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ABSTRACT 

This essay applies three societal changes past World War II as a foundation of changes of the built 
environment. The societal changes applied are; the municipality reforms, the transport revolution 
including the use of a private car, and the consumption transformation from small specialized shops to 
large self-service units. The essay questions; how societal changes within the transport revolution, the 
consumption transformation and municipality reforms affected the built environment in a defined area 
in the case study municipality during the time period between 1960 and 1975, how the built 
environment in the defined area, defined time period relates to urbanity from a perspective of Jane 
Jacobs, attractiveness and culture-historical value, and the valuation of the built environment in the 
defined area, defined time period based on the municipality documents review. Based on archive 
documents, literature, articles, interview and photographic material, the historic context discusses the 
changes as a basis to be applied on a case study. The essay uses three perspectives in a theoretical 
discussion with a focus on urbanism; the perspective of Jane Jacobs’ The Life and Death of Great 
American Cities, released in the early 1960’s, still used as a reference in urban planning, the 
perspective of attractiveness and the perspective of cultural-historical value. The case study focuses on 
a municipality in Värmland; Kils kommun, and the changes on the built environment by societal 
changes. The focus objects are the municipality center, the main street and a fuel station, two 
consumption orientated building complexes originally included self-service food halls, hotel and 
restaurant, and banking and postal offices. The case study explains the historical development of a 
society built around the railway in late 19th century. A review of present municipality documents 
explores the cultural heritage focus, discussed with a panel of representatives of the case study 
municipality. The summarized discussion concludes the importance of a cultural-historical overview 
and understanding. An understanding of history as something longer and larger as an understanding of 
what is old and what is important as the municipality soul.  

 
Title in original language:  På rekordtid – från stationssamhälle till centralort 
Language of text: Swedish 
Number of pages: 67 
Keywords: Urbanity, attractiveness, municipality, cultural-historical value 
 
ISSN 1101-3303 
ISRN GU/KUV—21/17—SE  
 
Omslagsfoto, fig. 1: Kvarteret Svärdet 7. Bild: Nilsson, Bengt. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenting är längre som förut 
Alla gamla sanningar är slut 
Alla gamla sånger, de är vals 
Och stämmer inte alls 

Man får ta det precis som man vill 
Tiden kan ju inte jämt stå still 
Allting som går framåt är ju rätt 
Och bra på något sätt 
Ja, bra på något sätt1 

                                                   
1 Google. Ingenting är längre som förut. 1969. Första och sista vers i Anders Fugelstads melodi Ingenting är längre som förut från albumet Någonting 
gemensamt får introducera en känslan kring en historisk tid, inte alltid enkel att förstå då, eller nu. 



 
 

FÖRORD 

Misstag. Att välja rekordårens bebyggelse utifrån samhällsfenomen var definitivt inget misstag. Inte 
heller valet av fallstudieorten Kil, kommunen som är platsen för min födelse och uppväxt. Att röna om 
förändringar inom bebyggelse är misstag, naturlig utveckling eller kanske inkompetens, ja det är en 
blivande antikvaries vardag. Att undvika misstag. Uppsatsarbete kan ibland få tankarna att bege sig till 
tvivlets avgrund och få författaren att skrika: det här är ett misstag! För att en halvtimme senare åter 
vilja fördjupa sig i historiska arkivmaterial och önska att framtiden kunde stanna därvid. Utan den 
givmilda hjälp som arkivarie Malin Karlsson bidragit med hade det varit betydligt svårare att uppfatta 
en tydlig bild av kommunens och centralortens historia. Jag vill rikta ett stort tack till Malin, även till 
hennes kollega Malin Lövendal, som tidigt i arbetsprocessen satte samman en digital intervju med 
flertalet berörda personer ur kommunens ledning vilket gav mig en ordentlig skjuts in i arbetet. 
Arbetets process hade varit mindre rak, kanske mer av en kurvig landsväg på Kullahalvön, om inte 
handledare Henrik Ranby funnits där med finurliga och geniala tips grundade i en ofattbar bred och 
djup kompetens. Som en livsviktig vägatlas för mitt arbete, nödvändigt för att se tydliga bilder. 
Apropå bilder så har sådana plockats fram ur dammiga familjealbum för att då kanske som misstag, nu 
som viktiga pusselbitar i bilden av Kil, bilden av en bebyggelses förändring. Då som nu. Tack min 
mor och far, Lena Andersson och Lennart Eriksson för att ni lyckats gräva fram förevigade minnen. 
Slutligen det största av tack till min livskamrat Joakim som under processen varit ett stöd som 
uppsatsen och jag aldrig kunnat vara utan. Vrida och vända på ord, handling och möjligheter, för att 
undvika misstag, eller omvärdera mitt tvivel till utropstecken. Ditt stöd betyder allt!  

En gång Kilsbo, alltid Kilsbo? Om det var ett misstag att som nittonåring lämna kommunen för 
huvudstaden, det kommer jag kanske aldrig att få ett svar på. Men att fördjupa mig i bebyggelsen har 
varit en förmån som berättat varför och därför. Som förklarat varför Konsumbyggnaden, i vilken jag 
arbetade extra under många år, ser ut som den gör. Som förflyttar mig tillbaka till bibliotekets 
bokhyllor eller kanske tandläkarmottagningens speciella doft. Pappershandeln och tygaffären med alla 
knappar som länge fanns i kommuncentrums butiksflora. Bebyggelse, äldre som yngre, bär på historia. 
En historia värd att förklara, berätta och bevara. En respektfull uppgift för en blivande 
bebyggelseantikvarie! 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Efterkrigstidens ekonomiska utveckling fram till mitten av 1970-talet kallas rekordåren, där 
framförallt 1950- och 1960-talen står för en förändring sällan skådad. Utvecklingen av Sverige, genom 
bostadsbyggande, infrastrukturprojekt, strukturomvandlingar, industriproduktion och 
befolkningsförflyttningar påverkade inte bara storstäder, utvecklingen påverkade hela landet. Den 
mindre tätortens förändring var på många sätt större, med tillväxt i miljonprogrammens skivhus, 
villabebyggelse, snabbköp och dominerande kommunala byggnader som kommunhus, skolor, 
idrottsanläggningar och infrastruktur.  

Fallstudieorten Kil står som ett exempel på en centralort där bebyggelse från 1880-talet fram till 1930-
talet fått lämna plats för en i många ögon modernare bebyggelse med större skalor och andra material 
än den i förhållandet historiska bebyggelsen. Varför betraktas inte rekordårens bebyggelse som ett 
kulturarv? Eller gör den? Genom att välja samhällsfenomen som påverkade samhällets utveckling 
generellt, applicera dem lokalt på fallstudieorten, kan förståelsen för det bebyggda arvet göras 
tydligare. Kil som fallstudieort var logiskt då denna ort är centralort i författarens hembygd, där 
skolgång, livsmedelsinköp, tandläkarbesök och resor passerade under de första tjugo levnadsåren.  

 

1.2 Forsknings- och kunskapsläge 

Det moderna samhället, så som fallstudiens specifika utveckling liksom den generella, tar sin form 
genom vägen från stationssamhälle till en modern centralort. Historiska aspekter på samhällets 
utveckling har grundats i Peter Aronssons Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning2 samt 
Henrik Ranbys Det sena 1800-talets svenska stad3 och Åkdon, blick och landskap. Om relationer 
mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne.4 
Aronsson ger en övergripande bild över stationssamhällets födelse genom järnvägshistorien och 
refererar bl.a. Gregor Paulssons Svensk stad. Del. 1, Liv och stil i svenska städer under 1800-
talet5 som kompletterat Aronssons forskning i detta avseende. Ranbys publikationer ger en historisk 
tillbakablick till järnvägens födelse, och ger en berättelse kring den utveckling som stationssamhället 
och transporter generellt har genomgått, där bilismen och transportförflyttningen aktualiseras. Thomas 
Svenssons Varudistributionens utveckling – från det förindustriella samhället till bilsamhället. 
Delrapport i projektet ”Bilismen och strukturomvandlingen i Sverige”6 ger en bred bild över den 
utveckling som ägde rum från industrialismen, vilket för den aktuella forskningen ger en bred grund 
och förståelse för ekonomisk tillväxt och dess konsekvenser i konsumtionsutveckling, urbanisering, 
transporter och kommunreformer. Litteratur inom konsumtionsförändringar som Bosse Bergmans 
Handelsplats, shopping, stadsliv. En historik om butiksformer, säljritualer och det moderna stadslivets 

                                                   
2 Aronsson, P. Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning. 1999. 
3 Ranby, H. Det sena 1800-talets svenska stad. 2008. 
4 Ranby, H. Åkdon, blick och landskap. Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, 
Skåne. 2020. 
5 Paulsson, G. Svensk stad. Del. 1,  Liv  och stil  i svenska städer under 1800-talet. 1972. 
6 Svensson, T. Varudistributionens utveckling – från det förindustriella samhället till bilsamhället. Delrapport i projektet ”Bilismen och 
strukturomvandlingen i Sverige”. 1994. 
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trivialisering7 och Ingmar Tufvessons Varuhandeln – Idag, Igår och Imorgon8 har sammanfört konkret 
forskning kring utvecklingen inom konsumtionsmönster och dess påverkan på bebyggelse.  

Urbanitet genom Jane Jacobs ögon, genom begreppet attraktivitet och i relation till kulturhistoriskt 
värde. Jane Jacobs teorier om staden grundläggs i Jacobs Den amerikanska storstadens liv och förfall9 
för att jämföras och diskuteras genom forskning där Jacobs urbanteorier lyfts som exemplifiering över 
den urbana miljö som människan vill leva i, ett samtida ideal som diskuteras av Ingrid Martins 
Holmberg i ”Med bebyggelsehistoria som medel. Om relationer mellan kunskapsbildning och 
uppvärdering av äldre stadsbebyggelse”10, i Gunilla Bellanders Blandstaden – ett planeringskoncept 
för en hållbar bebyggelseutveckling11 och ur ett filosofiskt perspektiv genom auktoriteten Marshall 
Berman i Allt som är fast förflyktigas.12 Begreppet attraktivitet och dess relation till urbanitet är 
genomgående i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö13 som statligt dokument ger begreppet 
dess tyngd och som jämförs med Boverkets Arkitektur och gestaltad livsmiljö14 för att konkretisera 
arbetet och synen på attraktivitet i realiteten. Moa Tunströms forskning ger exemplifieringar av 
begreppen vitalitet och attraktivitet i både ”The Vital City: Constructions and Meanings in the 
Contemporary Swedish Planning Discourse”15 och På spaning efter den goda staden16 genom 
diskursanalyser och diskussioner om idealstaden. Staden och kulturhistoriskt värde, framförallt genom 
bebyggelse, vägleds genom Axel Unnerbäcks Kulturhistorisk värdering av bebyggelse17 som ger 
konkreta metoder i värdering av bebyggelse, som ligger till grund för Riksantikvarieämbetets 
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval18, vilka tillsammans utgör en grund för synen för 
värdering och vad kulturhistorisk värde är. Värderingsmetoden ställs i relation till forskning och debatt 
som Lena Erikssons Det förflutnas framtid – hållbar kulturarvsproduktion19 och Maria Anderssons 
artikel ”Suddade spår – om rivningarna av bostäder i små tätorter”20, som förklarar, utmanar och 
kritiserar kulturarvsdebatten och arbetet med bebyggelsehistoria.  

Fallstudiens forskning bygger dels på kommunalt arkivmaterial som förklarar utvecklingen konkret för 
Kils kommun och dess centralort. Kommunala dokument ger vid sidan av arkivmaterialets till stort del 
historiska sammanhang, en samtida kontext kring kommunens målsättning. Lokalt präglad litteratur är 
Nils Olestigs En kommuns framväxt. Kil i Värmland mellan 1919-197021 och Bengt Nilssons Hundra 
år på Storgatan i Kil22, litteratur präglad av kommunalt förankrad kunskap som tillsammans med 
publikationer som Värmlands Museums Det moderna Värmland23 ger ett regionalt 
utvecklingsperspektiv över den period som uppsatsen exemplifierar som det moderna samhället.  

                                                   
7 Bergman, B. Handelsplats, shopping, stadsliv. En historik om butiksformer, säljritualer och det moderna stadslivets trivialisering. 2003. 
8 Tufvesson, I. Varuhandeln – Idag, Igår och Imorgon. 1995. 
9 Jacobs, J. Den amerikanska storstadens liv och förfall. 2004. 
10 Martins Holmberg, I. Med bebyggelsehistoria som medel. Om relationer mellan kunskapsbildning och uppvärdering av äldre stadsbebyggelse. 
2010. 
11 Bellander, G. Blandstaden – ett planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutveckling. 2002. 
12 Berman, M. Allt som är fast förflyktigas. 2010. 
13 Kulturdepartementet. Politik för gestaltad livsmiljö. 2018. 
14 Boverket. Arkitektur och gestaltad livsmiljö. 2020. 
15 Tunström, M. “The Vital City: Constructions and Meanings in the Contemporary Swedish Planning Discourse”. 2007. 
16 Tunström, M. På spaning efter den goda staden. 2009. 
17 Unnerbäck, A. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 2002. 
18 Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. 2015. 
19 Eriksson, L. Det förflutnas framtid – hållbar kulturarvsproduktion. 2014. 
20 Andersson, M. ”Suddade spår – om rivningarna av bostäder i små tätorter”. 2006. 
21 Olestig, N. En kommuns framväxt. Kil i Värmland mellan 1919-1970. 2007. 
22 Nilsson, B. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016. 
23 Hansen, A. (red.). Det moderna Värmland. Värmlands museums årsbok 2013. 2013. 
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1.3 Problemformulering och frågeställningar 

Problematiseringen ligger i att fördjupa förståelsen för den utveckling som skett och sker ger en 
generell respekt för det bebyggda arv som står inför utmaningar i ett samhälle i utveckling. Ett 
samhälle som utvecklas genom samtida förändrade konsumtionsmönster, problematisering av trafik 
och bilism samt fastigheter med ägarstrukturer, underhåll och en kommunal vilja att förtätning.  

Frågeställningarna är enligt följande: 

Hur har samhällsförändringar inom transportrevolution, konsumtionsförändring och kommunreformer 
påverkat bebyggelse i ett avgränsat område i Kils centralort under perioden åren 1960-1975? 

Hur förhåller sig bebyggelsen från den avgränsade perioden åren 1960-1975 till begreppet urbanitet ur 
Jane Jacobs urbanteorier, ur ett attraktivitetsperspektiv samt i relation till kulturhistoriskt värde? 

Hur värderas bebyggelsen från den avgränsade perioden åren 1960-1975 som kulturvärde i 
kommunala styr- och planeringsdokument? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är det kandidatexaminerande momentet inom kurs KBA602 V21 Examenskurs 
för kandidatexamen. Syftet är att genom uppsatsen undersöka de samhällsfenomen som ligger till 
grund för en förändring av bebyggd miljö, och hur fallstudieortens avgränsade urval av bebyggelse 
står som exempel på dessa samhällsfenomen. Förändringen, fenomen, som lyfts fram är förändringen 
av kommunstruktur genom reformer, förändringen av trafikrörelser och bilism samt förändringar i 
konsumtionsmönster. Diskussionen ska påvisa vikten av en hållbar planering och hur den bebyggelse 
som lyfts fram genom uppsatsen ska vara en del av en hållbar och långsiktig planering. En planering 
där rekordårens bebyggelsevärde är kulturhistoriskt värde.  

 

1.5 Målsättning 

Målsättningen med uppsatsen är att lyfta fram den bebyggelse som enligt informanter i gruppintervju 
inte betraktas som historisk. Bebyggelse med rationell, ändamålsenlig funktion som i relation till äldre 
bebyggelse avviker i volymer och med material/textur. En förbisedd bebyggelse som med en förståelse 
av samhällsförändringar som bakgrund till dess tillkomst, kan lyftas till att bli en del av platsens själ 
och identitet. 

 

1.6 Avgränsningar 

Det moderna samhälle som beskrivs i uppsatsens forskning avgränsas till det samhälle som utvecklats 
från ett stationssamhälle till en centralort. I fallstudieområdet har bebyggelseförändringar avgränsats 
till att inkludera ett urval som är representativt för de förändringar som forskningen fokuserat på, dessa 
fastigheter är avgränsad till området kring huvudgatan Storgatan i Kils centralort. Urvalet har 
exkluderat annan bebyggelse från tidsperioden åren 1960 till 1975, som småhusbebyggelse, 
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lägenhetshus, industrifastigheter och infrastruktur. Diskussionen har avgränsats till att inkludera 
kommunala förutsättningar, exkluderat fastighetsägare, näringsliv och kommuninvånare och dess 
perspektiv på förändringar och utmaningar i dåtid, samtid och framtid.  

 

1.7 Metod 

I Forskningsmetodikens grunder24 förklaras en beskrivande undersökning baserad på en viss mängd 
kunskap, som en deskriptiv studie, vilket uppsatsens forskning kan förklaras som. Vidare förklaras den 
deskriptiva studien att röra förhållanden som ägt rum, beskrivningar av dåtid eller beskrivningar av 
nutid.25 Uppsatsens forskning utgår från arkivstudier och litteratur som genom teoretiska perspektiv 
ger bilden av det samhälle som förändrats genom samhällsfenomen. Forskningen är kvalitativ, den 
baseras på data som appliceras på en fallstudie för en generalisering av svar, en tolkning av fenomen.26 
Forskningsmetodikens grunder har använts som underlag för forskningsöversikt och förståelse för den 
akademiska processen, liksom Vetenskapsteori för nybörjare27 som beskriver två olika vägar att dra 
slutsatser; induktion eller deduktion, där induktion bygger på empiri, deduktion på logik. Uppsatsens 
riktning är induktiv, vilket förklaras genom generella slutsatser utifrån den empiriska fakta som 
insamlats28, vilket i uppsatsarbetet startats från en brett perspektiv med bred insamling av data. En 
bred bas som trattats ned genom arbetsprocessen.  

