungen att 

gå med på villkoret att riva sitt hem ifall dansken var på ingång. Detta gjorde att husen som byggdes 

under 1600-talet var av temporärt slag varför inga av dem överlevde till våra dagar.  
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På den här tiden kunde man på den plats som skulle komma att bli Skanstorget stöta på hästar på 

sommarbete. Här gick gränsen mellan stad och landsbygd. Då var platsen en öppen plats och skulle så 

förbli i några hundra år till. Platsens användningsområden har genom årens lopp skiftat från bl.a. 

odlingsplats på 1700-talet till kyrkogård i början av 1800-talet. De koleraepidemioffer som låg 

begravda här flyttades senare till Sanna. I mitten av 1800-talet satte Åke Nilsson, mannen bakom 

namn som Nilssonsberg, sin prägel på platsen då han anlade drivhusbänkar här. Redan i början av 

1800-talet revs stadsmurarna kring Göteborg och staden kunde börja växa ordentligt. Snart var Haga 

inte ensam stadsdel utanför vallgraven utan fick sällskap av både nyutlagda Vasastaden men också av 

mindre förstäder som införlivades, t.ex. Majorna. Expansionen ledde till att trycket på Nilssonsäng 

ökade. Så småningom delades marken mitt av i och med utläggningen av Övre Husargatan. Senare 

upplåter också Nilsson det redan nämnda Nilssonsberg för bebyggelse och några år efter det (1885) 

köper till slut staden hela ägorna för 112 000 kronor.  Tre år senare föds Skanstorget.  

 
Så här kunde det mot slutet av 1800talet se ut på markerna nedanför Skansberget. 
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Födelse: Handelsplatsen 

”… vi hade allt på Skanstorget. På lördag då klädde sig min mamma lite finare och så gick vi 

ner till Feskekörka. Då åkte vi ’Kalles Färja’ över och så köpte vi en fisk där och så gick vi 

Skolgatan upp och hem. Och när vi kom hem då tog hon av sig sin kappa och hatt och tog på sig 

en sjal och gick upp till Skanstorget och handla…” 

– Bertil Thorsson, boende i Haga 1986, ur filmen ”Haga – Stadsdel i förvandling” 

Redan från början var torget tänkt att bli en allmän försäljningsplats. Åke Nilssons gamla äng belades 

med kullersten och gångar av tuktad sten. Här kunde man köpa kött, fläsk, fisk, smör, ost, mjöl och 

allt det andra som behövdes till veckans måltider.  De ökade kraven på hygien gjorde att staden 

beslutade om att bygga en saluhall mitt på torget. 1889 invigdes den Saluhall som skulle komma att 

sätta sin prägel på torget ändra fram till 1940-talets början. Saluhallen, som ritades av 

stadsbyggmästaren Carl Fahlström, kom att skapa liv och rörelse på torget. Totalt rymde den 23 

butiker och 24 källare.  

 

 

I hallen på Skanstorget kunde det ibland vara trångt, speciellt under krigsåren i början av 1900-talet: 

”… då var det än värre än nu, det kan vi trösta oss med. Ty de dagarna, då det billiga 

kommisionsköttet och fläsket såldes i hallen, dekorerades den kommersiella cirkelns utsida av 

långa, ringlande köplystna och hungriga köer redan klockan fyra på morgonen” 

- GP 11/1 1941 

Efterhand minskade dock kommersen. Skanstorget förlorade slaget om handeln och fick ge vika för 

Grönsakstorget och Kungstorget . 1941 rivs saluhallen och marknadsmyllret på Skanstorget avtar 

något. Dock inte helt: ännu in på 1990-talet kunde försäljare synas här på lördagar.  
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De politiska åren: Mötesplatsen 

”Och platsen, där all denna visdom portioneras ut, är Skanstorget, torget med den 

manégerunda saluhallen och de idealiska talarstolstrapporna…”  

- GP 1941 

Bertil Thoresons berättelse om hur hans mamma bytte om till enklare klädsel då hon skulle gå och 

handla på Skanstorget vittnar om vilken slags plats det var. Att Göteborgs första Folkets hus hamnade 

här ger oss ytterligare ledtrådar. Skanstorget var inte i första hand en plats dit invånare i stenstäderna 

Vasa och Linné sökte sig. Beläget mellan stadsdelarna Haga och gamla Annedal fick Skanstorget 

istället tidigt en stark koppling till arbetarrörelsen. Det var vid Skanstorget, närmare bestämt 

Bergsgatan 24 (nuvarande Skolgatan 29) som arbetarrörelsen kom att organisera sitt centrum. 1890 

klubbades stadgarna för Göteborgs Arbetarekommun igenom och senare samma år bildades en 

kvinnoförening som krävde att få samma lön som männen. Senare flyttar också arbetarrörelsens 

tidning Ny Tid in i huset och så slutligen, 1899, öppnar det redan nämnda Folkets Hus, som kom att 

bli arbetarrörelsen viktigaste mötesplats i Göteborg.  

 

Göteborgs första Folkets hus i början av 1900-talet. Vy från Skanstorget.  

Folkets hus flyttades från platsen till Järntorget redan 1917 men Skanstorget skulle även 

fortsättningsvis komma att användas i demokratins namn.  
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Även själva torget utanför var en viktig arena: 

”Sången rullar dånande över torget och fackföreningsorkesterns instrument stötta under med 

smattrande mässing och brakande trummor. Blodröda fanor vaja för vinden på båda sidor om 

saluhallstrappan, på vilken en talare fatta posto, utslungande sina agitatoriska satser Det var en 

måndag kväll”  

- GP 1941. 