Uppsatsens disposition är fördelad enligt en generell, historisk redovisning av exemplifierande 
samhällsförändringar som påvisar hur och varför bebyggelsen påverkats. Uppsatsen utgår även från en 
fallstudie som påvisar den specifika förändringen med jämförande exempel på samtida värmländsk 
bebyggelse. Den induktiva undersökningen har utgått från arkivstudier för införskaffa en bred bas 
kring fallstudiens exemplifieringar av bebyggelseförändringar. Arkivmaterial har erhållits digitalt samt 
genom platsbesök på Kils kommunarkiv. Induktiva slutsatser har sammanfattats genom dels 
litteraturstudier, dels genom artiklar. Universitetsbiblioteket har använts som sökhjälp för relevant 
fack- och studielitteratur inom exempelvis stadsplanering, handel och ekonomisk historia. För att 
kritiskt och specifikt komplettera litteratur har artiklar använts, dels peer-review-artiklar, dels artiklar i 
relevant fackpress som Bebyggelsehistorisk tidskrift och Arkitektur. Fotografiskt material är en viktig 
källa till förståelse av bebyggelseutveckling. En bred insamling av bildmaterial har tillgodosetts 
genom vykortsböcker från fallstudieorten, Digitalt museum samt privata fotosamlingar. Initialt i 
arbetsprocessen kontaktades fallstudieortens kommunala sektorchef för samhälls- och 
serviceförvaltning för ett samtal kring kommunens styrdokument, dokument som använts som 
underlag för uppsatsen. Ett digitalt samtal, en gruppintervju, arrangerades med en diskussion kring 
bl.a. kulturarv, utveckling och utmaningar för en kommun och centralort som fallstudien Kil. 

 

                                                   
24 Patel, R. och Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder. 2003. 
25 Ibid., s. 13. 
26 Ibid., s.14. 
27 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare. 1991. 
28 Ibid., s. 19. 
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1.8 Teoretisk referensram/teoretisk ansats 

Vid sökning på ordet urbanitet, förklaras det på Wikipedia som sprunget ur latinets urbanus, ”relaterat 
till staden”, som syftar på den mänskliga interaktionen i stadens offentliga rum.29 Genom perspektiv 
på begreppet urbanitet utifrån tre referenser kontextualiserar samhällsutvecklingen uppsatsens 
fokusperiod. Jane Jacobs Den amerikanska storstadens liv och förfall30 har sedan boken publicerades 
under tidigt 1960-tal fungerat som en teoretiskt grund inom urban planering, med grund i stadens 
beroende av blandad bebyggelse och blandade funktioner, en stad som genom långsamt växande 
fungerar som en plattform för samtida stadsutveckling. En blandstad som uppfattas som attraktiv, men 
som kan utmanas genom frågeställningen om vad som inkluderas i en blandad stadsmiljö. Vad 
betraktas som ett kulturhistoriskt värde i den urbana miljön? Genom Riksantikvarieämbetets Plattform 
Kulturhistorisk värdering och urval31 och Axel Unnerbäcks Kulturhistorisk värdering av bebyggelse32 
ges en tydlig teoretisk grund i arbetet med kulturvärde i bebyggd miljö, en grund som kan ge 
perspektiv på vad som betraktas som kulturhistoriskt värde i relation till en urban miljö, specifikt en 
miljö med spår av rationalitet och modernitet. 

 

1.9 Källmaterial och källkritik 

1.9.1 Arkiv 

Fallstudieorten Kils kommunarkiv har genom platsbesök samt genom digitala resurser gett tillgång till 
handlingar som protokoll från kommunfullmäktiges- och byggnadsnämndens sammanträden kring 
centrumutveckling, markförvärv, stadsplaneändringar och vägprojekt. Inkluderat handlingar som rör 
bygglov för ny- och ombyggnation med ritningsmaterial och rivningslov samt saneringar. 
Arkivmaterialet datum- och kategorisorterades för att användas som underlag för bebyggelsens 
utveckling och förändring över tid, generell och specifik för utvald fallstudiebebyggelse.  

 

1.9.2 Litteratur 

En bred ämnesvariation ger en tyngd till det historiska sammanhanget och kan ge tydliga 
exemplifieringar. Göteborgs universitetsbibliotek användes som primär sökportal med engelska 
nyckelord som urban planning, city, city planning, Jane Jacobs, modernity, vitality, attractiveness. 
Svenska nyckelord som använts för sökning är exempelvis: urbanitet, stadsplanering, stad, centralort, 
miljonprogram, bilism, konsumtion, vitalitet. Kurslitteratur från Bebyggelseantikvariskt program inom 
bebyggelsehistoria, teoretiska perspektiv och studiehandledning har använts för att kontextualisera 
ämnet och som stöd i akademiskt skrivande. Lokal litteratur från fallstudieorten har inhandlats genom 
antikvariat, litteratur som ger den lokala förståelsen och det lokala perspektivet. Här är 
hembygdsföreningens och köpmannaföreningens vykortsböcker en källa till lokal fakta.  

                                                   
29 Wikipedia. Urbanitet. 2020-10-04. 
30 Jacobs, Jane. Den amerikanska storstadens liv och förfall. 2004. 
31 Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera 
och utveckla kulturarvet. 2015. 
32 Unnerbäck, A. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 2012. 
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1.9.3 Artiklar 

Som ett kritiskt förhållningssätt till litteratur har akademiska artiklar och artiklar i fackpress använts. 
Akademiska artiklar har sökts genom sökportalerna SCOPUS (www-scopus-com.ezproxy.ub.gu.se) 
och GUPEA (gupea.ub.gu.se) för att säkerställa peer-review. Nyckelord som använts för 
ämnesrelevans är exempelvis: urban planning, city, city planning, Jane Jacobs, modernity, vitality, 
attractiveness. Svenska nyckelord som använts för sökning är exempelvis: urbanitet, stadsplanering, 
stad, centralort, miljonprogram, bilism, konsumtion, vitalitet. Nyckelord med samma innehåll har 
använts vid sökning av fackpressartiklar, genom webbaserad press som Bebyggelsehistorisk tidskrift 
och tidningen Arkitektur. Initialt i sökprocessen nyttjades Kungliga bibliotekets söktjänst via 
Samhällsvetenskapliga biblioteket på Göteborgs universitet för att söka relevanta nyhetsartiklar kring 
de förändringar som påverkat fallstudieortens bebyggelse mellan åren 1960 och 1975, dock utan 
resultat. Lokalpress som Nya Wermlands-Tidningen (NWT) och Värmlands Folkblad (VF) kontaktades 
även här utan resultat med relevanta nyhetsartiklar. 

 

1.9.4 Intervju 

De kommunala styrdokument som valts för granskning och tolkning berättar kommunens vilja och 
riktning genom det skrivna ordet. Initialt i uppsatsprocessen kontaktades fallstudieortens kommunala 
sektorchef för samhälls- och serviceförvaltning för ett samtal kring de kommunala styrdokumenten. 
En sammanfattning av dokumenten samt relevanta frågeställningar med grund i uppsatsens 
frågeställningar och problematiseringar. Ett digitalt samtal, en gruppintervju, arrangerades med en 
diskussion kring bl.a. kulturarv, utveckling och utmaningar för kommunen och centralorten, tillika 
fallstudieorten Kil. Samtalet sammanfattades sedan med utgångspunkt från frågeställningar och 
styrdokument för att få en relevans.  

 

1.9.5 Fotografiskt material 

Fotografiskt material är en viktig källa för bebyggelsehistorisk forskning. Kommunarkivets 
arkivmaterial har fokus på ritningsmaterial kring ny- och ombyggnad av fastigheter inom 
fallstudieområdet. Visst fotografiskt material har tillgodosetts genom kommunarkivet, dock i liten 
utsträckning. Genom vykortsböcker med lokal prägel har använts, där samlingar sammanställts genom 
lokala entusiaster inom hembygdsförening och köpmannaförening. Vykortssamlingarna har dock ett 
fokus på bilder och vykort med miljöer och bebyggelse fram till 1950-tal, fokusperioden mellan 1960 
och 1975 finns i ringare omfattning. Digitala bildsamlingar har nyttjats, som Digitalt museum och 
Värmlandsarkiv/Region Värmland. Privata fotosamlingar har varit en viktig källa till bebyggelse och 
det liv som förekom på platsen. Värmlands museum och Föreningsarkivet i Karlstad kontaktades, 
dock utan resultat då bildmaterial genom dessa instanser i stor utsträckning inte är digitaliserat. 

 

1.9.6 Platsbesök 

Platsbesök ger känslan av platsen, en rumslighet svår att beskriva enbart från arkivmaterial, bilder eller 
litteratur. Ett besök i samband med arkivbesök har genomförts, med fotografering och iakttagelser på 
plats, där senare adderingar till miljön kan jämföras med ritnings- och fotografiskt material. 



17 
 

1.9.7 Källkritik 

Lokalt förankrad litteratur genom exempelvis hembygdsföreningar bygger ofta berättelser och 
tidpunkter kring människans minnen. När tidpunkter och fastighetsägare bygger på människans 
minnen kan en risk finnas att dessa tidpunkter och andra hågkomster inte kan bekräftas som precisa 
och fullständigt sanningsenliga. Gruppintervju av det slag som genomförts i uppsatsarbetet, ska ses 
kritiskt då en röst kan höras mer än en annan, en röst kan påverka en annan, intervjuaren kan dessutom 
påverka samtalet i en riktning utifrån frågeställningar som ska ses kritiskt.  
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2 DET MODERNA SAMHÄLLET TAR FORM 

Stationssamhällets väg till en centralort, en väg genom samhällsförändringar som skapat uttryck i det 
byggda, avhandlas i kapitel 2. Kommunala reformer, transport och bilismens utveckling samt 
förändrade konsumtionsmönster präglade stadsplaneringen under efterkrigstiden, framförallt under 
1950-, 60- och 70-talen, vilket diskuteras i kapitel 2 och exemplifieras i kapitel 4 genom fallstudien.  

 

2.1 Stations- och municipalsamhällets väg genom kommunala 
reformer 

2.1.1 Stations- och municipalsamhället 

År 1856 stod de första statliga järnvägarna i Sverige klara, sträckorna Malmö-Lund samt Göteborg-
Jonsered33 och under den senare halvan av 1800-talet intensifierades byggandet i svenska städer samt 
på de platser som skulle bli nya järnvägsknutar, köpingar och municipalsamhällen.34 I städerna blev 
järnvägsstationen ofta en dominerande och centralt placerad byggnad och dess tillhörande 
infrastruktur krävde stora utrymmen.35 Bebyggelsen följde järnvägens plan och sträckning vilket 
medförde en strukturell plan med en fram- och en baksida, där stationsbyggnaden stod för det 
representativa och bangård, lokstallar och magasinsbyggnader fick en mer undanskymd plats.36 

Peter Aronsson37 menar att det som blev nya stationssamhällen, tätorter, ”modellerades med staden 
som idealtyp” och att utvecklingsprocessen bl.a. tog fart i och med införandet av näringsfrihet år 
1864.38 Henrik Ranby39 utvecklar resonemanget, att stationssamhället var en ny slags samhällstyp som 
vare sig var agrar eller urban, en miljö som kretsade kring tågens ankomster och avgångar vid sidan av 
resenär- och godsförflyttningar.40 Ranby tar vidare upp Aronsson och Johnssons Stationssamhället i 
vilken stationssamhället har haft en roll för att skapa modernitet på landsbygden, framförallt genom 
nya yrkesgrupper i relation till järnvägen, även handel, postväsendet och folkrörelser som 
nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen.41 Gregor Paulsson menar, enligt Aronsson, att 
stationssamhället var en tjänstestad med referens till transporter som var en av grundstenarna i 
stationssamhällets berättigande. Paulsson jämför stationssamhället med brukssamhället och dess 
utveckling.42 Vidare gör Paulsson en förklaring till den väg ett stationssamhälle kunde ta: 

På linjen är vanligast, där ett fåtal hantverkare och näringsidkare slår sig ner vid stationen för att finnas 
mitt i sin marknad. Som stad, som genom gynnsamt läge i centrum för sociala och ekonomiska fält kan 
naturliga förutsättningar som liknar köpstädernas finnas för nygrundade stationssamhällen att utvecklas till 
ett stadssamhälle. Som komplementsamhället som uppstår för att järnvägsstationen ligger på lagom avstånd 
från produktionsmiljö, men saknar dess restriktioner. Som förstad till storstad, längs linjen ut från staden.43 

                                                   
33 Oredsson, S. Järnvägarna. 2008, s. 189. 
34 Ranby, H. Det sena 1800-talets svenska stad. 2008, s. 219-220. 
35 Paulsson, G. Svensk stad. 1972, s. 416. 
36 Ranby, H. Åkdon, blick och landskap. Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, 
Skåne. 2020, s. 222. 
37 Aronsson, P. Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning. 1999. 
38 Ibid., s. 37. 
39 Ranby, H. Åkdon, blick och landskap. Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, 
Skåne. 2020. 
40 Ibid., s. 223. 
41 Ibid., s. 224. 
42 Aronsson, P. Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning. 1999, s. 39. 
43 Ibid., s. 39. 
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Den stadsmässighet som stationssamhället försökte uppnå genom bebyggelsen ansågs tidigt som 
felriktat genom en omvänd syn på det sena 1800-talets arkitektur, en samhällskritik som uppstod 
samtidigt som uppfattningen att järnvägen inte lägre var modern.44 Under 1960-talet expanderade 
kommunal verksamhet samtidigt som industrin förändrades med bl.a. rationaliseringar och 
omflyttningar. Aronsson menar att bostadsort valdes utifrån nya ideal, där pendling och 
småhusbebyggelse ökade. Stationssamhället gick igenom tre olika utvecklingsfaser: grundartiden 
mellan 1860- till 1920-talet, det mogna stationssamhället mellan 1920-talet till år 1965, samt det 
moderna villasamhället från år 1965.45  

 
Fig. 2: Kils järnvägsstation maj 1894. Bild: foto Harald Eriksén, Västergötlands museum, Digitalt museum.  

Det första municipalsamhället var Höganäs bruk, år 187546 men redan vid 1800-talets slut var antalet 
107 stycken. Municipalsamhället var inte en egen kommun utan var en del av en landskommun.47 
Municipalsamhället var som en kommun i kommunen som inrättades för att exempelvis skapa ordning 
i en tätort vid järnvägen eller kring en industri.48 Under 1900-talets första årtionden införlivades 
många municipalsamhällen med städer, ombildades till en köping eller blev en egen kommun.49 
Begreppet municipalsamhälle upphörde helt i och med kommunblocksreformen år 1962, genomförd 1 
januari 1971 vilken innebar att begreppet kommun blev allmänrådande.50  

 

                                                   
44 Ranby, H. Åkdon, blick och landskap. Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, 
Skåne. 2020, s. 224. 
45 Aronsson, P. Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning. 1999, s. 54. 
46 Nilsson, L. Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980. 1989, s. 53. 
47 Ibid., s. 54. 
48 Kåpe, L. Kommun- och regionindelning, befolknings- och näringslivsutveckling. En studie i ett nationellt och värmländskt perspektiv. 2006, s. 18. 
49 Nilsson, L. Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980. 1989, s. 56. 
50 Ibid., s. 58. 
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2.1.2 Vägen till den nya kommunen 

År 1863 började 1862 års förordningar och kommunalstyrelse att gälla, i stad som på landet, när varje 
landsbygdssocken och varje stad skulle utgöra en kommun. När dessa kommuner bildades fanns det 
tre typer av kommun: stadskommun, landskommun och köping. De köpingar som inte blev en egen 
kommun blev en municipalköping och sedermera utvecklades den enhet som inte var egen kommun: 
municipalsamhället.51 År 1863 var antalet landskommuner 2 350 stycken.52 Urbaniseringen och större 
utgifter på kommunal nivå föranledde utredningar kring en reduktion av antalet kommuner i landet. 
Den 1 januari 1952 genomfördes den reform som reducerade antalet kommuner till omkring 1 000. 
Reformen år 1952 utgick från att en landskommun behövde en normalstorlek motsvarande 3 000 
personer. År 1943 hade den minsta kommunen 78 invånare. Reformen år 1952 minskade antalet 
kommuner till 800 stycken.53  

När reformen drivits igenom påbörjades nya utredningar som skapade olika kommunblock, en reform 
som genomfördes från år 1964.54 Antalet kommunblock var 282 stycken.55 De kommunblock som 
skapats låg till grund för den kommunstruktur som var tänkt att genomföras senare, och som vid 
utgången av år 1971 till stor del var genomförd.56 I och med reformen år 1971 försvann alla begrepp 
förutom det enhetliga begreppet kommun.57 Under 1960-talet växte servicesektorn kraftigt och 
kommunernas offentliga kostnader ökade vilket grundades i att en stor del av offentlig verksamhet 
lades på kommunerna.58 De kommunala reformerna innebar sammanslagningar och minskningar av 
antalet kommuner vilket föranledde en ny struktur och nya behov av kommunala lokaler. Behovet av 
nya kommunhus, servicebyggnader och kommersiell verksamhet ökade kraftigt under 1950-talet och 
fortsatte genom reformerna.59  

 

Fig. 3: Kommunalcentrum, fasadritning 1971. Ritningsmaterial som tydligt framhäver karaktäriserande uttryck och materia som betongelement med frilagd 
ballast, fönsterband, plantak och inskjutna balkonger som ger uttrycket av en loftgång. Bild: KKA 0050-2947 00184451. 1971-01-29. 