 
Folksamling på Skanstorget i samband med något av de många politiska mötena.  

 

Här kunde det Socialdemokratiska Arbetarpartiet locka rekordpublik, särskilt på första Maj. 

Entrétrapporna till saluhallen användes flitigt som talarstolar. Härifrån togs kampen för den allmänna 

rösträtten avstamp och härifrån höjdes röster under bageristrejken 1907. Arbetarrörelsen fick samsas 

om scenen med nykterhetsrörelsen och frälsningsarmén. 1938 var det en enorm uppslutning på torget i 

samband med den omfattande Spanien-insamlingen, då en ung Sven Andersson, senare 

utrikesminister, höll ett eldigt tal om kampen för frihet och rättvisa för torgets besökare. När 

Saluhallen revs lämnades grunderna till den kvar och kunde även under 1940-talet och 1950-talet 

användas som talarstol. Ända in på 1950-talet sökte sig socialdemokratin hit, då bland andra Tage 

Erlander höll tal på platsen. 
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På 1940-talet hade platsen fått en så pass stark koppling till medborgarfrågor att hyresgästföreningens 

ordförande Arvid Didriksson 1944 föreslog att Skanstorget skulle bli en ”medborgerlig centralplats”. 

Därtill skulle ett medborgarrområde skapas mellan ”Skanstorget, Pilgatan, Husargatan och Västra 

Skansgatan i den verkligt demokratiska bemärkelsen där alla föreningar och sammanslutningar, 

politiska, ideella och kulturella, ha hemorts rätt…” (GP 3/2 1944). Där de gamla fundamenten från 



Saluhallen låg fanns planer på att anlägga ”Arbetets brunn”, med motiv hämtade ur arbetarrörelsens 

historia som utsmyckning. Projektet rann dock ut i sanden och brunnen hamnade till slut i stället på 

järntorget som efter att Folkets hus hamnat där mer och mer tagit över rollen som arbetarrörelsens 

mötesplats.  

Skanstorget har också fått agera arena för kampen om staden. Som en reaktion mot rivningarna i 

Haga under 60- och 70-talet bildades ”Aktionsgruppen för Hagas upprustande och bevarande”, den 

sammanslutning som senare kom att kallas Hagagruppen. I juni 1970 arrangerade de ett stormöte vid 

Skanstorget där de deklarerade sina tankar om Haga. Under mötet pågick en namninsamling för 

Hagas bevarande. Mötet avslutades med en debatt, men de flesta var överens: Haga måste bevaras.   

 

Stormöte vid Skanstorget 1970. Foto ur boken ”Varför revs inte hela Haga?” 

Åren i glömska och väntan: Parkeringsplatsen 

Trots Hagagruppens kamp fortsatte rivningar och februari 1963 naggades Skanstorget i kanten: 

                      ”Skanstorget har alltså fått ett nytt ansikte, även om det är sårigt och vanställt. /…/ Skanstorget 

har mist en del av sin charm för effektivitetens skull. Det känns som om intimiteten har 

försvunnit sedan gatan breddades /…/ Det står mindre folk vid korvståndet, taxistationen har 

blivit inklämd och otrivsam och förarna kör ogärna in och ställer sig vid torget. De tycks inte 

trivas längre”  

- Ny Tid 23 februari 1963   
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Medan Haga rustades upp och förnyades låg Skanstorget kvar och väntade på att beslut skulle tas. 

Långsamt fylldes bilarna på. Den torghandel som fanns kvar trängdes undan mer och mer. 

Diskussioner om torgets upprustande hade pågått ändå från att Saluhallen revs på 1940-talet. Länge 

diskuterades hur torget skulle användas, allt från skyddsrum till underjordiskt garage föreslogs och 

torget ovanför skulle prydas med en springbrunn utsmyckad med motiv från arbetarrörelsens historia. 
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Men med planerna blev det ingenting av och torget läts förfalla. 1977 låter utlåtandet om torget 

snarlikt 2000-talets diskurs om platsen: 

”Idag syns en fin men ack så öde liten grönplätt med en sandlåda i torgets mitt. Torghandeln 

lyckas då och då roffa åt sig några p-rutor för sina stånd. Men det kunde vara bättre” 

– GT 6 maj, 1977. 

Bortsett från att sandlådan nu är borta tycks inte mycket ha hänt med vare sig torget eller debatten om 

det. Skanstorgets samtidshistoria bjuder dock på (minst) två undantag från den gråa 

parkeringsplatsvardagen: 

“runt millennieskiftet satte kommunen upp en Halfpipe inne i den isolerade gräsplätten. Torget 

fylldes snart med liv, rörelse och tjoanden, till de omgivande boendes stora förtrytelse och obehag. 

De klagande fick snart sin vilja igenom, och den störande skate-anläggningen fraktades bort. 

När så Skanstorget blivit av med sina två sista förbindelser med omvärlden återgick platsen till 

sitt normala komaliknande tillstånd.” 

– Jan Jörnmark, 2010 

Några år efter detta drogs Skanstorget även in i ett konstprojekt skapat av Lui Hopf. På gräs var en 

separat utställning på galleri Win-Win där konstnären skar ut gräscirklar på och runt Skansen och 

anlade rabatter i hålen som blev. Gräsplättarna togs till galleriet och ställdes ut framför foton av 

respektive hål. På Skanstorget odlades det solrosor i hålet som blev kvar. 

Under tiden fortsatte diskussionerna om vad det skulle bli av Skanstorget. I början av 2000-talet 

började kommunen att arbetat fram ett förslag som framför allt inriktade sig på Skansberget och 

byggnation av bostäder längs bergets södra slutning. Hyresgästerna mittemot överklagade dock och 

programmet kom istället att inrikta sig på en upprustning av Skanstorget.  



Skanstorgets samtid 

Av Skanstorgets tidiga historia finns det idag inte många spår kvar. Torghandeln som fortfarande in 

på 90-talet lyckades beslagta några parkeringsrutor här på lördagarna har flyttats till Haga Nygata. 

Den cirkelrunda gräsplätten ligger som ett minne av den gamla Saluhallen finns kvar, även om den har 

flyttat sig något stycke söder ut. Av torgets övriga historia är det spårlöst. Folkets hus är rivet. I en 

nyuppförd (1980-tal) byggnad återfinns istället Bo Service. Några få människor rör sig mellan Haga 

och Linné längs torgets bägge sidor. Biltrafiken är livlig längs Husargatan och sveper in platsen i en 

kompakt ljudridå. Livet på Skanstorget finns idag snarare runt platsen än på den, i form av alla de 

verksamheter som har letat sig hit. Caféer, frisörer och restauranger, en smed, en gitarrmakare, en TV-

affär och så ytterligare ett café. Här doftar det både pizza och indiskt och här kan du stilla sockersuget 

med en färgglad muffin.  

Berättelser och iakttagelser från 2011 

Längs Husargatans östra sida återfinns om sommaren bland annat Café Con Amours färgsprakande 

lilla uteservering.  

 

Foto: Daniel Gillberg 
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Ägarna av caféet berättar varmt om de olika verksamheterna kring torget:  

”Det bästa med Skanstorget är stämningen mellan oss som har butiker kring torget. Vi ställer ofta 

upp för varandra, ibland kommer jag in med kakor och så nästa dag får man en lunch skickad 

från pizzerian här intill…” 

 

Liknande berättelser återkommer även bland övriga verksamheter. Att hjälpa varandra på olika sätt är 

inte heller något nytt fenomen:  

 ”… två bröder hade lokalen någon gång på 60- eller 70-talet. Tydligen så gillade de att supa 

till, ofta tills de däckade. Då fick grannen här gå in affären, plocka nyklarna ur bakfickan på en 

av bröderna, låsa butiken och sedan slänga in nyckeln genom brevlådan…” 

Den som fick komma till undsättning var torgets egne guldsmed. Idag är hans verksamhet en av de 

som varit här längst: 

”Jag kom hit 1974. Då var det fortfarande torghandel där ute på torget men idag finns det ju 

inget liv alls! Det är helt dött!  Men jag skulle inte vilja flytta och det viktiga är att folk stannar 

kvar. Det har varit för mycket in och utflyttningar på senaste tiden.” 

En annan affär som varit på platsen länge är den numera kultförklarade Gitarren: 

”Jag kom till Göteborg 1976 som politisk flykting från Sydamerika. Bland annat så studerade jag 

på FSI och vår lärare tog med oss upp på Skansberget. När vi gick hamnade vi här på 

Skanstorget. Jag kom ihåg att det fanns en anordning för hästar kvar på torget: Det var roligt 

för jag hade alltid föreställt mig Sverige som ett modernt land. Och så möttes jag av det här! 

Sånt hade vi ju hemma! Jag såg gitarraffären och var bara tvungen att gå in. Det visade sig att 

ägaren kunde lite spanska vilket var underbart, jag hade inte pratat spanska med någon från 

Sverige förut. Med tiden blev vi goda vänner och 1978 blev jag anställd i butiken. Bland annat 

fick jag åka iväg till Spanien och köpa in gitarrer. Nu är det jag som sköter stället …” 

 

Favoritgitarren. Foto: Daniel Gillberg 
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Han minns torghandeln och den känsla som fanns på platsen tidigare, men har liksom guldsmeden en 

olustig känsla över dagens Skanstorg: 

”Det är hårda tider nu. Valet och allt det där har mörkat mycket. Det fanns mer kommunikation 

bland folket förut. Det folkliga försvinner mer och mer. Här blir det caféer överallt. Vart tog alla 

de andra vägen?” 

Bara under tiden för den här studien har två verksamheter stängt igen och två helt nya öppnat. Faktum 

är att flertalet har letat sig hit på 2000-talet. De uppger alla samma skäl till att de hamnade just vid 

Skanstorget: centralt läge men med relativt låga hyror. Samtliga är också eniga om att någonting måste 

göras med torget utanför. Torgets pizzabagare uttrycker enkelt och tydligt: 

”Jag har ingen känsla för torget” 

Enligt guldsmedens mening började platsen förändras i samtidigt som grävskoporna satte tänderna i 

Haga: 

”När dom började riva här omkring, alldeles mitt emot [Göteborgs Universitets byggnad] så 

förändrades mycket, det blev inte samma känsla längre”. 

Inne på Telehå, som funnits på platsen sedan 1981, betonar man också att torget har förändrats till det 

sämre, bara under senaste åren: 

”Torget är för mig död, mycket förändrades efter att de tog bort macken och taxistationen på 90-

talet” 

I Telehå’s lokaler låg tidigare det populära dansstället Skanstull, något som också vittnar om att det var 

liv och rörelse här också under 50 och 60-talet. Även efter att Skanstull lades ner kunde man gå och 

festa på ”Gamla Skanstull”. Enligt en icke verifierad källa ska ABBA ha gjort en bejublad spelning 

här..  

 

  20

Spegeltaket inne i TV-affären är det enda som finns kvar av det gamla dansstället Skanstull. Det här var tidigare själva dansgolvet. 