 

                                                   
51 Andersson, P. Sveriges kommunindelning 1863-1993.1993, s. 5. 
52 Kåpe, L. Kommun- och regionindelning, befolknings- och näringslivsutveckling. En studie i ett nationellt och värmländskt perspektiv. 2006, s. 12. 
53 Ibid., s. 14. 
54 Andersson, P. Sveriges kommunindelning 1863-1993. 1993, s. 6. 
55 Kåpe, L. Kommun- och regionindelning, befolknings- och näringslivsutveckling. En studie i ett nationellt och värmländskt perspektiv. 2006, s. 14. 
56 Andersson, P. Sveriges kommunindelning 1863-1993. 1993, s. 6. 
57 Kåpe, L. Kommun- och regionindelning, befolknings- och näringslivsutveckling. En studie i ett nationellt och värmländskt perspektiv. 2006, s. 14. 
58 Magnusson, L. Sveriges ekonomiska historia. 2016, s. 414. 
59 Rudberg, E. Folkhemmets välfärdsbygge. 1940-1960. 1998, s. 111. 
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2.1.3 Centralort och centralortsteorin 

Begreppet centralort förklaras på Wikipedia60 som ett begrepp där kommunernas tätort är ett resultat 
av centralortsteorins påverkan på kommunblocksreformen. Centralort och kommun har i många fall 
samma namn. Centralort och centralplats som begrepp myntades av Walter Christaller i hans 
avhandling Die zentralen Orte in Süddeutschland (med disputation år 1932). Centralorten var den 
plats där funktioner i en kommun var lokaliserade och Christaller utvecklade teorier för att studera 
orters placering i det ekonomiska landskapet vilket berättade om dess storlek, dess antal och hur de var 
fördelade. Jes Wienberg förklarar begreppen i ”Centralitet, centralort och centralplats: diskursens 
förgreningar”61, där systemet delas in i tre olika nivåer av orter; få mycket stora centralorter som 
inkluderar ett mycket stort utbud, ett mindre antal stora centralorter med stort utbud samt mindre orter 
med ett begränsat utbud. Det är omlandet och ortens ekonomiska förutsättningar och aktiviteter som 
bestämmer centralorten.62  

Centralortsmodellen, som utgår från ett samhälle vars funktion är att tillhandahålla varor och tjänster, 
inkluderar tre delar/modeller: en marknadsmodell, en infrastrukturmodell samt en förvaltningsmodell. 
Marknadsmodellen klassificerar samhällen utifrån tre kategorier: centralort/huvudort, 
mellanort/regionalort och närort/lokalort63 likt Wienbergs förklaring ovan. Infrastrukturmodellen delar 
in samhället i två kategorier där huvudleder förbinder centralort och regionalort, där lokalorter är 
placerade längs huvudlederna. I förvaltningsmodellen finns sju samhällen inom ett område allt utifrån 
en optimering av administration.64 

 

2.2 Kommunens fysiska planering 

År 1907 antogs den första stadsplanelagen vilken gjorde det möjligt att genom stadsplanen styra 
utformningen av byggnader samt dess funktioner, ett steg mot det kommunala planmonopolet.65 År 
1947 stiftades en ny byggnadslag och byggnadsstadga vilken reglerade tätbebyggda områden, här gavs 
kommunen styrmedel för att bestämma över planering av byggnation66, här infördes generalplanen 
som vanligast utarbetades av respektive kommun utan offentlig inblandning vilket gjorde den till ett 
riktlinjedokument utan rättslig verkan.67 Lena Grip skriver i Städers och stadsplanerverktygens 
framväxt i Sverige68 att byggnadslagen och byggnadsstadgan innebar ”funktionalistiska inslag som 
bland annat innebar att gator och trafiksäkerhet gick före rumslighet i staden”.69 Grip menar att gatans 
funktion som rum och plats för möten i och med dessa regleringar upphörde och att gatans miljö 
vigdes för bilismen.70  

Med den nya byggnadslagen infördes begreppen tät- och glesbebyggelse, en förutsättning för att på så 
sätt koncentrera bebyggelsen på ett tydligare sätt.71 Ytterligare ett steg mot kommunalt självstyre i 
planprocessen var år 1959 när kommunerna ålades ansvaret att upprätta stads- och byggnadsplaner 

                                                   
60 Wikipedia. Centralort. 2020-08-18. 
61 Wienberg, J. ”Centralitet, centralort och centralplats: diskursens förgreningar”. 2020. 
62 Ibid., s. 142. 
63 Geography. Central place theory. 2021-04-26. 
64 Geography. Central place theory. 2021-04-26. 
65 Grip, L. Städers och stadsplanerverktygens framväxt i Sverige. 2019, s. 164. 
66 Ibid., s. 165. 
67 Rudberg, E. Från mösterplan till kommunöversikt. Översiktsplaneringens framväxt i Sverige. 1985, s. 8. 
68 Grip, Lena. Städers och stadsplanerverktygens framväxt i Sverige. 2019. 
69 Ibid., s. 166. 
70 Ibid., s. 166. 
71 Rudberg, E. Från mösterplan till kommunöversikt. Översiktsplaneringens framväxt i Sverige. 1985, s. 8. 



22 
 

utan statligt inflytande.72 En ny byggnadsstadga infördes också detta år vilket innebar att kommunen 
helt ansvarade för byggnadsnämnden.73 Under 1960-talet utgick planeringen främst utifrån 
utbyggnader av infrastruktur, bostadskomplex, handel och kontorsbyggnader vilket gav stora 
saneringar genom rivningar i tätortskärnor. En utarbetad rationalitet präglade omvandlingen. År 1968 
genomfördes en koncentrationsutredning vilken diskuterade varudistributionens strukturella 
utveckling, hur kommunala myndigheter behandlade detaljhandelsföretagens etableringsförfrågningar 
för externa centrum utanför tätorter. Inom kommuner fanns ett motstånd mot den utveckling man 
ansåg skulle utarma centrumhandel och här menade utredningen att motståndet skapade en broms för 
utvecklingen i och med att detaljplanen exempelvis reglerade antalet livsmedelsbutiker inom ett 
område.74  

Genom en lagändring år 1972 infördes kravet att bebyggelse skulle ha en planmässigt lämplig 
lokalisering, vilket ytterligare stärkte kommunernas roll inom planeringen.75 Vid tiden år 1973 fanns 
fyra planinstitut som Thomas Svensson förklarar i Varudistributionens utveckling – från det 
förindustriella samhället till bilsamhället76: ”översiktsplanerna regionplan och generalplan, 
stadsplanen och byggnadsplanen” där regionplanen fungerade samordnande över fler kommuners 
planläggning, för exempelvis trafikleder, där generalplanen reglerade den enskilda kommunens plan, 
där stadsplanen upprättades för stadsmässig bebyggelse, exempelvis för vad en byggnad avsågs 
användas för och dess antal våningar.77 När Plan- och bygglagen (PBL) infördes 1 juli 1987 
reviderades lagstiftningen gällande kommunernas fysiska planering ytterligare78 vilket skulle leda till 
fortsatt decentralisering.79 

 

2.3 Rekordår 

De s.k. rekordåren i svensk ekonomi pågår från tiden efter andra världskriget fram till mitten av 1970-
talet. Under 1950-talet ökade svensk industriproduktion med 35%, 1960-talet hela 70%, framförallt på 
grund av ett krigssargat Europa där Sverige stod oförstört och fortsatt starkt.80 Socialdemokratins 
reformarbete pågick under krigsåren, reformer som handlade om en utbyggd offentlig sektor och när 
ekonomin vände upp fanns utrymme för utbyggnaden vilket inkluderade en satsning på infrastruktur 
och sociala program.81 Befolkningen liksom urbaniseringen ökade vilket krävde omfattande 
bostadsprogram, något som inledningsvis påverkade stadskärnor i hög grad.82 Claes Caldenby skriver i 
De stora programmens tid. 1960-197583 att ”det var tre krafter som verkade i städernas centrala delar; 
detaljhandelns strukturrationalisering, den ökade biltrafiken och kontorisering”.84 Varuhus och större 
livsmedelshallar fick centrala placeringar vilka drog bilismen in i tätortens kärna. Och en växande 
tjänstesektor förändrade tätorten från bostadsort till kontorsplats.85 Sverige gick under dessa rekordår 
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från att vara ett agrart samhälle till ett mer utpräglat urbant land. År 1950 bodde 66% av befolkningen 
i tätort, år 1975 var siffran 83%.86  

Miljonprogrammet var det största av programmen som omfattade en miljon bostäder under tio år, som 
skulle påbörjas år 1965 och avslutades år 1974. Programmet var ett resultat av bostadsbristen i 
urbaniseringens spår. Miljonprogrammet påverkade tätbebyggda miljöer, med lägenhetsbostäder och 
småhusbebyggelse.87 När storskaliga planer påbörjats vände utvecklingen mot en mer kritisk 
inställning. Bostadsproduktionen under större delen av 1970-talet uppfördes som småhus som en 
reaktion mot större lägenhetskomplex som kom att bli synonymt med miljonprogrammet.88 Vid mitten 
av 1970-talet förändrades konjunkturen genom en energikris, där samtidigt efterfrågan styrdes från 
råvaror, vilket Sveriges export till stor del bestod av, till konsumtionsvaror. Sverige som var beroende 
av importerad olja drabbades hårt.89  

 

2.4 Transportrevolutionen 

2.4.1 Transportförflyttning 

Järnvägens betydelse för transportsektorn minskade i takt med att bilismen ökade, dock innebar 
bilismen i kombination med en allt mer utvecklad elektrifiering av järnvägsnätet, en effektivisering 
och synergieffekt.90 Denna synergieffekt utvecklade i sin tur handeln. Lastbilen ökade i betydelse och 
statistiskt fanns det år 1955 drygt 110 000 registrerade lastbilar i Sverige, år 1975 hade antalet ökat till 
närmare 157 000.91 Jämförelsevis med privatbilismens utveckling kan den ses något mindre, men i 
jämförelse med järnvägens godstransportarbete var andelen av det totala godstransportarbetet år 1950 
för lastbil 2,7% och järnväg 8,6%, år 1970 hade den siffran förflyttats till 17,5% för lastbil respektive 
17,3% för järnväg.92 I stort minskade kostnaderna tack vare en snabb utveckling av sjöfarten samt ett i 
sammanlagt ökning av godsvolymer.93 

 

2.4.2 Bilismen 

Järnvägen präglade staden och ortens utseende och mänskligt liv. Bilismens påverkan fick stor 
påverkan på stadsplanering och anpassning av i många fall äldre strukturer. Henrik Ranby citerar, i 
Åkdon, blick och landskap. Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med 
huvudexempel från Kullahalvön, Skåne94, den dåvarande socialdemokratiske 
kommunikationsministern som inför riksdagsval år 1956 menade att bilismen är ”en framstormande 
kraft, obändigt pionjärmedveten och beredd att bryta ned alla hinder som reser sig i dess väg”.95 Under 
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andra världskriget påverkades konsumtionen av ransoneringar vilka lättade ett par år efter krigets slut.  
Ett uppdämt behov gjorde ökningen av fordon dramatisk.96  

Den del av den privata konsumtionen som avsåg transporter ökade från 4% år 1950 till 10% år 1975.97 
Enligt BIL Sweden (svensk branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar 
och bussar) fanns drygt 636 500 personbilar i Sverige år 1955, vilket är 87 fordon per 1 000 invånare. 
År 1965 var siffran runt 1 793 000 personbilar, vilket motsvarar 231 fordon per 1 000 invånare. År 
1975 var siffran 2 760 000 personbilar, 336 per 1 000 invånare98 vilket påverkade svensk infrastruktur 
i hög grad. Tätortsmiljöer anpassades för bilen och den ökade trafiken i form av breddade gator, 
genomfartsleder, trafikljusinstallationer och bensinstationer som blev ett allt vanligare inslag i 
bebyggelsen.99  

 

Fig. 4: Domus Gustavsberg, 1960-tal. Bild: foto VKN001643, Värmdö kommun, Digitalt museum.  

 

2.5 Konsumtionsförändringen 

2.5.1 Strukturförändringen 

Under perioden 1950-, 60- och 70-talen förändras detaljhandeln från att i princip uteslutande bestå av 
mindre specialbutiker till att få en större volym i byggnad och sortiment. Genomsnittligt hade 
detaljhandelsföretagen 3,6 anställda år 1951, en siffra som ökade till 6,0 anställda år 1972, en ökning 
på 67% från år 1951.100 Men när det gäller antalet företag inom livsmedelshandeln så minskade dessa 
med 58% mellan år 1952 och år 1971, vilket talar sitt tydliga språk för enheternas förflyttning från 
mindre specialister till större volymhallar.101 Konsumtionen i sig förändrades under samma period, där 
den totala privatkonsumtionen ökade med 100% mellan år 1950 och år 1970, framförallt under 1960-
talet.102 Den konsumtion som ökade var varaktiga varor som bil och hushållsmaskiner och där 
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livsmedel som konsumtionsvara minskar i betydelse. Inom livsmedel ökade dock konsumtionen av de 
förädlade livsmedlen under samma period.103 Städernas och tätorternas bebyggelseförändring berodde 
till stor del på förändringen inom detaljhandel, där de större volymerna i form av livsmedelshallar och 
varuhus tar plats i äldre strukturer och bebyggelse.104 

Strukturförändringen hade fler orsaker, en av de större samhällsförändringarna var att antalet 
förvärvsarbetande kvinnor ökade vilket i hög grad påverkade inköpsmönster med färre och effektivare 
inköp.105 Även den ökande bilismen innebar en ökad rörlighet hos konsumenter och i sin tur 
handelsplatsens utformning.106 Under 1950- och 1960-talen blev blockbildningen ett tydligare 
fenomen, där företag med flertalet filialer ökade i antal vilket delvis berodde på en möjlighet till 
tydligare påverkan vid de många nyetableringar som ägde rum under perioden.107 De största blocken 
var konsumentkooperationen KF och ICA. Konsumentkooperationen grundades i enskilda hushåll som 
skapade ekonomiska föreningar för inköp108 och i början av 1950-talet var konsumentkooperationen en 
organisation främst inriktad på livsmedelsförsäljning med ett större antal föreningar spridda över 
landet.109 1950- och 1960-talen var en period där konsumtionen av specialvaror ökade vilket ledde till 
konsumentkooperationens utveckling av varuhus och stormarknader, men även den nya formen av 
livsmedelsbutiker i större hallbutiker.110 ICA som blockbildare grundades år 1917 av Hakon Swenson, 
som skapade sin modell baserat på bl.a. inköpskoncentration och samverkan och som år 1944 fick 
namnet ICA, Inköpscentralernas AB.111 

 

2.5.2 Självbetjäningen 

Förändringen inom detaljhandel och livsmedelsdetaljhandeln talar sitt språk genom statistiken, där 
antalet självbetjäningsbutiker i början av år 1955 var ca. 5% av det totala antalet livsmedelsbutiker, en 
siffra som vid slutet av 1960-talet var 70%.112 Självbetjäning inom livsmedelsdetaljhandel flyttade 
försäljningen som tidigare skett över disk till försäljning med handel utan inblandning av butikens 
personal förutom vid betalningstillfället.113 Det här sättet att bedriva försäljning innebar 
kostnadsreduceringar för enheten, främst i minskning av personal i förhållande till volym. Andra 
pådrivande faktorer var kyl- och frysutvecklingen med effektivare lagringsmöjligheter.114 Även 
tekniken för förpackningstillverkning förändrades vilket innebar att den manuella hanteringen av 
flertalet livsmedel i butik upphörde.115  

Självbetjäningsbutiken kunde ha ett större sortiment som ställde krav på större lokaler vilket inte alltid 
var möjligt att utveckla i äldre försäljningsenheter,116 det ställde krav på utveckling av nya fastigheter 
avsedda för en ny tids livsmedelsförsäljning. Historiskt diskuterades idén om självbetjäningsbutiker i 
Sverige på 1930-talet och den första enheten öppnade år 1947 i Stockholm.117 KF, som låg bakom den 

                                                   
103 Ibid., s. 392. 
104 Tufvesson, I. Varuhandeln – Idag, Igår och Imorgon. 1995, s. 19. 
105 Ibid., s. 33. 
106 Svensson, T. Varudistributionens utveckling – från det förindustriella samhället till bilsamhället 1994, s. 105. 
107 Ibid., s. 105-106. 
108 Tufvesson, I. Varuhandeln – Idag, Igår och Imorgon. 1995, s. 85. 
109 Ibid., s. 88. 
110 Ibid., s. 88. 
111 Ibid., s. 92. 
112 Svensson, T. Varudistributionens utveckling – från det förindustriella samhället till bilsamhället. 1994, s. 100. 
113 Tufvesson, I. Varuhandeln – Idag, Igår och Imorgon. 1995, s. 57. 
114 Bergman, B. Handelsplats, shopping, stadsliv. En historik om butiksformer, säljritualer och det moderna stadslivets trivialisering. 2003, s. 128. 
115 Svensson, T. Varudistributionens utveckling – från det förindustriella samhället till bilsamhället. 1994, s. 40. 
116 Tufvesson, I. Varuhandeln – Idag, Igår och Imorgon. 1995, s. 59. 
117 Svensson, T. Varudistributionens utveckling – från det förindustriella samhället till bilsamhället. 1994, s. 100. 



26 
 

första svenska enheten, var pionjärer i Sverige, och utvecklingen drevs snabbast inom 
konsumentkooperationen KF.118 I Handelsplats, shopping, stadsliv. En historik om butiksformer, 
säljritualer och det moderna stadslivets trivialisering119 utvecklar Bosse Bergman resonemanget kring 
den snabba utveckling av självbetjäningsbutiker i Sverige, en utveckling som enligt Bergman kan bero 
på sent utvecklad urbanitet vilket innebar att människan med sin ”underdånighet och en märkbar 
återhållsamhet” fann självbetjäningsbutiken lämplig för enskild handel utan oönskade kontakter.120 
Handlaren hamnade i ett sekundärfokus men medmänniskan fick desto större plats på konsumtionens 
arena med önskad eller oönskad kontakt som resultat. 