Foto; Daniel Gillberg  



På andra sidan Övre Husargatan är parkeringsrutorna i princip fyllda dygnet runt och döljer, för att 

inte säga förskansar, effektivt den cirkelrunda gräsplätten i mitten – det som idag är den ytan av torget 

som stadens medborgare har tillgång till utan att betala för sig. Men få hittar dit. En och annan genar 

över ytan men bänkarna står för det mesta tomma. En del har överhuvudtaget inte reflekterat över att 

det faktiskt finns en liten gräsplätt på torgets mitt.  

En varm septemberdag 2011 har dock två herrar letat sig hittat dit. Det tar sig en paus från en 

disputationsfest i närheten och behövde en plats där de bara kunde få sitta och andas ut lite. Detta är 

deras första besök i Göteborg och de har aldrig varit på Skanstorget förut. På frågan om varför de 

hamnade just här svarar de enstämmigt:  

”Det är ju så vackert här!” 

 

Två herrar tar en välbehövlig paus på torget. Foto: Daniel Gillberg 

Ett halvår senare slår GP till med rubriken ”Sveriges fulaste torg”.  

Platslig hjärt-och-lung-räddning: Skanstorget och den mentala kartan 
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Redan från början fanns tankar om att Medborgarrums arbete med Skanstorget skulle landa i en 

utställning av något slag. Utställningen skulle på ett relativt traditionellt sätt förmedla platsens historia, 

samtid och framtid och kunna ligga till grund för ett fortsatt samtal om Skanstorgets öde. Då delar av 

intervjumaterialet indikerade att förbipasserande och till och med en del av torgets brukare inte sade 

sig ha reflekterat över att Skanstorget låg där det låg utvecklades utställningens syfte till att försöka 

placera Skanstorget på medborgarnas mentala kartor. En grafisk karta är ett mycket bra verktyg om 

man vill få överblick för stadens materiella strukturer. En sådan karta tillsammans med våra 



erfarenheter av staden ligger till grund för våra egna mentala kartor. Skanstorget hade dock effektivt 

hamnat utanför den mentala kartan. Ytterligare en slutsats som långsamt vuxit fram under projektets 

gång var att Skanstorgets enkelt uttryckt saknade ”puls”. Utställningen, som fick delprojektnamnet 

Platslig Hjärt-och-Lung-Räddning, skulle därför också syfta till att försöka återuppliva Skanstorget, om 

så bara för en dag. Samtidigt skulle den också presentera Skanstorgets identitet för Göteborgarna – allt 

detta direkt på plats.  

Utställningen blev mot bakgrund av detta allt annat än traditionell. Lösningen blev att skapa ett 

temporärt rum mitt på torget med hjälp av två fåtöljer och en 3-sitssoffa. För att ytterligare försöka 

locka förbipasserande till torgets mitt valdes en senapsgul soffgrupp i plastläder för ändamålet. På varje 

möbeldel monterades inplastade texter som berättade torgtes historia, samtid och framtid.  

 

Skanstorget som vardagsrum. Foto: Daniel Gillberg 

Den 22 oktober gick stapeln av för interventionen. På programmet stod ”stadssittning”, ”byt tanke mot 

bulle” och ”parkeringsplatspoesi”. Dagen inleddes med stadssittningen, en slags sittande stadsvandring, 

där den besökande kunde slå sig ner i soffgruppen och ta del av guidens berättelse om torgets många 

bortglömda kulturarv och idéer för hur torgets framtid skulle kunna se ut.  

Därefter tog poeten Ruth Alice vid och inledde sin tankeväckande poesi med frasen: 

”I am a lot… I am a parking lot…” 
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Till vänster ”Stadssittning”, till höger poeten Ruth Alice. Foton: Mia Börjesson. 

Dagen avslutades med att Göteborgsmusikerna Lovisa Samuelsson och Per Norin framförde levande 

musik. Deras avslutningsnummer Joni Mitchells Big Yellow Taxi anspelade också på 

parkeringsplatstemat och blev en väldigt stämningsfull och vacker avslutning. Allsången var nästan 

total då merparten av torgets besökare sjöng med i fraserna:  

“Don't it always seem to go, that you don't know what you've got til it's gone. They paved 

paradise and put up a parking lot” 

 

Per Norin och Lovisa Samuelsson bjöd på musik. Foto: Frida Nilsson.  

Raderna fångade på ett stilla vis upp torgets öde och historia och kändes som en värdig hyllning till en 

av stadens kanske mest styvmoderligt behandlade platser. Medan allt detta pågick kunde den som ville 
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skriva ner ett förslag på hur torget borde se ut i framtiden. Som ersättning och tack för engagemang 

bjöds de på fika. Av de cirka 50 personerna som besökte torget under det två timmar långa eventet 

samlades 26 stycken idéer in, som alla senare överlämnades till Stadsbyggnadskontoret.  

Den ”platsliga hjärt-och-lung-räddningen” lyckades både återuppliva och förmedla historia och 

samtidsberättelser och blev ett nytt att förmedla kulturarvet på. Framför allt så lyckades den locka helt 

nya människor till Skanstorget som efter dagen var avslutad hade engagerats i platsens öde. Detta blev 

också ett bra exempel på medborgardialog och sätt för ett museum att agera mellanhand mellan 

stadens medborgare och Stadsbyggnadskontoret. Utställningen blev i sig själv också ett exempel på hur 

man kan använda stadens offentliga platser och ett sätt att uppmuntra stadens medborgare själva ta 

plats och utnyttja våra offentliga rum.  