 

Fig. 5: Självbetjäningshandel, Domus Gustavsberg. Bild: foto VKN001666, Värmdö kommun, Digitalt museum. 
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3 URBANITET 

Urbanitet förklaras genom en sökning på Wikipedia som sprunget ur latinets urbanus, ”relaterat till 
staden” vilket syftar på den mänskliga interaktionen i stadens offentliga rum.121 Kapitel 3 avhandlar 
och diskuterar begreppet urbanitet ur tre perspektiv: dels genom Jane Jacobs publikation Den 
amerikanska storstadens liv och förfall som sedan den utkom 1961 betraktats som en auktoritet inom 
stadsplanering, dels genom begreppet attraktivitet, ett slags genomgående uttryck inom 
stadsutveckling, samt genom kulturhistoriskt värde för att sätta urbaniteten i ett kulturarvsperspektiv.  

 

3.1 Urbanitet och Jane Jacobs 

Jane Jacobs (1916-2006) var författare och arkitektur- och stadsplaneringskritiker. Publikationen Den 
amerikanska storstadens liv och förfall (eng. The Life and Death of Great American Cities)122 utkom i 
original år 1961 och blev en utgångspunkt inom urbanplanering. I förordet till 1993 års upplaga 
förklarar Jacobs att boken var tänkt som en beskrivning av civiliserade och njutbara effekter av livet 
på gatan men samtidigt ”beklaga de trender inom stadsplanering och arkitektur som höll på att utplåna 
dessa trevliga och nödvändiga effekter”.123 Boken som utgår från amerikanska städers utveckling 
under 1960-talet, är flitigt refererad in i samtid och genom det levandegjord som underlag i urban 
planering. Gatans miljö är central i Jacobs värld och bör ha tre egenskaper för att verka attraherande 
och säker: gatan behöver en gräns mellan det offentliga och det privata rummet, ögon är viktigt och 
gatans trottoarer behöver ett frekvent brukande för att vara lockande.124 Gatan som plats för bilismen 
har Jacobs avvikande åsikter kring: 

Det är svårt att veta hur mycket av den förödelse bilen orsakat i städerna som verkligen är en följd av 
trafikens behov, och hur mycket som beror på ren respektlöshet mot stadens övriga behov, funktioner och 
användningsområden.125 

Jacobs menar att begränsningen av rörelsefriheten är ett hot mot stadens överlevnad, handel är 
dessutom ett ekonomiskt fundament.126 Jacobs bok är ett försvar av staden menar Lisbeth Söderqvist 
som i publikationen Att gestalta välfärd. Från idé till byggd miljö127 diskuterar Jacobs betydelse för 
1960-talets kritik som uppstod mot modernismens urbanplanering.128 Söderqvist anser inte att boken är 
applicerbar på ”förorter, småstäder eller byar”.129 Jacobs bok är teorier om storstaden och avhandlar 
kritik mot omvandlingen som drabbade storstäder under efterkrigstid, framförallt 1960-talet.130 Här 
kan en parallell skapas med 1800-talssociologen och filosofen Ferdinand Tönnies och dennes begrepp 
”gemeinschaft”, som inkluderar kända relationer och traditionella livsformer, och ”geshellschaft”, som 
står för anonymitet och modernitet. Det menar Klas Ramberg, som i Planerat kontra levt stadsliv131 
diskuterar kritiken mot folkhemmets storskalighet och förortsbyggen, en kritik som inspirerades av 
Jacobs.132 Ramberg tar kvarterstaden som exempel på det ideal som växt fram, mycket tack vare 
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Jacobs.133 Autenticitet, kreativitet och attraktivitet är termer som blivit vägledande inom 
urbanplanering, med estetiska värden som förmedlar äkthet och miljöer som ska bidra till 
inflyttning.134  

Kvartersstaden och variationen diskuterar även Ingrid Martins Holmberg i artikeln ”Med 
bebyggelsehistoria som medel. Om relationer mellan kunskapsbildning och uppvärdering av äldre 
stadsbebyggelse”.135 Funktionsblandningen som Jacobs framhåller som nödvändig för stadens vitalitet, 
är en egenskap som den modernistiska stadens förnyelse haft som en grund för sanering.136 Marshall 
Berman skriver i sin publikation Allt som är fast förflyktigas137 att den gamla miljön ”har en unik 
förmåga att ge näring åt moderna upplevelser och värden: stadens frihet, en ordning som är stadd i 
ständig rörelse” och Berman definierar den gamla miljön med den 1800-talsmoderna miljön.138 Det 
”gamla virrvarret” har förnyat sitt grepp över stadens invånare, kanske tack vare Jacobs.139 Martins 
Holmberg hävdar att opinionen mot rivningarna gemensamt omdefinierade den bebyggelse som var 
starkt hotad under framförallt 1960-talets modernistiska urbanplanering från ”gammal-och-ful” till 
”gammal-och-fin”.140  

Sammanfattningsvis konstateras att den blandade staden, oberoende av bebyggelsens ålder, är att 
eftersträva för attraktivitet, inkludering och trygghet. I temastudien Blandstaden – ett 
planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutveckling141, en del av projektet Hållbar 
bebyggelseutveckling – teori, politik och praktik, definieras blandstaden som en plats som är 
funktionsintegrerad, stadsmiljöns och gaturummet präglas av offentlighet och tillgänglighet, det 
offentliga rummet är beroende av liv och rörelse över dag som kväll142 vilket är en av Jacobs 
hörnstenar. Bebyggelsens blandning återkommer Jacobs till, liksom i studien Blandstaden, är av stor 
vikt för att föda mångfald.143 

 

3.2 Urbanitet och attraktivitet 

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö144 tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade 
livsmiljön. Samtidigt utgör den en samlad nationell arkitekturpolicy, där propositionens mål är att 
arkitektur, form och design som bidrag till samhällsbygget är viktigt och till nytta och glädje för 
alla.145 Samhällsutvecklingen innebär förändrade förutsättningen för utformning av miljöer, för att 
dessa ska ge stimulans och trivsel, vilket bl.a. handlar om attraktivitet.146 Estetiska och kulturhistoriska 
värden har en stor betydelse för en hållbar och attraktiv livsmiljö, vilket kräver ett helhetsgrepp över 
gestaltningen. Helhetsgreppet inkluderar förvaltning, underhåll och vård av befintlig byggnation som 
enligt propositionen förkroppsligar samhällets historia.147 Propositionen använder begreppet livsmiljö, 
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ett bredare begrepp än staden som Moa Tunström utgår från,  dels i diskursanalysen ”The Vital City: 
Constructions and Meanings in the Contemporary Swedish Planning Discourse”148, dels i På spaning 
efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion.149 
Tunström konstaterar att den ”traditionella” staden har en dominans inom urbanplaneringsdiskurs, 
också framställs som ett ideal.150151 Stad som begrepp fungerar som en markör för vitalitet och 
attraktivitet där Tunström menar att nyutvecklade områden med fördel använder sig av ordet ”stad”.152 
I diskursanalysen diskuterar Tunström begrepp som mångfald, identitet, vitalitet och attraktivitet, där 
begreppet ”gammalt” står för något charmigt, ”identitet” är karaktär, en själ, ”förort” däremot relaterar 
till modernitet.153 I På spaning efter den goda staden fortsätter diskussionen kring begrepp, där 
begrepp för den modernistiskt planerade staden inkluderar ”stadslandskap”, ”funktionsseparering” och 
”miljonprogram”. Att jämföra med den traditionella staden, som enligt Tunström är allt annat än de 
nämnda begreppen, där begrepp som ”stadsmässighet”, ”kvarter”, ”gator” och ”torg” används för 
kontinuiteten i den historiska kontexten.154  

Det traditionella stadsmönstret används som förebild i Utveckla din stad. En guide för städer med 
ambitioner155, en guide framtagen av föreningen Svenska stadskärnor och Fastighetsägarna. Guiden 
utgår från den traditionella blandstaden som vision och förebild inom urbanplanering vilket ska 
resultera i attraktiva städer som ska locka ”talangfulla människor som i sin tur lockar till sig lönsamma 
företag”.156 Guiden refererar till Jane Jacobs som författarna menar skapade ”grunden för dagens 
rådande teoribildning kring städers attraktivitet” och som exemplifieras genom Jacobs: tät bebyggelse, 
blandade funktioner, korta kvarter samt en blandad bebyggelseålder.157 Liksom i propositionen Politik 
för gestaltad livsmiljö konkluderas Utveckla din stad. En guide för städer med ambitioner, att den 
traditionella staden med dess blandade men estetiskt tilltalande uttryck, är målet för en stad som vill 
vara attraktiv. Guiden menar att ”varje gång det byggs görs det utifrån dagens förutsättningar men 
gårdagens hus måste leva även idag”.158 Vad som exemplifieras med gårdagens bebyggelse saknas 
dock.  

Boverkets Arkitektur och gestaltad livsmiljö. Sammanfattning av Boverkets arbete år 2018-2020159 
ligger nära Politik för gestaltad livsmiljö där Boverkets vägledning ”Arkitekturstrategiskt arbete i 
kommunerna” ska öka förståelse och kunskap kring arkitekturens värden och vad dessa värden bidrar 
till i samhällets livsmiljöer.160 Boverket pekar på kommunernas resurs- och kompetensbrist i frågor 
som rör gestaltad livsmiljö, budskapet är att arkitektur, form och design är verktyg som bidrar till att 
lösa många av de utmaningar samhället står inför.161  

 

                                                   
148 Tunström, M. “The Vital City: Constructions and Meanings in the Contemporary Swedish Planning Discourse”. 2007. 
149 Tunström, M. På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. 2009. 
150 Tunström, M. “The Vital City: Constructions and Meanings in the Contemporary Swedish Planning Discourse”. 2007, s 681.  
151 Tunström, M. På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. 2009, s.155. 
152 Tunström, M. “The Vital City: Constructions and Meanings in the Contemporary Swedish Planning Discourse”. 2007, s. 682. 
153 Ibid., s. 688 
154 Tunström, M. På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. 2009, s. 155. 
155 Antoni, R, Berggren, J. och Kruth, T. 2012 
156 Ibid., s. 7. 
157 Ibid., s. 10. 
158 Antoni, R, Berggren, J. och Kruth, T. Utveckla din stad. En guide för städer med ambitioner. 2012, s. 58. 
159 Boverket. Arkitektur och gestaltad livsmiljö. Sammanfattning av Boverkets arbete 2018-2020. 2020. 
160 Ibid., s. 28. 
161 Ibid., s. 13. 
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3.3 Urbanitet och kulturhistoriskt värde 

I artikeln ”Storgatans estetik”162 riktar författaren, tillika dåvarande chef för Arkitekturmuseet Henrik 
O. Andersson, kritik mot 1960- och 1970-talets innerstadsarkitektur som han menar försummade att ta 
tillvara ”de gestaltningsmässiga resurser som den befintliga miljön erbjudit”.163 Författaren menar att 
byggnader inte måste ”bröder eller kompisar” med varandra, de ska spela en egen roll och i ett 
estetiskt sammanhang vittna om erfarenheter och värderingar.164 Erfarenheter och värden, 
kulturhistoriskt värde som bygger på mänskliga erfarenheter. Plattform Kulturhistorisk värdering och 
urval165, som är ett stöd för kulturhistorisk värdering, inkluderar sociala aspekter i värderingen vilka 
handlar om mänskliga relationer till företeelser, utifrån ett betraktande perspektiv166 vilket är 
Anderssons poäng. För att stadsutveckling, urbanitet, ska vara hållbar, förutsätter detta att kulturarvet 
ses som en tillgång ur fler aspekter, eller tillgångar. Det menar Lena Eriksson som i Det förflutnas 
framtid – hållbar kulturarvsproduktion167 utvecklar resonemanget till att betrakta kulturarvet ur ett 
materiellt och ekonomiskt perspektiv gör att kulturarvet betraktas som en vara.168 Eriksson refererar 
till journalistikprofessor Oscar Hemer som kopplar ett inkluderat kulturarv till de människor som levt 
och lever i staden169, det urbana livets betydelse för att förstå kulturvärdet. Eriksson sammanfattar 
betydelsen av kulturarvet till inkludering eller exkludering, erfarenhetens betydelse för närhet eller 
avstånd.170  

Boverkets Konsten att bygga en stad - svenska stadsplaner genom seklerna171 konstaterar att hållbar 
utveckling är att ta hand om de existerande resurserna172, resurser som inkluderar århundraden av 
urban utveckling. För att utveckling ska hanteras på rätt sätt måste värden och kvaliteter förstås; hur 
kan platsen förändras utan att påverka värden negativt? Den urbana miljön är en produkt av samtida 
och historiska skeende, skriver Marcus Adolphson i Främling i konsumtionsstaden173 som fortsätter att 
kulturmiljövårdens viktiga uppgift är att människans existens sammanställs och tillgängliggörs174 
vilket blir en illustration över livets lager i den urbana kontexten. Bebyggelse kan enligt Adolphson 
utgöra pedagogiska resurser175 som kan användas som en förståelse när en urban miljö utvecklas, att 
byggnader inte behöver vara ”bröder eller kompisar” som Andersson poängterar176 utan kan stå som 
separata, enskilda exempel på händelser, behov eller estetiska trender men i ett inkluderande 
sammanhang. Sammanhanget diskuterar Maria Andersson i ”Suddade spår – om rivningarna av 
bostäder i små tätorter”177 har betydelse utifrån det större eller mindre perspektivet. Det större 
perspektivet innebär att kulturarvet får en högre status eftersom den ständigt utsätts för prövning, i 
jämförelse med den mindre kontexten där samhällsplaneringen inte utsätter kulturhistoriska miljöer för 
prövning, därav betraktas det något förbisett.178  

                                                   
162 Andersson, H. O. ”Storgatans estetik”. 1983. 
163 Ibid., s. 8. 
164 Ibid., ss. 8-9. 
165 Riksantikvarieämbetet. Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera 
och utveckla kulturarvet. 2015 
166 Ibid., s. 14. 
167 Eriksson, L. Det förflutnas framtid – hållbar kulturarvsproduktion. 2014. 
168 Ibid., s. 145. 
169 Ibid., s. 145. 
170 Ibid., s. 146. 
171 Boverket. Konsten att bygga en stad - svenska stadsplaner genom seklerna. 2019. 
172 Ibid., s. 40. 
173 Adolpson, M. Främling i konsumtionsstaden. 2014. 
174 Ibid., s. 30. 
175 Ibid., s. 30. 
176 Andersson, H. O. ”Storgatans estetik”. 1983, ss. 8-9. 
177 Andersson, M. ”Suddade spår – om rivningarna av bostäder i små tätorter”. 2006. 
178 Ibid., s. 64. 
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Unnerbäcks Kulturhistorisk värdering av bebyggelse179 är liksom Plattform Kulturhistorisk värdering 
och urval ett underlag vid värdering av byggnader, bebyggelse och miljöer. Unnerbäck delar in 
värderingssystemet i två steg, där det första steget delar in de viktigaste kriterierna/motiven i två 
huvudgrupper; dokumentvärde (som bl.a. inkluderar historiska egenskaper och byggnadshistoriskt 
värde) samt upplevelsevärde (som bl.a. inkluderar arkitektoniskt värde). Nästa steg delar in motiven i 
fyra ambitionsnivåer baserat på skyddsvärde.180 I förordet till Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 
skriver dåvarande riksantikvarie Erik Wegraeus att skriften ”vänder sig framför allt till fackmän, som i 
sin dagliga gärning ska argumentera för beslut i bevarandefrågor samt ge råd och riktlinjer för 
underhåll och vård”.181 Eriksson menar att politiker och tjänstemän inte nödvändigtvis besitter 
kunskaper för de konsekvenser som den urbana utvecklingen försätter kulturarvet i när minnen från 
förr knutet till platsens karaktär ställs mot den urbana utvecklingen i takt med ökat behov av bl.a. 
bostäder och en fungerande infrastruktur.182 Eriksson skriver som en slags frågeställning som sätter 
fingret på kulturarvet i stort, där hon menar frågor om vem som konstruerat kulturarvet och för vem 
och i vilket syfte, är viktiga att besvara om den hållbara staden byggd på demokrati, inkludering och 
öppenhet är målet.183 

 

 

 

  

                                                   
179 Unnerbäck, A. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 2002. 
180 Ibid., s. 12. 
181 Ibid., s. 8. 
182 Eriksson, L. Det förflutnas framtid – hållbar kulturarvsproduktion. 2014, s. 147 
183 Ibid., s. 153. 
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4 DET MODERNA SAMHÄLLET TAR FORM: FALLSTUDIE KIL 

Kapitel 4 redovisar fallstudien Kils centralorts utveckling från ett stationssamhälle från sent 1800-tal 
till en 1970-talets centralort. En redovisning av ortens transformering genom samhällsförändringar 
som kommunreformer, transportrevolution och bilism samt förändrade konsumtionsbeteenden.  

 

4.1 Inledning 

Kils kommun ligger strax norr om Karlstads kommun i centrala Värmland. Kommunens landareal är 
ca. 359 kvadratkilometer och består av socknarna Boda, Frykerud och Stora Kil. Tätorten Kil har 
funktion av centralort och ytterligare två tätorter finns i kommunen; Fagerås och Högboda. 
Kommunen genomkorsas av Europaväg 45, riksväg 61, länsväg 714 samt järnvägssträckorna 
Nordvästra stambanan/Värmlandsbanan, Fryksdalsbanan och Bergslagsbanan. Stora Kils kyrka 
uppfördes vid slutet av 1800-talet vid Tollestad, norr om centralorten. Kyrkan ersatte en tidigare 
huvudkyrka vid de stora gårdarna Apertin och Ekenäs. Det centrum som var tänkt att etableras kring 
Stora Kils kyrka kom aldrig att etableras, ett nytt centrum växte istället kring den järnväg som 
etablerades vid nuvarande centralort.  

Mellan åren 1965 och 1985 expanderade orten kraftigt med en fördubbling av befolkningen, 
framförallt i tätorterna. 2020 hade kommunen 12 200 invånare varav 7 800 boende i centralorten.184 
Centralortens centrum utgår från huvudleden Storgatan och järnvägsstationen. I anslutning till 
Storgatan finns samhällsservice som handel och kommuncentrum med bibliotek och tandvårdsklinik. 
Storgatans bebyggelse präglas delvis av det sena 1800-talets småhusbebyggelse, delvis av 1960- och 
1970-talens centrumbyggnader för handel och kommunal service. 

 
Fig. 6: Kils centralorts centrala område med järnvägsområdet ovan. Bild: kartor.eniro.se. Hämtad 2021-04-21. 

                                                   
184 SCB. Kommunsiffror Kil. 2020.  
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4.2 Från stations- och municipalsamhälle till centralort 

4.2.1 Stations- och municipalsamhället Kil 

I Värmland, färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna185 tecknas Kil enligt Mårten 
Sjöbecks beskrivning från år 1934: 

Orten bildar Värmlands största järnvägsknut med järnvägar till Göteborg, Falun, Gävle samt till Sunne och 
Torsby. Från stationen har man omkring 20 minuters promenad till Frykensjöarnas södra strand. Dit leder 
också en sidobana till lastageplatsen Fryksta, sommartid utgångspunkten för den turistbåt som trafikerar 
Frykensjöarna. Stationssamhället har uppstått på grund av järnvägsknuten. Traktens gamla huvudbygd 
ligger ett par kilometer norrut omkring Stora Kils kyrka vid Nedre Fryken.186  

Den nordvästra stambanan öppnade för trafik 1871 och följande år invigdes banan mellan stationen 
Nedre Kil och station Fryksta, vid sjön Nedre Fryken. Järnvägsstationen i centrala tätorten byggdes 
mellan åren 1875 och 1876, lokstallarna stod klara 1877 och Järnvägshotellet färdigställdes 1879. 
Under sent 1890-tal påbörjades arbetet med järnvägen mellan Kil och Torsby, som delvis stod klar 
1912, fullt utbyggd till Torsby 1915.187 1905 var invånarantalet i tätorten ca. 500 personer, ett antal 
som steg till 700 1910.188 Inom Stora Kils kommun fanns förvaltningen som municipalsamhälle fram 
till år 1963 då denna inkorporerades i Stora Kils kommun. Municipalstämman instiftades 1919 och 
dess fullmäktige inrättades 1938.189 1920 beslutade municipalstämman att utreda frågan om att bilda 
en köping av tätorten, ett ärende som avslogs i maj samma år. Ärendet kom åter på dagordningen 
1944, där viljan var att bryta ut en köping ur Stora Kils kommun, som en separering av landsbygd och 
föreslagen köping. Istället slöts en samverkansöverenskommelse under tidigt 1950-tal och planerna 
om att bilda en köping bordlades.190 

 
Fig. 7: Storgatan med bebyggelse från tiden kring sekelskiftet år 1900. Bild: KKA, okänt datum. 

                                                   
185 Sjöbeck, M. Värmland, färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna. På uppdrag av Kungl. järnvägsstyrelsen. 1934. 
186 Ibid., s. 110. 
187 Nilsson, B. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016, ss. 7-8. 
188 Ibid., s. 10. 
189 Olestig, N. En kommuns framväxt. Kil i Värmland mellan 1919-1970. 2007, s. 10. 
190 Ibid., s. 23. 
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4.2.2 Centralorten Kil 

Centralort som begrepp börjar för Kil användas frekvent i och med kommunreformen 1971. I 
kommunens översiktsplan beskrivs Kils tätort som kommunens centralort191 men begreppet 
stationssamhälle används samtidigt, i dokumentet främst för noder längs järnvägsbunden 
kommunikation, där noderna kallas stationssamhällen.192 I dokumentet Utvecklingsprogram för Kils 
tätort beskrivs tätorten som centralort i den enkät som ingått i medborgardialog kring utvecklingen av 
Kils centrala delar.193 I samrådshandlingar för ny översiktsplan194 används företrädesvis begrepp som 
kärna och servicecentrum.  

Kils centralort som utvecklades ur municipalsamhället och dess bebyggelsemässiga utveckling finner 
en grund i den s.k. centralortsteorin195 vilken kortfattat sammanfattas under kapitel 2.1.3 Centralort 
och centralortsteorin. Befolkningsmässigt är centralorten Kil dominerande i kommunen där 64% av 
befolkningen är boende.196 Det moderna Värmland. Värmlands museums årsbok 2013, beskriver 
perioden åren 1970 till 1975 som en brytningstid för de värmländska kommunernas centralorter, de 
nådde befolkningsmässigt en topp.197 Även mindre tätorter växte, butiksutbudet ökade samt en stor 
etablering av banker och postkontor ägde rum. 

  
Fig. 8: Fallstudieområdets bebyggelse och dess placering. Bild: kartor.eniro.se. Hämtad 2021-04-21. (Modifierad av Daniel Hedin). 

                                                   
191 Kils kommun. Översiktsplan 2010 i korthet. 2010, s. 5. 
192 Kils kommun. Översiktsplan 2010 i korthet. 2010, s. 12. 
193 Kils kommun. Utvecklingsprogram för Kils tätort. 2014, s. 6. 
194 Kils kommun. Översiktsplan, samrådshandling. 2017-06-29. 
195 Geograpy. Central Place Theory. 2021-04-26. 
196 SCB. Kommunsiffror Kil. 2020. 
197 Hansen, A. (red.). Det moderna Värmland. Värmlands museums årsbok 2013. 2013, s. 87. 
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4.3 Den nya kommunen 

4.3.1 Kommunreformer 

Vid den kommunala reformen år 1952 fanns det 52 kommuner i Värmland som var fördelade på 
landskommuner, köpingar och städer.198 Kommunreformen år 1952 liksom den reform som kom att 
förändra begreppen till det enhetliga begreppet kommun, d.v.s. reformen år 1971, medförde ett stort 
behov av kommunala lokaler, framförallt i centralorterna. Här kom kommunalhusen att bli en typ av 
offentlig monumentalitet skapad av kraftig ekonomisk tillväxt, befolkningstillväxt, 
kommunsammanslagningar och en ökad urbanitet. Byggnader fick ofta en central placering och 
påkostad arkitektur.199 I Stora Kil sammanfördes alla kommunala kassor till kommunalnämnden och 
det år 1948 inrättade kommunalkontoret som bestod av ett rum i en fastighet på Långgatan 33 i Kils 
centralort. Kontoret flyttade sedermera till en fastighet i kvarteret Renen där det förblev till 
invigningen av det nya kommuncentrum stod klart år 1972.200  

Kommunfullmäktige beslutade år 1963 om ett förslag till ett s.k. kommunblock, ett samarbetsområde 
som inkluderade Stora Kil, Frykerud och Boda. År 1970 beslutades om ett förslag om samgående 
mellan Stora Kils landskommun, Frykeruds landskommun samt Boda församling vilka år 1971 slogs 
samman till Kils kommun.201 Historisk grundades Stora Kils landskommun år 1863 som bestod fram 
till år 1951. År 1952 skapades nya Stora Kils landskommun som bestod fram till år 1971. Kils 
municipalsamhälle grundades år 1901 och bestod fram till år 1962. Frykeruds landskommun fanns 
mellan år 1863 till år 1951, samt år 1952 till år 1971. Boda landskommun fanns mellan år 1863 till år 
1951, blev sedermera en del av Brunskog som fanns till år 1971. Från år 1971 slogs dessa delar 
samman till Kils kommun.202 

 

4.3.2 Kv. Köpmannen - Kommuncentrum 

På platsen för det som skulle bli Kils nya kommuncentrum stod tre fastigheter; Storgatan 41, 43 och 
45. Storgatan 41 var en byggnad uppförd i ett och ett halvt plan med träfasad och hade ett till det yttre 
likartat utseende som grannbyggnaden på Storgatan 43 som byggdes år 1874. Storgatan 45 var en 
byggnad i två våningar som byggdes år 1882 och som inrymde ortens första ICA-butik fram till år 
1969 när kvarteret Freden stod klart.203 Enligt sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige i Stora 
Kils kommun i juni 1965204 framhöll kommunalingenjör Pettersson att det fanns ett stort behov av 
utökade lokaler i samband med den förestående kommunsammanslagningen, som ägde rum år 1971.  

I juli år 1969205 protokollfördes att kommunen har förvärvat fastigheterna inom kvarteret Köpmannen 
och att en sanering genom det är möjlig att genomföra. Vidare står att lokaler för den kommunala 
förvaltningen behövdes vid årsskiftet 1970/1971 men att en byggstart inte var möjlig förrän vid slutet 
av år 1970. En arkitekttävling skulle utse det förslag som kunde ge Kil en ”högvärdig och lämplig 
centrumanläggning”, en tävling som skulle arrangeras av SAR:s tävlingsnämnd. En sådan tävling 
rönte, enligt protokollet, ett stort intresse och lockade ofta tävlingsdeltagare nationellt. Tävlingstiden 
                                                   
198 Hansen, A. (red.). Det moderna Värmland. Värmlands museums årsbok 2013. 2013, s. 59. 
199 Ibid., s. 59. 
200 Olestig, N. En kommuns framväxt. Kil i Värmland mellan 1919-1970. 2007, s. 12. 
201 Ibid., s. 24. 
202 Andersson, P. Sveriges kommunindelning 1863-1993. 1993, s. 78. 
203 Nilsson, B. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016, ss. 68-74. 
204 KKA: Dnr. 254-1965-26. 
205 KKA: Dnr. 618-1966-262. 
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var satt till en period mellan 1 oktober 1969 och 28 februari 1979 med planerad byggstart våren år 
1971.  

  
Fig. 9 (VÄ): Situationsplan kommunalcentrum. Markeringar till vänster är kvarteren Freden och Svärdet. Bild: KKA 0395-2947 00187901. 1971-01-29. Fig. 
10 (HÖ): Fasader kommunalcentrum byggnad E. Bild: KKA 0403-2947 00187981. 1971-01-28. 

Den 16 mars 1971206 antogs planförslaget för stadsplaneförändringen av kvarteret Köpmannen och den 
förestående byggnationen av kommuncentrumanläggningen. Kvarteret Köpmannen var beläget i en 
del av stadsplanen som fastställdes år 1941 men även till delar av stadsplan från år 1906. Protokollet 
från byggnadsnämnden menade att kvarteret Köpmannen var naturlig som plats för ett nytt centrum, 
då kvarteret låg centralt vid Storgatan och i närhet till järnvägsstationen. Avsikten med byggnationen 
var att uppföra ett kommunalkontor, men även som kommunalt centrum med bl.a. bibliotek, tandvård, 
pastorsexpedition och kommersiell service samt bostäder. Bostäder, skulle enligt protokollet, ge liv åt 
området vid sidan av öppettider för verksamheterna. Området skulle innehålla kommunikation genom 
gångstråk och parkeringsområden i anslutning till dessa. Byggnadsnämnden menade, enligt 
protokollet, att de byggnader som uppförts inom kvarteren Freden och Svärden skulle ingå i det så 
kallade centrumbildandet genom att Storgatan stängdes av för biltrafik.  

Enligt ritningshandlingar från januari år 1971207 signerade Jacob van den Brink på Skanark AB 
Arkitekter SAR i Karlstad, innehöll det byggnadskomplex som skulle utgöra kommuncentrum, fem 
delar; del A som var kommunalkontoret, del B som var en tandvårdsklinik, del C som var cafeteria 
och bibliotek, del D som var jordbruks- och försäkringskassa samt pastorsexpedition, samt del E som 
var ett butikshus med affärslokaler i bottenvåning och bostäder på den övre våningen. I förslaget fanns 
även markplats för polishus och läkarstation, vilka aldrig realiserades. Byggnadskropparnas placering i 
förhållande till varandra gav ett torgrum mot Storgatan, ett torgrum mellan bibliotek och 
tandvårdsbyggnad, samt ett torgrum mot den södra parkeringen. Byggnaderna uppfördes i ett och två 
plan med plantak, fasader i en variation av betongelement med frilagd ballast, lockpanel och 
eternitskivor. Karaktäriserande var fönsterband och variationen av ballastelement och lockpanel samt 
inskjutna balkonger.208 Interiört öppnade sig en passage i byggnad C som förband yttre torg med 
varandra, en passage där entréer till kommunalhuset, biblioteket och pastorsexpeditionen knöts 
samman med en caféteria209 vilket suddade ut gränsen mellan ute och inne på ett raffinerat sätt.  

                                                   
206 KKA: Byggnadsnämnden, 223-229. 
207 KKA: 0395-2947-0018790-1. 
208 KKA: 0034-2947 0018429-1. 
209 KKA: 0408-2947 0018803-1. 
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Fig. 11 (VÄ): Kommunalcentrum byggnad E med torget och dess ursprungliga växtlighet i förgrunden. Okänt årtal. (Beskuren). Bild: Svensson, T. Tredje 
vykortsboken. 2004. Fig. 12 (HÖ): Kommunalcentrum byggnad E 2021. Bild: foto Daniel Hedin 2021-04-09. 

 

Förändringar 

I augusti år 1979210 ville kommunen möjliggöra en utbyggnad av kommuncentrum p.g.a. ökade behov 
av förvaltningslokaler. Därav lades ett förslag att ändra stadsplanen för kvarteret Köpmannen samt 
området söder om detta kvarter. Tillbyggnaden var enligt förslag tänkt att uppföras i två plan med ett 
suterrängplan, där källarplan skulle inrymma tandvårdslokaler, första våningen kontorslokaler och 
övre våningen bostäder. Förslaget som realiserades, kallas enligt utbyggnadsritning211 byggnad F. 
Bygglovsansökan har datum 1980-03-21.212 Den nya byggnadskroppen anslöt till det yttre med det 
sedan tidigare byggda centrumområdet, med plantak, fasader i en variation av betongelement med 
frilagd ballast och lockpanel, samt skivmaterial på takkrönet.213 Arkitekt för utbyggnaden var liksom 
tidigare byggnader Skanark AB. 

År 1994 skedde en större ombyggnad av de byggnadskroppar som vid uppförandet kallades A och 
D.214 Byggnaderna byggdes på med ett våningsplan vardera och kröntes med ett valmat tak. Fasaderna 
fick en variation av puts och skivmaterial i rosabeige kulör. Balkongerna fick ett avvikande uttryck 
med bl.a. inglasningar och rundade aluminiumprofiler. Ombyggnaden av byggnadskropparna var en 
typisk åtgärd för i många fall problematiska platta tak. Det kan samtidigt ses som en antimodernistisk 
åtgärd, där byggnadens ursprungliga modernistiska arkitektur långsiktigt försvinner.  

En ansökan om att bygga på biblioteksbyggnaden med en våning ankom i september år 2010215 men 
denna ansökan avslogs i oktober samma år216 då byggnaden bl. a. skulle nå högre höjd än detaljplanens 
maxhöjd. Sju år senare söktes ett nytt bygglov om att förändra biblioteksbyggnadens fasad217, enligt 
ritning signerad Tengbom arkitektkontor (ny ägare av Skanark)218 skulle fasaden förändras med 
fasadskivor i grå kulör samt få ett nytt entréparti mot torgrummet mellan byggnaden och Storgatan. 
Förslaget genomfördes och biblioteket invigdes 2018, vid samma tid som ombyggnaden av torgmiljön 
                                                   
210 KKA: Byggnadsnämnden, 246-255. 
211 KKA: 0206-2947-0018601-1. 
212 KKA: 0205-2947-0018600-1. 
213 KKA: 0210-2947 0018605-1. 
214 KKA: 0344-2947-0018739-1. 
215 KKA: 1.3 Kommunhuset 1 L2010-0188. 
216 KKA: 1.4 Kommunhuset 1 L2010-0188. 
217 KKA: 07724820170425132046. 
218 KKA: 077260201700425140332. 
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mot Storgatan.219 År 2019 skapades ett fortsatt förändringsarbetesförslag220 där byggnad E föreslogs få 
nya fasadmaterial i entrévåning samt en variation av kulörer på balkongväggar. Tengbom som stod 
bakom även detta förslag skrev i handlingen att ”efter renovering av bibliotekets fasad och torget, är 
det grå färg som fyller området och täcker hela torget. För att aktivera liv igen i torget behöver livliga 
kulörer sticka ut”.  

  
Fig. 13 (VÄ): Fasadritning kommunalcentrum byggnad F 1980. Element som plantak, fönsterband och textur relaterar till befintliga byggnader. Bild: KKA 
0210-2947 00186051. 1980-02-11. Fig. 14 (HÖ): Fasadritning ombyggnad 1994. Volymförändring genom exempelvis fler våningsplan, valmat tal och 
avvikande textur. Bild: KKA 0344-2947 00187391. 1994-03-04. 

I anslutning till centrumanläggningen, på platsen för den ursprungliga polisstationen, byggdes en ny 
fastighet enligt bygglovsansökan i juni år 2018221 vilken färdigställd inkluderade 29 lägenheter i sju 
våningsplan med putsade fasader och inglasade balkonger. Det yttre rummet mellan kommuncentrum 
och järnvägsstationen förändrades genom ett nytt torg som stod klart under slutet av år 2018.222 Enligt 
Utvecklingsprogram för Kils tätort223 var behovet av en insats i det centrala området av tätorten stor, 
och en modell togs fram för en helhetssatsning.224 Detaljplanen tillät ett sammanhängande torg över 
området som resulterade i en förändrad trafiklösning, grönområde vid tidigare uppfart mot 
järnvägsstation samt ett bibliotekstorg med ny markbeläggning, ny konstnärlig utsmyckning med utan 
tidigare växtlighet i form av träd och planteringar. 