 



Skanstorgets framtid 

Återupplivningsförsöket den 22a oktober resulterade i en mängd olika idéer om torgtes framtid (se 

Appendix II). Samtliga idéer och förslag överlämnades till Stadsbyggnadskontorets Emir Aganovic 

den 26e oktober under ett Mellanrums-seminarium på Göteborgs stadsmuseum där projektet 

Medborgarrum presenterades. Nedan följer tre olika förslag på ett framtida Skanstorg. Skisserna har 

tagits fram av arkitekten Mia Börjesson, som har fungerat som samarbetspartner under projektet.  

Samtliga förslag förutsätter att parkeringarna på torget tas bort. Troligen behöver torget också skärmas 

av mot Övre Husargatan, förslagsvis med en transparent byggnad. Alternativet är att försöka leda om 

trafiken på Husargatan och göra vägen smalare. Detta skulle ge tillbaka lite av den intimare känsla som 

platsen hade innan hörnet Skanstorget/Sprängkullsgatan revs. 

Marknadsplats 

 
Denna skiss återkopplar till tiden då Skanstorget var en livlig marknadsplats. Marknaden som förut 

huserade på Skanstorget på lördagar har nu flyttat in till Haga Nygata. Förslagsvis kunde denna 

marknad flyttas tillbaka till Skanstorget. På torget skulle man också kunna ge utrymme för platsens 

demokratiska kulturarv genom exempelvis en scen som står till göteborgarnas förfogande. 
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Odling 

 
Detta förslag knyter an till platsens historia från tiden före Skanstorgets födelse då platsen bland annat 

användes som odlingsmark. Ett inspirerande exempel inom Göteborgs stads är odlingslotterna vid 

Komettorget i Bergsjön.  

Park 

 
Skanstorget omges av stadsdelarna, Haga, Linné, Vasa samt själva skansberget. Av dessa utgör Linné 

och Vasa-sidorna relativt ”hårda” materiella strukturer där avgränsningen mot torget är visuellt 

påtaglig. Skansberget och i synnerhet Haga (Väst samt nordsidan) har istället en mjukare materiell 

struktur. Den västliga sidan med Skansberget och dess sommargrönska utgör likaså en ”mjuk” sida 

mot torget. Under arbetet med projektet diskuterades vilka av sidorna som var önskvärda att förstärka. 

Diskussionen landade i skissen ovan där parkmiljön låtits ta över torget. 
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Parkförslaget har till skillnad från de två föregående förslagen ingen direkt koppling till de historiska 

lagren. Istället är tanken här att låta parkmiljön på skansberget flyta ner på över torget. Därför är 

Skansberget mer detaljerat i denna skiss. En tanke som diskuterades men som aldrig förverkligades var 

att skapa en fågelholkspark i mitten av torget för att på sås sätt också få med ljudet av parkmiljön på 

Skansberget.  

Också detta sista förslag kan kombineras med att lyfta fram det demokratiska kulturarvet som ligger 

gömt och glömt på platsen. Detta skulle kunna göras tillexempel genom att i anslutning till torget 

placera en öppen scen som Göteborgarna själva får disponera över. En plats där man, förslagsvis, med 

kommunens hjälp kan få göra sin röst hörd.   
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Avslutande diskussion 

Sammanfattning och resultat: från medborgerlig centralplats till Sveriges fulaste torg? 

 

”Maka er, tryck er mot husväggarna, håll er inomhus, eller flytta! Vi ska fram, den nya tiden ska 

fram och det är bara en tidsfråga innan ni fotgängare måste stryka på foten för bilismen” 

– Torsten Söderling , Ny Tid 23 februari 1963 

 

Skanstorget föds i slutet av 1888 och blir snabbt en viktig handelsplats. Ett år senare får torget en 

saluhall som skulle komma att karaktärisera platsen ända fram till 1941. Vid sidan av detta var 

Skanstorget också central plats för Göteborgs arbetarrörelse. Här låg Göteborgs första Folkets hus och 

härifrån leddes striderna för allmän och lika rösträtt. Med tiden kom dock Järntorget att allt mer 

ersätta Skanstorgetsroll som politisk mötesplats. I samband med att saneringarna tog fart i staden och 

diskussionerna kring Haga drog ut på tiden fick Skanstorget vänta på sitt öde. Torget fick mer och 

mer agera parkeringsplats än någonting annat. Kanske föddes Skanstorget som vi känner det idag den 

23e februari 1963, när hörnet Sprängkullsgatan/Skanstorget revs och Husargatan breddades. Både 

arkivstudier och intervjuade har pekat mot att detta var en bidragande orsak till att torget förlorade 

intimitet och känsla. Saneringarna i Haga gjorde också att Hagas befolkning minskade kraftigt vilket 

också det påverkade livet på torget. Dessutom innebar Hagas förnyelse att många av gatorna gjordes 

om till gågator utan parkeringar för bilar. De tre nya parkeringshusen i Haga klarade dock inte 

behovet och detta ökade trycket på Skanstorget. På torget fanns under en tid på 60-, 70- och 1980-

talet en bensinstation och en taxistation. Dessa försvann i början av 1990-talet. Mitt på torget fanns 

under en tid en lekplats och även under en skateboardramp vilka båda är bortplockade.  

På flygfotografierna som följer kan man följa torgets materiella förändring. Bland annat blir det här 

tydligt hur torget förlorade karaktär då Husargatan breddades. På bilden från 1931 har också den 

livliga torghandeln fångats upp. På de den mer dagsaktuella bilden är de många människorna istället 

ersatta av bilar. På fotot från 1942 ser Skanstorget och staden väldigt öde ut. Förmodligen togs fotot 

tidigt på morgonen. Här kan man se att Saluhallen är riven med att grundfundamenten finns kvar.  