  
Fig. 15 (VÄ): Fasadritning nybyggnad 2018. Avvikande volym och textur. Bild: KKA A40-3-002. 2018-06-18. Fig. 16 (HÖ): Biblioteket, byggnad E samt 
nybyggnad från 2018 i bakgrunden. I förgrunden det 2018 förändrade torget med bl.a. ny markbeläggning, belysning och offentlig utsmyckning. Bild: foto 
Daniel Hedin 2021-04-09. 

                                                   
219 Kil. Ombyggnad torg och bibliotek. 2020-11-17. 
220 KKA: Sannerud 1-610 Hus E. 
221 KKA: Ansökan om bygglov Kil 2018-06-28. 
222 Kil. Ombyggnad torg och bibliotek. 2020-11-17. 
223 Kils kommun. Utvecklingsprogram för Kils tätort. 2014. 
224 Ibid., s. 6. 
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4.3.3 Samtida värmländsk bebyggelse 

Två exempel på samtida regional och kommunal bebyggelse är Karolinen i Karlstad och 
Stadsbiblioteket i Karlstad. Karolinen i Karlstad byggdes i två etapper som stod klara år 1976 och 
1978. Arkitekten var Gösta Edberg, och Karolinen skapades som en del av den utlokalisering 
riksdagen fattade beslut om år 1971 och 1973. Arbetsplatser flyttades från Stockholm och Karolinen 
blev en ny placering av ett antal av Försvarsmaktens myndigheter.225 Byggnadsvolymerna har en 
variation av höjder och fasaderna är klädda i mörkrött tegel. Fönster är placerade i band, taken är 
plantak.226 Karlstads stadsbibliotek är byggd som en fristående kub uppdelad i två nedre våningsplan 
samt indragna, övre våningsplan. Det andra våningsplanet vilar på betongpelare där entrévåningens 
fasad består av fönster- och entréer samt betongelement med konstnärlig utsmyckning. 1967 
beslutades om en arkitekttävling och i juli år 1968 avslöjades vinnaren kallad ”Årets stad” med 
arkitekt Janne Feldt m. fl. på arkitektkontoret Skanark. Biblioteket invigdes år 1973.227  

  
Fig. 17 (VÄ): Karolinen Karlstad. Bild: Wikipedia. Karolinen. Hämtad 2021-05-13. Fig. 18 (VÄ): Karlstads stadsbibliotek. Bild: Wikipedia. Karlstads 
stadsbibliotek. Hämtad 2021-05-13. 

 

4.4 Transportrevolutionens spår 

4.4.1 Den moderna Storgatan 

Vid ett betänkande 1965-01-15228 konstaterades att Storgatan hade en undermålig standard med bl.a. 
smal körbana och en ojämn ytbeläggning. En beräknad tilldelning av medel för åtgärder beräknades 
till år 1967. När byggnadsnämnden sammanträdde i april år 1965229 konstaterades att Storgatan skulle 
vara 18 meter bred enligt stadsplan, men att den hade beräknats bli 16,5 meter. Skillnaden, enligt 
protokollet, kunde innebära stadsplaneändring. Vidare invände byggnadsnämnden att körbanan avsågs 
att vara 10,5 meter då den borde ökats till 11 meter. Den 18 maj 1965230 önskade kommunen få 
förhandsbesked kring statsbidraget för att kunna påbörja fastighetsförvärv för den kommande 
ombyggnaden av Storgatan. De aktuella fastigheterna låg inom kvarteren Freden och Svärdet. I 
sammanträdesprotokoll 1965-12-09231 skrev kommunen att de disponerade 43 av 50 
gatumarksfastigheter längs Storgatan. De resterande fastigheterna riskerade att fördyra processen då 

                                                   
225 Hansen, A. (red.). Det moderna Värmland. Värmlands museums årsbok 2013. 2013, s. 31. 
226 Bedoire, Fredric. Den svenska arkitekturens historia. 1800-2000. 2015, s. 398-399. 
227 Hansen, A. (red.). Det moderna Värmland. Värmlands museums årsbok 2013. 2013, s. 186. 
228 KKA: Dokument 1967 väg 699 Storgatan. 
229 KKA: Stora Kils byggnadsnämnd. Sammanträdesprotokoll. 1965-04-06. 
230 KKA: Dnr. 173-1965-31. 
231 KKA: Dnr. 487-1965-2750. 
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ägare till dessa hade varit svåra att spåra. Kommunen föreslog att lämna en garanti till 
vägförvaltningen om att processen skulle fortlöpa och att resterande fastigheter inte skulle utgöra 
något problem. 1967-10-05 föreslog trafiksäkerhetskommittén enligt sammanträdesprotokoll232 att 
Storgatan skulle klassas som trafikled där anslutande gator borde lämna företräde, främst p.g.a. 
högertrafikreformen. Vägförvaltningen i Värmlands län skrev 1968-04-08233 att kvarteret Freden 
fortfarande inkluderar två byggnader som måste flyttas samt att kvarteret Svärdets lagerbyggnad 
tillhörande Molanders byggmaterialfirma måste kortas för att lämna utrymme för Storgatans 
breddning. När kommunfullmäktige sammanträdde 1969-01-30234 protokollfördes att Kils samhälle 
slutfört en revidering av generalplanen och upprättat en trafikplan. Dessa dokument skapade 
förutsättningar för en detaljplaneläggning av tätortens centrala kvarter. 

 

4.4.2 Kv. Svärdet 8 

En modern och tidsenlig huvudgata anpassad för bilismen måste inkludera bensinstationer med plats 
för tvättning, smörjning och tankning. På Storgatan 18 fanns en fastighet med en byggnad som 
uppfördes år 1910.235 Byggnaden inrymde under flertalet år caféverksamhet, först Bladholms café, 
senare Blomqvists café. År 1966 revs byggnaden236 efter att den köpts av kommunen för dess 
opassande placering för den då stundande breddningen av Storgatan.237 Vid den dåvarande byggnaden 
uppfördes en bensinstation redan år 1931238 men denna skulle senare komma att ersättas med en av 
Svenska Gulf Oil Company uppförd bensinanläggning, enligt byggnadslovsansökan år 1965.239 Enligt 
handling från byggnadsnämnden i augusti år 1965, skulle en äldre bensinstation på tomt nr 6 i 
kvarteret Svärdet ersättas med en ny sådan i ett västligare läge på tomten och med ett större avstånd 
från Storgatan än tidigare bensinstation.240 Bygglovsritning visar en rektangulär byggnad med plantak 
och en främre fasad med stora ljusinsläpp genom fönster- och dörrpartier.241  

 
Fig. 19: Situations- och fasadritning inför nybyggnation av Gulf bensinstation, 1965. Bild: KKA: 0016-4377 00321581. 1965-11-25.  

                                                   
232 KKA: Dnr. 449-1967-31. 
233 KKA: Dnr. 591-1967-541. 
234 KKA: Dnr. 19-1969-30. 
235 KKA: 0001-4377 0032143-1. 
236 Nilsson, B. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016, s. 140. 
237 Olestig, N. En kommuns framväxt. Kil i Värmland mellan 1919-1970. 2007, s. 40. 
238 KKA: 0013-4377-0032155-1. 
239 KKA: 0015-4377-0032157-1. 
240 KKA: Byggnadsnämnden. 1965. 
241 KKA: 0016-4377 0032158-1. 
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Förändringar 

Bensinstationen ombyggdes vid ett flertal tillfällen, ett exempel är år 1969 då en ny spolhall förlängde 
byggnaden i östlig riktning242, ett annat exempel är år 1970 när ett nytt tak byggdes över 
bränslepumparna.243 När Coop valde att etablera sin nya livsmedelshall strax utanför centrala Kil år 
2007, gjordes det tillsammans med en ny bensinstation för OKQ8.244 År 2013 lämnades en 
rivningsansökan till kommunens miljö- och byggförvaltning245, vilken senare godkändes. Enligt 
rivnings- och avfallshanteringsplan daterad 2014-12-01246 avsåg rivningen av fastigheten Svärdet 8 
lokaler för butik, personalutrymmen, verkstad och tvätthallar. Rivningen verkställdes senare men 
marken är obebyggd.  

Bensinstationen som kulturminne uppmärksammades framförallt under tidigt 1990-tal där TV-
programmet K-märkt lyfte bilismens arkitektur som bevarandevärt, något estetiskt, vilket ökade 
intresset för nostalgin kring bensinstationen som kultur.247  

 

4.4.3 Samtida värmländsk bebyggelse 

Bensinstationen som bebyggelse är en utsatt företeelse, där funktion går före estetik samtidigt som 
bensinstationen i tätbebyggda områden i större utsträckning försvinner. Bestående, estetiska exempel 
på stationer lever kvar av främst nostalgiska orsaker, inte för dess funktion. Andra exempel på 
bilismens bebyggelse är parkeringshus, exemplifierat genom Ahlmarks parkeringshus i Karlstad. År 
1965 uppfördes det som var Karlstads första parkeringshus. Redan år 1958 hade O. F. Ahlmark & C:o 
Eftr. AB uppfört en kontorsbyggnad i kvarteret, arkitekt Uno Asplund. Arkitekt för parkeringshuset 
var Wästlund arkitektkontor med arkitekt J. A. Bodin.248 Byggnaden har en välv fasad av 
betongelement med frilagd ballast och vertikala ljusinsläpp. I entrévåning och under takfot fönster som 
bryter betongelementens tyngd.  

  
Fig. 20 (VÄ): Bensinstation uppförd på 1930-talet, Storgatan Kil, moderniteten manifesterad genom bilismens bebyggelse. Bild: KKA 0013-4377 
00321551. 1931. Fig. 21 (HÖ): Ahlmarks parkeringshus Karlstad, 1980-tal. Bild: foto SEVA-TH1513, Värmlandsarkiv, Region Värmland, hämtad 2021-05-
11. 

                                                   
242 KKA: 0029-4377 0032171-1. 
243 KKA: 0030-4377-0032172-1. 
244 Coop. Coop Värmland. 2007-11-23. 
245 KKA: Rivningslov ansökan. 2013-09-12. 
246 KKA: Rivnings- och avfallshanteringsplan OKQ8 Storgatan Kil. 
247 Ranby, H. Åkdon, blick och landskap. Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, 
Skåne. 2020, s 574. 
248 Hansen, A. (red.). Det moderna Värmland. Värmlands museums årsbok 2013. 2013, s. 101. 
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4.5 Konsumtionsförändringen 

4.5.1 Konsumtionsförändringens avtryck 

Under decennierna 1950- och 1960-talen ägde stora förändringar rum genom stadsomvandlingar där 
äldre bebyggelse fick lämna plats åt modernare bostäder och en effektivare handel. Handel i formen av 
självbetjäning ställde krav på nya lokaler med intilliggande parkeringsytor. Kraven på nya 
handelsfastigheter drev utvecklingen genom rivning och sanering av tätortscentrum, tillsammans med 
rationell infrastruktur och ökad efterfrågan på kontorslokaler.249 I centrala Kil var kvarteren Freden 
och Svärdet de kvarter som skulle förberedas för ekonomiskt byggande, som det heter i beskrivningen 
tillhörande förslag om ändring av stadsplanen för dessa kvarter, i maj år 1965.250 Dokumentet 
beskriver att den kommande utbyggnaden av Storgatan och den planerade saneringen innebar en 
översyn av den stadsplan som härstammade från år 1906. Saneringen av kvarteren förbereddes genom 
SJ:s avyttring av mark i anslutning till båda tomter för en framtida bebyggelse.  

 
Fig. 22: Stadsplan, förslag för kvarteren Freden och Svärdet, 1965-05-14. Bild: KKA 211. 

För kvarteret Freden innebar den nya bebyggelsen post, bank och affärsverksamhet samt 
hotellverksamhet som skulle ersätta det då utdömda Järnvägshotellet strax intill järnvägsstationen. För 
kvarteret Svärdet föreslogs, enligt dokumentet, ett affärshus i ett våningsplan. Intill kvarteret Svärdets 
kommande exploatering fanns enligt dokumentet, en äldre bensinstation som skulle ersättas med en 
nyare sådan på ett något längre avstånd från Storgatan. I kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 
från juni år 1965251  konstateras att kommunen skulle erhålla den mark norr om kvarteren Freden och 
Svärdet som möjliggjorde en fördjupning av kvarteren, en förutsättning för byggnation av 
affärsbyggnader vilket föranledde en sanering av den äldre bebyggelsen. Den 11 september år 1965 

                                                   
249 Hansen, A. (red.) Det moderna Värmland. Värmlands museums årsbok 2013. 2013, s. 89. 
250 KKA: Dnr. 374-1965-30. 
251 KKA: Dnr. 257-1965-2750. 
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fastställde Länsstyrelsen i Värmlands län252 ändringen av stadsplanen för kvarteren Freden och 
Svärdet, vilket var startskottet för den ekonomiska bebyggelse som planerades för dessa kvarter. 

 

4.5.2 Kv. Freden 4 

1966 godkändes ett rivningslov för samtliga byggnader inom kvarteret Freden.253 Kvarteret Freden 
bestod vid tiden för den s.k. saneringen av fem fastigheter: Storgatan 28, 30, 30A, 30B och 32. När 
dessa byggnader ursprungligen tillkommit är inte helt fastlagt, men ritningsdokument visar att 
fastigheten på Storgatan 32254 byggdes år 1910 för Wermlandsbankens räkning, en byggnad för både 
bank- och postverksamhet. Storgatan 30 ska ha tillkommit år 1895255, Storgatan 30A och B är inte 
klarlagt. Storgatan 30, som kallades den Fredholmska villan, förstördes vid ett pyromandåd 1966256, de 
övriga byggnaderna revs för den kommande exploateringen. Den kommande bebyggelsen 
diskuterades vid ett extra sammanträde i byggnadsnämnden i februari år 1964, där tre förslag till 
revidering av stadsplanen för kvarteret Freden skulle avhandlas.257 De tre förslagen som vid detta 
tillfälle skulle granskas var ett förslag signerat distriktsarkitekt Lars-Erik Havstad, ett förslag av Hugo 
van Lunteren på Kommunalbyggnadsbyrån samt ett förslag av Nils Halla på LBF Karlstad. De givna 
förutsättningarna var lokaler för Wermlandsbanken och Posten, en hotell- och restaurangverksamhet 
samt affärslokaler. Samtliga förslag var, enligt byggnadsnämndens protokoll, relativt likvärdiga i hur 
byggnadskroppen var placerad i förhållande till Storgatan. Skillnaden var framförallt i 
exploateringsomfattningen och kring behov av parkering.  

  
Fig. 23 (VÄ): Freden 4, planritning med livsmedelshall vänster, hotell- och restaurang mitt samt bank- och postlokaler höger. Bild: KKA 0026-4272 
00307941. 1967-09-01. Fig. 24 (HÖ): Fasadritning nybyggnation, Freden 4, söder fasad ovan (mot Storgatan), norr fasad nedan. Bild: KKA 0026-
427200307961. 1967-09-01. 

I maj år 1965 beskriver byggnadsnämndens protokoll258 åter att en översyn av stadsplanen var högst 
aktuell för att kunna genomföra den sanering som var nödvändig inom både kvarteret Freden och 
kvarteret Svärdet. Den hotellverksamhet som planerades i kvarteret Freden skulle ersätta det utdömda 
Järnvägshotellet. I december år 1968 fastställs stadsplanen för kvarteret Freden.259 I bygglovsansökan 
från oktober år 1968, beviljat i november samma år260, presenterades en byggnad med tre 
sammanfogade byggnadskroppar; en byggnadskropp för affärsrörelse i form av livsmedelshall, en 
byggnadskropp för hotell- och restaurangrörelse samt en byggnadskropp för bank- och 

                                                   
252 KKA: Byggnadsnämnden. 200-212. 
253 KKA: 0022-4272-0030790-1. 
254 KKA: 0001-4272 00307691. 
255 Nilsson, B. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016, s. 154. 
256 Ibid., s. 154. 
257 KKA: Protokoll byggnadsnämnden Stora Kils kommun. 1964-02-20. 
258 KKA: Byggnadsnämnden. 1965-08-25. 
259 KKA:  Byggnadsnämnden. Dnr. 225/68. 213-222. 
260 KKA: 0022-4272-0030791-1. 
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postverksamhet. Arkitekt var Gunnar Hodin SAR Arkitektkontor i Stockholm. De yttre 
byggnadskropparna, affärs, bank- och postverksamheter, hade ett våningsplan i rektangulär form med 
kortsidor mot Storgatan. Byggnadskropparna hade plantak och fasader klädda med fasadtegel. 
Fasaderna mot Storgatan har flertalet större fönster vilket gav en transparens mellan gata och 
butiksverksamhet. Byggnaden som förband de övriga två, rymde två våningar mot den norr förlagda 
gården. Mot gatan gav byggnaden intrycket av att vara en våning, här hade fasaden flertalet fönster 
och entrépartier. Fasader mot norr bestod av lastintag och personalentréer, samt en gårdsmiljö för 
hotellet. I maj 1969 öppnade Motell Killingen sin verksamhet med barservering och kioskverksamhet. 
Affärslokalen inkluderade vid färdigställandet en ICA-butik, bankverksamheten var 
Wermlandsbanken, samt med entré från stationsplan fanns Postens kontor.261  

  
Fig. 25 (VÄ): Freden 4, 1970-tal med livsmedelshall vänster, hotell- och restaurangverksamhet i mittenpartiet samt banklokal närmast stationsplan. 
Järnvägsstation synlig bland grönskade träd i bakgrunden. Bild: vykort privat. Fig. 26 (HÖ): Freden 4 med Wermlandsbankens kontor, tidigt 1980-tal. Bild: 
foto privat. 

 

Förändringar 

Kvarteret Freden har byggts om och till i större och mindre omfattning sedan kvarterets bebyggelse 
uppfördes. År 1999 fick den del av byggnaden som byggdes för bank- och postverksamhet en ny 
kröning genom ett valmat tak som gav en förändrad volymuppfattning, ett avsteg från 
byggnadskropparnas symmetri.262 Vid samma ombyggnation förändrades livsmedelsbutikens fasad 
mot Storgatan med färre ljusinsläpp. År 2006 ansöktes om en utbyggnad av livsmedelshallen, vilken 
godkändes under år 2007 och som innebar en förlängning av byggnadskroppen i västlig riktning.263 En 
utbyggnad som ytterligare förstärkte steget från den ursprungliga symmetrin. Livsmedelshallen 
utvidgade verksamhetens lokaler ytterligare och genom bygglovsansökan år 2017264 infogas den 
tidigare hotell- och restaurangverksamheten i dess bestånd. Fasaden mot Storgatan blev en hel 
fasadvolym klädd i tegel helt utan ljusinsläpp. Den ursprungliga hotell- och restaurangbyggnadens 
något inskjutna fasad flyttades ut mot gatan och får volymvariationen att försvinna helt.  

                                                   
261 Olestig, N. En kommuns framväxt. Kil i Värmland mellan 1919-1970. 2007, s. 48. 
262 KKA: 0002-4271-0030759-1, 0002-4271-0030760-1. 
263 KKA: 0139-4272-0030907-1, 0141-42720030909-1. 
264 KKA: 00-2017-11-30-0119-001, 00-2017-11-30-0122-001. 
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Fig. 27 (VÄ): ICA Supermarket med den förändrade fasaden mot Storgatan. Bild: foto Daniel Hedin 2021-04-09. Fig. 28 (HÖ): Den före detta banklokalen 
för Wermlandsbanken (nu Apoteket Kronan) med förändrat tak och färgsättning. Bild: foto Daniel Hedin 2021-04-09.  

 

4.5.3 Kv. Svärdet 7 

Kvarteret Svärdet bestod, före uppförandet av den nya byggnaden för Konsumtionsföreningen 
Karlstad, av fyra fastigheter varav tre var bebyggda; Storgatan 20, 22, 24 och 26.265 Storgatan 20 
byggdes år 1910 och var en tornförsedd byggnad som inhyste Karlstads Sparbank vilken år 1966 
flyttade in i nya lokaler i den då nyuppförda fastigheten för Konsumtionsföreningen.266 Storgatan 22 
uppfördes år 1911267 som en tvåvåningsbyggnad med affärslokaler i bottenvåningen. Storgatan 24 var 
en obebyggd tomt och Storgatan 26 var en hotellbyggnad vars byggår inte bekräftats. I augusti år 1965 
sålde kommunen, som då stod som ägare till samtliga tomter i kvarteret Svärdet, kvarteret till 
Konsumtionsföreningen Karlstad.268 Rivningslov för samtliga fastigheter godkändes enligt protokoll i 
september år 1965.269 Byggnadslov söktes i september år 1965 för en ny livsmedelshall, en ansökan 
som beviljades i november samma år.270  

Ritningarna på livsmedelshallen, som även skulle inkludera en banklokal, ritades av Kooperativa 
Förbundets Arkitekt & Ingenjörskontor och Ericson & Kolte AB Arkitektkontor, i Stockholm, för 
Konsumtionsföreningen Karlstad. Byggnaden hade en rektangulär form med plantak och en fasad 
klädd i vit fasadkalksten. Entrépartiet med stora dörr- och fönsterpartier under ett skärmtak, var förlagt 
väster på huvudfasaden mot Storgatan. Huvudfasaden bryts i övrigt av ett smalt fönsterparti mot öster. 
Mot stationsplan var ett flertal smala fönster placerade i ett symmetriskt band. Likt kvarteret Freden 
bestod den norra fasaden på byggnaden av lastintag för livsmedelsverksamheten. När byggnaden stod 
klar inrymde den Konsums livsmedelshall samt Karlstads Sparbank.271 

                                                   
265 Nilsson, B. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016, ss. 140-142. 
266 Ibid., s. 141. 
267 KKA: 0010-4376 00320991. 
268 Olestig, N. En kommuns framväxt. Kil i Värmland mellan 1919-1970. 2007, s. 46. 
269 KKA: 0020-4376-0032109-1. 
270 KKA: 0020-4376-0032111-1. 
271 Nilsson, B. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016, s. 143. 
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Fig. 29 (VÄ): Svärdet 7 och situationsplan (ovan) för byggnadens placering vid Storgatan, lokalernas layout nedan. Bild: KKA 0021-4376 00321101. 1965-
11-02. Fig. 30 (HÖ): Fasadritningar för Svärdet 7, fasad norr/öster ovan, fasad söder (med huvudentré)/väster nedan. Bild: KKA 0023-4376 00321101. 
1965-11-02. 

 

Förändringar 

I samband med att en ny fastighet färdigställdes vid Storgatan, dit Sparbanken flyttade år 1978, 
förändrades byggnaden genom en interiör och exteriör ombyggnad, med bl.a. en utvidgning av 
lokalytan mot öster där ett nytt entréparti förlades.272 Det entréparti som delades av bank och 
livsmedelsbutik ersattes med ett väggparti men skärmtaket behölls. Det nytillkomna entrépartiet, som 
öppnade sig mot den intilliggande parkeringen, fick ett valmat skärmtak. Den utvidgade byggnadens 
fasad fick en fasadbeklädnad av vit fasadkalksten som infogade den tillagda butiksutbyggnaden väl. I 
samband med att Coop flyttade sin verksamhet från fastigheten till en ny byggnad utanför centrum, 
under senare del av år 2007273, flyttade lågprislivsmedelsbutiken Pekås in i lokalerna vilket förändrade 
extern skyltning och sedermera avlägsnades skärmtaket vid den ombyggda entrén mot Storgatan. 

  
Fig. 31 (VÄ): Fasadritning ombyggnad Svärdet 7 1978 med förlängd fasad och valmat skärmtak över ny entré. Bild: KKA 0037-4376 00321261. 1978-10-
18. Fig. 32 (HÖ): Fasadförändring efter ombyggnad för livsmedelsbutiken Pekås. Bild: foto Daniel Hedin 2021-04-09. 

                                                   
272 KKA: 0034-4376-0032123-1, 0036-4376 0032125-1, 0037-4376 0032126-1. 
273 Coop. Coop Värmland. 2007-11-23. 
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4.5.4 Samtida värmländsk bebyggelse 

Två större byggnader från 1960-talets konsumtionsdrivna byggperiod är Domusvaruhusets och 
Tempovaruhusets byggnader i centrala Karlstad. Domusvaruhuset i Karlstad invigdes år 1963 och var 
då Värmlands modernaste varuhus. I oktober år 1999 förstördes hela varuhuset i en brand274 och revs 
under tidigt 2000-tal för att ersättas av en postmodernistiskt utformad galleria. Domusbyggnaden 
bestod av en högre byggnadskropp mot Tingvallagatan, en lägre mot Järnvägsgatan. Fasaden bestod 
av ljusa betongelement samt fönster i utfackningar med skivmaterial i blå kulör. Inom gångavstånd 
från Domus uppfördes Tempohuset i Karlstad under början av 1960-talet.275 Byggnaden är en 
dominerande byggnad med en lägre volym mot Drottninggatan, en högre volym mot Järnvägsgatan. 
Fasaden består av stenmaterial och fönsterband med skivmaterial. Entrévåningen har generösa 
skyltfönster vilka består i nutid.  

  
Fig. 33 (VÄ): Domus varhus Karlstad, 1960-tal. Bild: vykort privat. Fig. 34 (HÖ): Tempo varuhus Karlstad, 1960-tal. Bild. Vykort privat. 

 

4.6 Bebyggelse Storgatan i sammanställning 

Kils centralorts huvudgata består av 37 bebyggda fastigheter, varav kommunalcentrum, Freden 4 och 
Svärdet 7 är tre av dessa. I en sammanställning baserad dels på Hundra år på Storgatan276 och bokens 
uppskattningar om byggnaders byggår, dels baserad på egen kunskap och platsbesök, är slutsatsen att 
19 byggnader tillkommit före 1960 och 18 byggnader efter 1960. Sju byggnader ska ha tillkommit före 
sekelskiftet år 1900, av dessa har endast en byggnad en relativt ursprunglig exteriör. Sju mindre villor 
av privat karaktär finns längs Storgatan, primärt placerade i de yttre västra och östra avsnitten. Av 
gatans tre bensinstationer finns två byggnader kvar, där endast en har funktion av bensinstation. 
Förutom kommunalcentrum med våningsvariation mellan en till tre våningar, har tolv byggnader en 
våning, nio byggnader har en och en halv våning, sex byggnader har två våningar, åtta byggnader har 
två och en halv våning och en har tre våningar. 21 byggnader av 36 (kommunalhuset borträknat) har 
sammanfattningsvis en till en och en halv våning vilket påverkar rumsligheten med dess låga volymer. 
Utöver bebyggelsen inkluderar Storgatan sex obebyggda tomter/fastigheter samt två större 
parkeringsområden i anslutning till kvarteren Freden 4 och Svärdet 7, vilket skapar luckor och tomhet 
i tätortsbebyggelsen.   

                                                   
274 SVT. Domus Karlstad. 2019-11-02. 
275 T-Norum. Tempo Karlstad. 2014-01-01. 
276 Nilsson, B. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016. 
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5 KOMMUNALA STYRDOKUMENT: FALLSTUDIE KIL 

Samtida kommunala styrdokument och dess beröring på kulturmiljö och kulturarv inom kommunen, 
med fokus på perioden 1960-1975 redovisas i kapitel 5, inkluderat en gruppintervju med 
befattningshavare och kommunalt anställda i fallstudiekommunen Kil.  

 

5.1 Gestaltningsprogram för den offentliga miljön Kils tätort 

Gestaltningsprogrammet277 ska fungera som en standard vid utformning av allmänna platser. Vid ny 
exploatering och upprustning av befintliga områden ska programmet sätta ramar för hur tätortens 
utemiljöer bör utformas.278 Gestaltningsprogrammet ska bidra till att göra tätorten attraktiv. Det ska 
bidra till att värna om och utveckla tätortens kulturhistoriska värden och styrka som mötesplats. I 
programmet framkommer att attraktiviteten består av ortens estetik men också att orten kan erbjuda 
service, kultur, handel och utbildning. Målet med programmet är att göra tätorten trivsam, tillgänglig 
och lättorienterad. Stadsmiljön ska inkludera det moderna med det historiska.279 Landmärken är viktigt 
för en plats identitet, i Kil finns det enligt dokumentet, få exempel på landmärken. Stora Kils kyrka, 
vattentorn och en tornprydd byggnad på Storgatan 27 är exempel på landmärken.280 Attraktiva platser 
som exemplifieras är platser som ger sinnesupplevelser och en variation genom årstider, som badet vid 
Fryken och tätortens parker.281 Trygghet är viktigt, vilket inte baksidor ger, exempel på sådana är 
fastigheterna på Storgatans norra sida med otillgängliga baksidor.282 Storgatan är ortens pulsåder, 
vilken skulle kunna ges en stadsmässig karaktär med bl.a. trädplanteringar. Här är det, enligt 
programmet, viktigt att bevara de få kvarvarande byggnader och miljöer som minner om ortens 
historia och som kan berika stadsmiljön283, men gatan kan förtätas för att ta ner skalan.284 

 

5.2 Kulturmiljöprogram Kils kommun 

Kulturmiljöprogrammet285 bygger på ett program som antogs år 2002. Byggnaderna i programmet har 
klassats i tre klasser, där högsta klass är byggnadsminnen, andra klassen är byggnader med särskilt 
högt värde och den tredje klassen är övriga byggnader. Programmet är en sammanställning över de 
mest skyddsvärda objekten inom kommunen. Kommunen tydliggör ansvarsområden, där kommunen 
ansvarar för markanvändningen och byggandet och därmed för kulturmiljöområden. Kommunen kan 
genom detaljplan och områdesbestämmelser skydda särskilt värdefulla miljöer eller byggnader och har 
tillsyn enligt Plan- och bygglagen (PBL).286 Lagstiftningen är vägledande för en hållbar utveckling, 
genom PBL där bl.a. 8 kap. om utformning av nya byggnader ska ta hänsyn till stads- och 
landskapsbild.287 I kulturmiljöprogrammets fjärde kapitel finns råd kring hur en byggnad kan tas 
omhand genom byggnadsvårdande principer och metoder. Dessa råd och redovisning av 

                                                   
277 Westerberg, J. (red.). Gestaltningsprogram för den offentliga miljön Kils tätort. 2014. 
278 Ibid., s. 2. 
279 Ibid., s. 4. 
280 Ibid., s. 10. 
281 Ibid., s. 12. 
282 Ibid., s. 13. 
283 Ibid., s. 16. 
284 Ibid., s. 17. 
285 Kils kommun. Kulturmiljöprogram, Kils kommun. 2017-06-14. 
286 Ibid., s. 10. 
287 Ibid., s. 13. 
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byggnadsdetaljer berör bebyggelse fram till 1930-talet.288 I kulturmiljöprogrammets 
fastighetsbeskrivningar finns ett övervägande fokus på agrar bebyggelse. De fåtalet beskrivna 
byggnader i centralorten har generellt en småhuskaraktär, förutom järnvägsstationen och dess lokstall, 
d.v.s. en bild av det förmoderna samhället som inte är modernismens eller bilismens dito.  

 

5.3 Utvecklingsprogram för Kils tätort  

Utvecklingsprogrammet för Kils tätort289 ska bidra till ett bättre Kil. Inledningsvis menar kommunen 
att det är viktigt med att tid, engagemang och pengar satsas på tätorten och dess centrum. Rätt insatser 
ger utdelning i form av välbefinnande, ger en stark tillhörighetskänsla och bidrar till tillväxt. I 
Översiktsplanen 2010 i korthet290 anges att ett utvecklingsprogram för tätorten ska tas fram som bl.a. 
ska omfatta förtätningsmöjligheter för bebyggelsen samt belysa offentliga platser. En centrumförening 
ska bildas vilken ska bestå av medlemmar i form av fastighetsägare, föreningar, kommunen och 
företagare.291  

Utvecklingsprogrammet togs fram med en bred medborgardialog med inslag som workshops och 
föreläsningar om tätorten och tätortsutveckling.292 Utvecklingsprogrammet innebar en zon-indelning 
(tre zoner) av centralorten, där zon 1 krävde en större och enhetlig satsning (området mellan 
kommuncentrum och järnvägsstation), där zon 2 inte krävde en lika sammanhängande, omfattande 
satsning (centrala delar av tätort som motsvarar äldre municipalstadsplan), samt zon 3 som inte 
påbörjats.293 Genom enkätundersökning framkom att centralorten och Storgatan upplevdes som tråkig 
och intetsägande, att karaktär och attraktivitet behövde höjas. Behovet av förändring av området 
mellan kommuncentrum och järnvägsstationen identifierades och en modell togs fram294 vilken senare 
realiserades. I utvecklingsprogrammet har förtätningsmöjligheter lyfts, där bl.a. kvarteret Freden 4 och 
Svärdet 7 som består av fastigheter med ett våningsplan, tillåter byggnader med upp till tre våningar. 
Kommuncentrum, vars delar med en- och tvåvåningsbyggnader, ger möjlighet till bebyggelse upp till 
tre våningar.295 Vidare behövs, enligt utvecklingsprogrammet, en trafikutredning för Storgatan. Här 
refereras till Utveckla din stad296 som menar städer idag byggs utifrån tydliga och tillgängliga 
angöringspunkter för att parkera bilen, för att sedan kunna röra sig fritt i stadsmiljön. Ett angreppssätt 
som ska appliceras i en kommande trafikutredning.297   

 

5.4 Översiktsplan 2010 i korthet 

Den största delen av kommunens bostadsbebyggelse finns i tätorter eller i anknytning till järnvägen. 
Denna lokalisering bidrar till goda förutsättningar för hållbarhet i samhällsplaneringen.298 I gällande 
översiktsplan299 redovisas kulturmiljöprogrammet och dess 18 områden och dess 193 byggnader som 

                                                   
288 Ibid., ss. 17-45. 
289 Kils kommun. Utvecklingsprogram för Kils tätort. 2014. 
290 Kils kommun. Översiktsplan 2010 i korthet. 2010. 
291 Kils kommun. Utvecklingsprogram för Kils tätort. 2014, s. 1 
292 Ibid., s. 2. 
293 Ibid., s. 3. 
294 Ibid., s. 6. 
295 Ibid., s. 8. 
296 Antoni, R, Berggren, J och Kruth, T. Utveckla din stad. En guide för städer med ambitioner. 2012. 
297 Ibid., s. 10. 
298 Kils kommun. Översiktsplan 2010 i korthet. 2010, s. 8. 
299 Kils kommun. Översiktsplan 2010 i korthet. 2010. 
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ett värdefullt kulturarv. Byggnadsminnen inom kommunen är, förutom kyrkobyggnader och 
kyrkogårdar, Apertins herrgård och Fryksta stationshus.300 Samhällsplaneringen ska, enligt gällande 
översiktsplan, ske i samverkan med befolkning och byalag.301  

 

5.5 Översiktsplan, samrådshandling  

Kommunfullmäktige tog i januari år 2016 beslut om att revidera översiktsplanen från år 2010, och en 
ny översiktsplan var tänkt att vinna laga kraft i april år 2019.302 Tidshorisonten för en ny översiktsplan 
för Kils kommun är fram till år 2030.303 I samrådshandlingen förklaras att Kils tätort är en kärna i 
utvecklingsstrategin och att den har en stor betydelse för kommunens utveckling. Tätorten är 
kommunens servicecenter med offentlig och kommersiell service.304 I planförslaget utgör Kils tätort en 
stadsbygd och nya bostäder bör tillkomma i anslutning till offentlig och kommersiell service samt 
ortens resecentrum. Samrådshandlingen pekar på att en fördjupad översiktsplan bör tas fram för 
tätortens utveckling, detta ur ett helhetsperspektiv och det bör innehålla förtätningsmöjligheter för 
bebyggelse och offentliga platser.305 Kommunen ska samarbeta med fastighetsägare och handlare för 
att handeln ska utvecklas, bl.a. genom att skapa en trivsam och attraktiv miljö i tätorten med fortsatt 
centrumutveckling och upprustning av Storgatan.306 Samrådshandlingen menar att kommunens 
kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader är en tillgång som ska uppmärksammas och lyftas 
fram för invånare och besökare. Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning ska 
kulturhistoriska värden beaktas och kommunen ska verka för att kulturhistoriska värdefulla byggnader 
ges en meningsfull användning anpassad dess värden.307  

 

5.6 Samtal om kommunal planering och styrdokument 

Den 31 mars år 2021 genomfördes ett digitalt möte med Kils kommun där diskussionen skulle kretsa 
kring dokumenten Gestaltningsprogram för den offentliga miljön Kils tätort, Kulturprogram Kils 
kommun, Utvecklingsprogram för Kils tätort, Översiktsplan 2010 i korthet samt Översiktsplan 
samrådshandling. Deltagare under samtalet var Malin Lövendal, sektorchef samhälle och service – 
VA, projekt, näringsliv, fastighet, gata, kultur och fritid, kost (informant 1), Alija Tandirovic, 
myndighetschef, ansvar samhällsplanering, miljö och bygg (informant 2), Mikael Lundberg, 
näringslivschef tillika ordförande i centrumföreningen (informant 3) samt Malin Karlsson, arkivarie 
Kils kommunarkiv (informant 4).  