 

Skanstorget 1931 

 
Skanstorget 1942 

 

Skanstorget 2008 
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På Skanstorget finns en mängd olika kulturarv som skulle kunna lyftas fram i en framtida förnyelse av 

platsen: odling, marknad, demokrati och mötesplats är värden som skulle kunna betraktas som moderna 

kulturarv. Sett till kontinuitet är dock torget mer parkering än något annat, ur ett historiskt perspektiv. 

Kanske skulle också denna del av historien bevaras i någon form, som ett minne över torgets livlösare 

del. 

Till dessa kulturmiljövärden finns det även ytterligare mindre tydliga sociala värden som bör tas i 

beaktande. Torget har idag ett 20-tal verksamheter. Många av dessa har hamnat på platsen under 

2000-talet. Framför allt så har man lockats till platsen på grund av en relativt låg lokalhyra i relation 

till platsens centrala läge. Flera av de intervjuade har också berättat om att det finns en mycket god 

sammanhållning bland de olika verksamheterna på platsen. Bägge dessa aspekter bör tas i beaktande 

vid en framtida förändring av platsen. Den mindre intervjuundersökning som genomfördes med 

torgets verksamheter och brukare pekade också på att Skanstorget idag är en plats som få människor 

har kännedom om. Delvis handlar detta om historisk kännedom men också om att Skanstorget är just 

Skanstorget och ligger där det ligger. Platsen verkar ligga utanför flera av de tillfrågades mentala kartor 

över staden. Några av de nyare verksamheterna har uttryckt att de inte har någon ”känsla” för platsen. 

Denna känsla skapas genom kontinuitet och för att få människor att stanna kvar är ett fortsatt lågt 

hyresläge att föredra. Om fler verksamheter kan skapa en koppling och känsla till platsen ökar också 

potentialen för att de vill delta i en positiv förändring av Skanstorget.  

Vikten av stadens offentliga rum och den möjliggörande staden 

Användandet av offentliga platser har förändrats avsevärt de senaste åren, bland annat genom en 

kraftig ökning av evenemang och happenings så som ”flashmobs”. De delar av staden som genomgått 

denna förändring är framför allt belägna centralt. Utvecklingen är inte specifik för Göteborg utan är av 

internationell karaktär. Skanstorget har en stor potential att dras in i den nya användningen av staden 

offentliga miljöer men har av någon anledning hittills hamnat utanför dessa tendenser. Istället har vi 

kunnat se hur torget utvecklats, eller kanske snarare avvecklats, i totalt motsatt riktning. De torg i 

Göteborg som kom att konkurrera ut handeln på Skanstorget, så som t.ex. Grönsakstorget och 

Kungstorget, har också konkurrerat ut Skanstorget i evenemangsammanhang.  

Skanstorget har lämnats åt sitt öde och blivit en bortglömd plats. En slags centrumets periferi. Men 

kanske kan detta också komma att bli platsens räddning. Till skillnad från Haga genomgick inte 

Skanstorget samma grad av gentrifiering. Parkeringsplatsen är snarare en gentrifieringens motbild. 

Istället ligger platsen öppen och oplanerad för nya idéer och nya medborgare. Kan Skanstorget bli en 

del av en möjliggörande stad?  



 

En övervuxen lyktstolpe symboliserar effektivt känslan av övergivenhet. Foto: Daniel Gillberg 

I sin text The Enabling City – Place-Based Creative Problem-Solving and the Power of the Everyday 

(2010) lanserar Chiara Componeschis tankar om denna möjliggörande stad. Hon menar att vi måste 

lyfta fram och uppmärksamma dessa plaster som utgör grunden för stadens vardagliga liv, och närma 

oss våra offentliga rum med öppna sinnen och en stor dos innovation. Kanske borde Skanstorget bli 

mer av det vardagsrum som det blev för en dag i oktober 2011? Kanske kan Skanstorget bli en yta för 

medborgarnas kreativitet? Kan detta i så fall ske på ett sätt som inkluderar fler grupper än de som nu är 

på jakt efter dumpling-barer och ett nytt ”andra Lång”?  

Möjliggörande platser kan bli ett sätt att öka delaktigheten i staden och kan möjliggöra möten som 

kan lära oss att interagera och att respektera olika aktörer i det offentliga rummet. Ett sådant synsätt 

inom stadsplaneringen skulle inte endast göra den samtida staden socialt hållbar utan skulle också vara 

ett viktigt element i att vårda vårt demokratiska samhälle. Utan öppna offentliga plaster som i så stor 

grad som möjligt är fria från kommersialisering blir interaktionen i staden begränsad och förståelsen 

för den andre, våra medmänniskor och medborgare i staden, riskerar att går förlorad. 
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GP, artikel 20 juni 1947.  

http://gbg.yimby.se/2010/03/kronika-evighetsmaskinen_833.html
http://gbg.yimby.se/2010/03/kronika-evighetsmaskinen_833.html
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GP, artikel 12 augusti 1941 

GP, artikel 2a augusti 1930 

GP, artikel 21 november 1942.  

GP, artikel 11 januari 1941 

GP, artikel 13 maj 1986.  

GT, artikel 6 maj 1977. 

GP, artikel 19 mars 1990 

GT, artikel 11 september 1952 

GP, artikel 8 augusti 1988.  

GP, artikel 3 februari 1944.  

Handelstidningen, artikel 10 september 1946. 

Handelstidningen, artikel 21 november 1947. 

Handelstidningen, artikel 20 november 1947. 

Handelstidningen, artikel 19 juni 1947.  

Ny Tid, artikel 20 juni 1948 

Ny tid, artikel 23 februari 1963 

Tidskrift för Göteborgs stads tjänstemän, artikel 1978. 

 

Muntliga källor 

Verksamheter:  

Personal på Café con Amor, JP Guldsmide, Pizzeria Paris, Tele Hå (euronics), Blue Montain Café, Ski Store.se, 

Bo Concept, Café Marco Zero, Cupcakes and more, Gitarren samt Tant Grön. Augusti - september 2011.  

Förbipasserande/brukare:  

10 st. anonyma intervjuer, april – oktober, 2011.  

Övriga muntliga källor: 

Pontus Forslund, intendent, Göteborgs stadsmuseum 

Bo-Christer Boberg, museiassistent, Göteborgs stadsmuseum.  

Mail-konversation: 

Lui Hopf, f.d. konstnär.  

http://store.se/
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APPENDIX I: Tidslager 

1600 – tal 

- Sommarbete för militärens hästar 

1700-tal 

- ”Förmögna Göteborgare” odlar på platsen. 

1800-tal. 

- 1834: del av Kommendantsängen används som kyrkogård för koleraepidemioffer 

(flyttas till Sanna när torget anläggs).  

- 1852: Trädgårdsmästare Åke Nilssons anlägger drivhusbänkar öster om 

Skansberget. 

- 1850-tal: Nilssonska trädgården delas mitt av i och med utläggandet av Övre 

Husargatan. 

- Nilsson upplåter delar av berget för bebyggelse. 

- 1885: Staden köper Åke Nilssons ägor 

- 1888: Namndop 

- 1889: Saluhall (”Spottkoppen”), Cirkelformad,  23 butiker., 24 källare. 

- 1890. Skanstorget börjar ta form. ”Salutorget”. 

- 1890: På Bergsgatan 24(nuvarande Skolgatan 29) klubbas stadgarna för 

Göteborgs Arbetarekommun. Även en kvinnoförening bildas. 

- 1890: Ny Tids redaktion flyttar in på Bergsgatan 24. 

- 1899: Folkets Hus öppnas på (dåvarande) Bergsgatan 24. 

1900 

- 1907: Bagarstrejken. Trapporna till Saluhallens butiker använd som talarstol. 

- Kamp för allmän rösträtt 

- Skansberget behöver inte längre hållas fritt från sly (hotet från dansken ej 

aktuellt). 

1910 

- Marknadsplats 

- 1917: Folkets hus flyttas till Järntorget. 
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1920 

- 1921: Kvinnor får rösträtt 

1930 

- Minskad kommers, Saluhallen låts förfalla 

- 1938: Spanien-insamlingen. Sven Andersson håller tal om frihet och rättvisa. 

- Nykterhetsrörelsen, frälsningsarmén och arbetarrörelsen turas om att hålla möten. 

- Plats för socialdemokratiska valmöten. 

1940 

- Saluhallen rivs. Grundfundamentet lämnas kvar. De gamla källarutrymmena 

används som soptipp. Tillhåll för råttor. ”Gräslig stank”. 

- Lindbergska fonden för stadens förskönande föreslår att en fontän byggs på 

torget. ”Arbetets brunn”. Efter några turer fram och tillbaka rinner projektet ut i 

sanden. En orsak: ”Man ville invänta den blivande stadsplanen för det Nya Haga” 

(Arbetet 1994-4-18). 

- 1941: Biografen Capitol öppnar på Skanstorget 1 

- 1944: Arvid Didriksson föreslår att Skanstorget blir ”medborgerlig centralplats” (i 

GP 02-03-1944) 

1950 

- Tage Erlander håller tal. 

- Marknadsplats 

- ”Rånarkullen” (mellan torget och berget) 

1960 

- 1963: Hörnet Skanstorget/Sprängkullsgatan rivs.  

- Parkeringsplats 

1970 

- Parkeringsplats 

- Bensinstation 

- Taxistation 

- Sandlåda i grönytan i mitten av torget. 
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- ”Torghandeln lyckas då och då roffa åt sig några p-rutor” (GT 06051986)’ 

- Gitarren och JP Smed öppnar. 

- ABBA spelar på Skanstull. Enligt informant ska de ha fått sina instrument stulna 

och tvingats använda sig av förbandets instruments. Uppgiften dementeras dock 

av Benny Andersson själv.  

- 1973: Biografen Capitol blir Nya Boulevard och visa pornografiska filmer.  

  

1980 

- Telehå köper upp tidigare Skanstull. Öppnar Tv-affär. 

- 1988: Biografen Nya Boulevard lägger ner och istället öppnar biografen Bio 

Capiol. 

1990 

- Skateboardramp på Skanstorget. Rampen flyttas senare till plikta. 

2000 

- Flertalet av de nuvarande butikerna flyttar till Skanstorget. 

- 2002: Konstprojektet Lui Hopf på gräs har vernissage på skansberget. Kring de 

gamla grunderna på bergets sydvästra slutning skapas bland annat en konsthall. I 

samband med projektet skars delar av Skanstorgets gräsmatta ut och togs med upp 

på berget. I det efterlämnade hålet på torget planterades sedan solrosor. 

2010 

- 2011. Projektet Medborgarrum genomför en aktion mitt på torget. 

- 2012 GP publicerar förslag på torget framtida skepnader. Torget beskrivs som 

”Sveriges fulaste”.  
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APPENDIX II: Förslag och idéer från medborgare 

• ”Göra park och torg av Skanstorget och flytta parkeringen till under Skansberget, i 

bergrummet.” 

• ”Bevara Skanstorget grönt (eller grönare). Göm bilarna eller sälj dom helst... Kolonilotter 

för barn, från de lokala skolorna? Fritids? Dagis? Barnen får sälja skörden och bidra till 

något gott ändamål...” 

• ”Bygg en fin park med blommor. Saluhall. Kolonilott.” 

• ”Behåll torget grönt. Kolonilotter och marknadsplats i mitten. Underjordisk parkering.” 

• ” Ta bort bilarna i en fil tunnel eller bygg över en tub som blir sittplatser. Fotbollsplan 

och caféer. Inga parkeringsplatser eller bilvägar. HURRAAAAA!!!” 

• ”Marknad. Stadsodling. Saluhall. Amfiteater. Upplevelseträdgård (olika teman osv.)” 

• ”Framför allt ta bort parkeringen. En plats för olika aktiviteter; föreläsningar, yoga, 

sport... En park. Ett torg med stånd för handel. En stor häcklabyrint. En plats för konst, 

skulpturer, installationer. Botanisk trädgård. Utomhuscafé/bar. Sjö. Badplats/pool. 

Utomhusgym.” 

•  ”Jag tycker det är viktigt att på något sätt uppmärksamma att Skanstorget var en viktig 

mötesplats för arbetarrörelsen runt sekelskiftet 1900, med Folkets Hus som låg här. 

Kanske det kan göras på något mer kreativt sätt än en plakett eller en staty. Varför inte 

en muralmålning på en vägg? Ett torg måste det bli, kanske med saluhall, kanske med 

hus med hyresrätter runt omkring. Kanske förbinda gräsplätten med den gröna backen 

upp för Skansberget.” 

•  ”Jag tycker man ska låta det växa gräs och ha lite stånd här och där så att det blir som en 

marknad i park.” 

•  ”Blandad verksamhet för att upprätthålla folkliv på torget under dygnets olika tider! 

Universitetet, förskola/dagis, restaurang, kulturverksamhet/utställningsverksamhet. 

Tydligare kontakt med Skansen Kronan och Skansberget! En av platserna i Gbg med 

starkast historisk närvaro som inte utnyttjas idag...” 

• “Vi önskar bort bilarna från Skanstorget!!” 

• “Saluhall med öppen plats i mitten!” 

• “Jag vill inte ha ett garage. Småbarnsfamiljer i Haga och i övriga stadsdelar nära föredrar 

mer grönområden och en torgplats. Haga Nygata kan expandera hitåt. ” 

• “Vi Hagabor önskar ett riktigt torg. Med frukt/grönt/fikaställe mm. Absolut inte 
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ytterligare parkering. Det finns redan 3 parkeringshus här. Önskar ett mer bilfritt 

centrum. Möjligheter för barnen att leka riskfritt, även i stadsmiljön” 

• “Öppna en fin park med mer fontäner. Utöka trädgården och få mer vackra 

blomsterevenemang.” 

• “Återskapa en saluhall som inkluderar restauranger och caféer.” 

•  ”Skapa en restaurang och knyt en linbana till restaurangen som går upp till Skansen 

Kronan.” 

•  ”Anordna torghandel varje lördag/söndag.” 

•  

•  ”Stadsodling” 

•  ”En byggnad där vem som helst får anordna sammankomster. En byggnad som är 

öppen mot himlen på sommaren, och skyddat från regn och snö på vintern.” 

•  ”Park med knäppa lekskulpturer, labyrinter och vatten som skvätter och porlar + 

utmärkta hundtoaletter.” 

•  ”Skanstorget borde användas mer som ett torg. Saluhall med mera. Tillräckligt centralt 

för att kunna ha många fik mm.” 

•  ”Skanstorget borde bli en plats där människor kan mötas. En park, en lekplats, eller 

kanske som förut ett levande torg med torghandel.” 

•  ”Viktigt att tänka på vid Skanstorget: Gör det nya torget tillgängligt för alla - alltså 

ingen privat bostadsgård. Skärma torget från bulle från Övre Husargatan, med 

bebyggelse. Möjligheter till handel på torget och i ny bebyggelse. Parkering under mark. 

Hög klass på det utförda! Grönt på torget, och hårdgjorda ytor också. Kollektivtrafik - 

hållplats vid Övre Husargatan. A.O. Linnéstan” 

• ”Kan göra Skanstorget till en fin park med fontäner och kulturverksamhet. Möjligen att 

skapa en musik/konstverksamhet.” 

•  ”Ta bort den tråkiga parkeringen och bygg upp den gamla Saluhallen.” 

 

 


	 Medborgarrum – stadens offentliga platser  
	Bakgrund 
	Syfte och mål 
	Tid och utförande  
	Metoder 
	Avgränsningar 
	Teoretiska utgångspunkter 
	Moderna kulturarv & flerdimensionalitet 
	Demokrati, offentliga rum och det urbana perspektivet 

	 Fall 1: Skanstorget: torget som försvann? 
	 Skanstorgets historia 
	Platsen innan torget: Skansen, Haga och den öppna platsen 
	 Födelse: Handelsplatsen 
	De politiska åren: Mötesplatsen 
	Åren i glömska och väntan: Parkeringsplatsen 

	 Skanstorgets samtid 
	Berättelser och iakttagelser från 2011 
	Platslig hjärt-och-lung-räddning: Skanstorget och den mentala kartan 

	 Skanstorgets framtid 
	Marknadsplats 
	 Odling 
	Park 

	 Avslutande diskussion 
	Sammanfattning och resultat: från medborgerlig centralplats till Sveriges fulaste torg? 
	Vikten av stadens offentliga rum och den möjliggörande staden 

	 Källor 
	 APPENDIX I: Tidslager 
	 APPENDIX II: Förslag och idéer från medborgare 
	 