På frågan vad Kil är, om det är en ort, by eller stad svarar informant 1 att det är en ort, informant 3 
säger ort och menar att när man säger att man ska åka in till stan så avses staden Karlstad. Informant 2 
och 4 svarar ort. Informant 2 berättar att kommunen arbetar med en ny översiktsplan, nya 
samrådshandlingar som ska presenteras under maj/juni år 2021. På frågan om vad som är historisk 
bebyggelse svarar informant 1 att det inte finns någon historisk bebyggelse kvar om längs Storgatan, 
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att den tidigare spisbrödsfabriken som för ett par år sedan revs, att den byggnaden var historisk 
bebyggelse. Äldre fotografier visar historisk bebyggelse som inte finns kvar vilket är synd menar 
informant 1. Informant 3 menar att fastigheten intill ICA:s parkering är exempel på historisk 
bebyggelse, en träbyggnad i två våningar. Informant 3 tycker att lokstallet till viss del är historisk 
bebyggelse. Informant 4 tänker snarare på bebyggelse utanför samhället, som Apertins herrgård, som 
historisk bebyggelse. Informant 2 informerar om att de nya samrådshandlingarna för ny översiktsplan 
baseras med på medborgardialog, att flertalet möten har ägt rum med byalag och landsbygdsskolor, 
där bl.a. barnens syn på framtiden lyfts in i samrådshandlingarna. Det ska leda till ett 
utvecklingsperspektiv som ska finnas med i översiktsplanen. Det gäller att lyfta hela kommunen, inte 
bara tätorten. Bra kommunikationsmöjligheter kan lyfta landsbygden och utvecklingen av bebyggelse 
ska ske främst i pendlingsnoder längs järnvägen. Infrastrukturen är viktig, som gator och VA.  

På frågan om bostadsbrist, svarar informant 1 att det nya området Lövenstrand framförallt attraherat 
villabyggare, för radhus var det svårare. Centralt är efterfrågan stor på lägenheter, dit man vill flytta 
från villan till en bekväm bostad nära handel och kommunikationer. Informant 2 tillägger att stora 
villatomter är attraktiva, mindre tomter har i vissa fall slagits samman till större. Informant 2 ser en 
stor utmaning i utvecklingsarbete, att pandemin har medfört en hastig förändring, där trycket är stort 
på att flytta till landsbygden. Att möjlighet att arbeta hemma och kommunikationer är mycket viktiga 
förutsättningar framåt. Informant 3 menar att pandemin inneburit ett lyft för den lokala handeln, där 
livsmedelshandeln gick mycket starkt från början för att sedan också påverka detaljhandeln positivt. 
Informant 3 är ordförande för centrumföreningen som kallas Föreningen Gilla Kil, som enligt 
informant 3 verkar för att handlarna ska arbeta åt samma håll, att skapa en profil och platsutveckling. 
Att hålla centralorten attraktiv.  

Informant 2 förklarar att parallellt med samrådshandlingar för ny översiktsplan arbetar man med en 
fördjupad översiktsplan för centrala Kil, som ska lyfta utvecklingen kring Storgatan med eventuella 
förtätningar. Idag står många tomter i centrala Kil, längs huvudgatan, obebyggda och detta kommer att 
tas upp i den fördjupade översiktsplanen. Informant 2 menar att privata aktörer har egen makt. På 
frågan om vilken riktning bebyggelsen ska ta, hur den ska se ut, svarar informant 1 att det inte är något 
som diskuterats, att det kommer att tas upp i den fördjupade översiktsplanen. Informant 2 menar att det 
är en för- och nackdel med en järnväg i centralorten, den begränsar utvecklingen. Trafikverket driver 
ett projekt som heter Stockholm-Oslo 2:55, planer för utvecklingen av centrum är till viss del avhängt 
på dessa planer för att kunna påbörja detaljplaneändringar. Centrum kan komma att utvecklas positivt 
med projektet. Informant 2 berättar också att planer finns på dubbelspår mellan Kil och Karlstad vilket 
skulle ge en pendlingstid på 8 minuter. Frågan kring arkitekturmål, värden, utformning av centralorten 
besvarar informant 1 att medborgardialogen är viktig, att den ska finnas med i ny översiktsplan. 
Informant 2 säger att arkitektur och kulturvärden kommer att finnas med i en färdig översiktsplan, och 
att det finns kulturvärden runt järnvägen.  

Gestaltningsprogrammet menar informant 1 är ett dokument som sågs som ett allmänt dokument för 
riktlinjer för synen på tätorten, men som inte använts som det var tänkt. Både informant 2 och 
informant 1 påpekar att den nya förvaltningen, en förvaltning i kommunen fått alla att se hela bilden, 
se helheten på ett bättre sätt. På frågan om vad som i gestaltningsprogrammet avses med att förena det 
moderna med det historiska, menar informant 1 att det moderna är det nybyggda, inte modern 
arkitektur, informant 2 lägger till att man dock ser till helheten. Byggnader som minner om ortens 
historia, menar informant 1 är järnvägen och att betydelsen av orten som vandringsled har plockats 
upp i samtida utsmyckning, som planteringskärl.  
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Synen på 1950-, 60- och 70-talets arkitektur, som livsmedelshallar och kommuncentrum, där frågar sig 
informant 2 om kommunhuset verkligen är kulturarv. Informant 1 menar att de ses som fula, platta 
byggnader men kanske har de ändå ett värde. Här behövs kompetens för att avgöra om det finns ett 
värde, som genom arkitekter kan förklara tekniker, material. Informant 2 säger att det kommer att 
diskuteras i den fördjupade översiktsplanen, kommunen ska ha en översyn vad som är värde eller inte. 
Kommuner utan köplador, menar informant 3, har klarat sig sämre när det kommer till handel, Kil har 
en positiv utveckling p.g.a. större butiker. Informant 3 berättar också att kommunen har samarbete 
med Karlstad Business Region när det kommer till bl.a. näringslivs- och etableringsfrågor. Informant 2 
avslutar med att samrådshandlingar för den fördjupade översiktsplanen för centrum ska finnas klara 
årsskiftet 2021/2022. Informant 1 avslutar med problematiken kring trafiken, framförallt den 
motorburna ungdomen som genom ett nyligen genomfört projekt tillsammans med Värmlands 
museum lyfts som ett kulturarv, men problemet med dess påverkan på miljön kvarstår dock.  

Det modernistiska samhällets värde står under det förmoderna, där synen på kulturhistoriskt värde 
präglas av bebyggelse präglad av det tidiga stationssamhället Kil. Trots vinsten av effektiva, rationella 
byggnader för handel, har dessa ett sekundärt värde i förhållande till kulturhistoriskt bevarande, vilket 
synliggörs i fallstudiens byggnaders förändringar och i relationen till modernismens bebyggelse. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Efterkrigstidens kraftiga ekonomiska utveckling påverkade Sverige på ett sätt som saknar motstycke. 
Samhällsförändringar modellerade om strukturer, materiella som immateriella. Kommunreformer som 
förändrade den politiska maktstrukturen, effektiviserade och centraliserade beslut. I en samtida 
globaliserad värld kan kommunreformerna ses som något självklart, kanske oundvikligt, men för 
medborgaren i den socken som blev landskommun som blev del av något större, kan förändringen 
varit svår att överblicka utifrån dåtidens förutsättningar. När reformer omstrukturerat landets 
indelning, när kommunhusbyggen pågick, bröts en ekonomisk uppgång och energikrisens effekter var 
ett faktum. Optimism byttes mot pessimism.  

Ett uppdämt konsumtionsbehov som när ransoneringar lättade förändrade en tidigare mer cirkulär 
ekonomi präglad av Sveriges agrara arv. Genom ökad industriproduktion och export fick den svenske 
medborgaren en ny ekonomi att förhålla sig till. Samhällsekonomiskt och privatekonomiskt. Det 
materiella utbudet blev tillgängligt för fler. Bilen som transportmedel i förhållande till järnväg var 
modernitet. Bilen var ett hjälpmedel, bilen var en statussymbol. I en stadsbebyggelse planerad för 
rörelser före bilismen blev motsatsen till modernitet. Den blev omodern. Livsmedelsinköp i 
självbetjäningsbutiker med större ytbehov som dessutom krävde plats för bilen passade inte i ett 
historiskt stadslandskap. Äldre bebyggelse sanerades för att ge plats åt det moderna. Det moderna som 
tog allt större plats i form av varuhus, bensinstationer, parkeringshus, trafikintensivanpassad 
infrastruktur. Träbyggnaden från 1890 med överdiskhandel i bottenvåningen, bostad på övre våning 
och gårdshus med vedförråd och utedass förpassades till dåtiden. 

Jane Jacobs teori om den blandade staden sågs på 1960-talet liksom idag som ett ideal för den levande 
staden, med handel och bostäder, äldre bebyggelse och nyare sådan sida vid sida. Men med en fortsatt 
postmodernistisk riktning är rutnätsstaden den rådande normen. Den rationella bebyggelse som under 
1960- och 1970-talen var något annat än historisk pastisch, blir ett problem. När Marshall Berman 
beskriver en gammal miljö och dess förmåga att addera liv och näring åt det moderna samhället, då är 
det en 1800-talsmiljö han avser med begreppet gammal miljö. Men den miljö Jane Jacobs och 
Marshall Berman beskriver som äldre, levande och för staden en vitaliserande miljö och plattform, den 
miljön får ett allt längre avstånd från historien. Industrialismens miljöer som för dessa auktoriteter var 
en gammal miljö. New Yorks trevåningsbyggnader med fasader klädda med rött tegel. 
Blomsterbutiken på hörnet, skomakaren som hjälper dig med allt från sulning till att hålla koll på 
barnen på gatan utanför. Med en förståelse för samhällsförändringar som påverkat samhället, globalt, 
nationellt och lokalt, kan historia bli något än ett statiskt begrepp som inte förflyttar sig. Och genom 
förståelsen kan misstag undvikas.  

Fallstudiens avgränsade bebyggelse påvisar förändringar av stora mått i det mindre sammanhanget. 
Kil är en mindre kommun med dåtidens stora ambitioner. En centralort med en bebyggelse som på 
1960-talet betraktades som omodern, otidsenlig och saneringsmogen. Mindre träbyggnader uppförda 
från sent 1800-tal fram till 1930-tal, byggnader med lokaler för mindre handelsverksamheter och 
bostäder. En huvudgata präglad av en tid när bilen inte fanns, när bilen var något få kunde relatera till. 
Spårig lera och dammig rök. När 1960-talets förändringsiver uppträder i kommunens dagordning 
används begrepp som saneringsmogen bebyggelse, likt storstädernas ingrepp på stadskärnornas 
hundraåriga historia. Självklart ska en kommun som Kil ha ett modernt centrum för den moderna 
människan, i en ny tid med bil, förvärvsarbetande kvinnor, blomstrande industri och en nalkande 
kommunal förändring. Bebyggelsen som lämnade plats för uppsatsens fokusbebyggelse hade en 
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ungefärlig ålder av 50 till 70 år. Kvarteret Svärdet, som stod klart 1966, har uppnått en ålder av 55 år 
vilket gör den till lika historisk som den sedan 55 år tillbaka sanerade bebyggelsen som stod på dess 
plats. Historisk bebyggelse mot historisk bebyggelse. Vilket i praktiken får samhällsplaneringens 
hörnsten hållbarhet att uttrycka att inte upprepa några misstag. 

I en samtidsdiskussion med kommunalt ansvariga ses fallstudieortens avgränsade bebyggelsen som 
möjlig att förtäta, exempelvis genom att infoga högre volymer i en bebyggelse som sedan 1960-talet 
präglats av låga byggnader med plana tak med anslutande parkeringsytor. Ett tillskott vid 
kommunalcentrum har givit miljön ett perspektiv av något annat, där en sju våningar hög byggnad 
berättar framtidens språk, som en trumpetfanfar mot den blå himlen. Kommunens Utvecklingsprogram 
för Kils tätort relaterar till guiden Utveckla din stad. En guide för städer med ambitioner, som i sin tur 
refererar Jane Jacobs teorier om den blandade stadens möjligheter och den blomstrande handeln som 
blir ett resultat av blandningen. Under samtalet om kommunens styrdokument framkom att en viktig 
ingrediens till fallstudieortens framgång under den pandemi som i hög grad påverkat handel, är ortens 
rationella handelslokaler. De rationella lokaler som uppfördes under åren 1960 till 1975, som 
motverkar den postmodernistiska rutnätsstadens ideal, som motverkar den 1800-talspräglade ”gamla” 
miljön.  

Kommunala styrdokument, dokument med historisk bakgrund som samtidigt ställer kikaren mot 
framtiden, ska gagna kommunens samtidskontext och attrahera kapital genom invånare, företagare och 
besökare. Gestaltningsprogram för den offentliga miljön, Kils tätort tydliggör vikten av bevarande av 
de få bestående, historiska byggnader och miljöer som berättar ortens historia och samtidigt fyller en 
funktion för stadsmiljön. I Översiktsplan, samrådshandling anges kulturmiljö som något viktigt, där 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är en tillgång, om vilka i bygg- och 
utvecklingsprocesser hänsyn ska tas. Vad är då en historisk miljö, en kulturhistorisk viktig byggnad 
eller miljö? Riksintressen i fallstudiekommunen är relativt få, centralt belägen bebyggelse som lyfts 
som värdefull är försumbar. Orten har en påtaglig järnvägsbunden historia vilken i orten är synlig 
genom en dominerande stationsbyggnad, ett ytmässigt dominerande spårområde som bidragit till 
platsens födelse men som i nutid fungerar lika mycket som en barriär mellan en sida och en annan. 
Dagens centralort har en påtaglig dominans av 1960- och 1970-talens bebyggelse. En bebyggelse som 
genom flertalet om- och tillbyggnader har förlorat ursprungligheten. Genom en förståelse för de 
samhällsförändringar som bidragit till dess tillkomst, hade situationen varit en annan? Hade den 
planläggning, lovgivning och tillståndsprövning som Översiktsplan, samrådshandling menar ska 
beakta kulturhistoriska värden, verkligen gjort det? Hade hänsyn tagits till kvarteret Freden 4 och dess 
utsträckta, lådliknande arkitektur? Dess genom rikligt med fönster öppna gatufasader som 
trygghetsskapande attribut? Hotellet- och restaurangen med verksamhet som bjuder till liv efter 
butiker och kontor stängt för dagen. Det hade närmat sig de viktiga attribut som Jane Jacobs lyfter som 
allra mest väsentliga för gatans liv; ögon. Ögon genom byggnader, ögon mellan människor som brukar 
gatan. Ombyggnaden av livsmedelshallen i kvarteret Freden är dess fullständiga motsats, en motsats 
till de teorier som guiden Utveckla din stad. En guide för städer med ambitioner lyfter som 
grundläggande i fallstudieortens utvecklingsprogram. 

Förändrade köpbeteenden, förändrade rörelsemönster, förändrade krav på centralortens beståndsdelar. 
Centralorten är trots omvärldsutveckling ett fortsatt en nav i kommunen. En konkurrensutsättning 
finns alltid för attraktiva fastighetstomter hur liten en centralort än må vara. Det perspektiv som Maria 
Andersson lyfter i artikeln ”Suddade spår – om rivningarna av bostäder i små tätorter”, berättar om 
modernitetens betydelse, där en mindre ort gick från ett agrart präglat sammanhang till ett modernt och 
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rationellt sammanhang, där rekordårens bebyggelse flyttade orten från ett sammanhang till ett annat, 
mer påtagligt i det lilla sammanhanget än det större. Som får konsekvensen att skapa en identitetskris 
när det moderna inte längre är modernt, när det moderna inte längre fyller funktionen den var ämnad 
till. Andersson menar att den kulturhistoriska miljön som ständigt utsätts för prövning samtidigt får ett 
fokus som inte den mindre ortens sammanhang kan lyfta på samma sätt. Den opinionssvängning som 
Ingrid Martins Holmberg beskriver i ”Med bebyggelsehistoria som medel. Om relationer mellan 
kunskapsbildning och uppvärdering av äldre stadsbebyggelse”, handlar kanske enbart om det större 
sammanhangets möjlighet att omvärdera kulturhistoriska miljöer? Miljöer som betraktats som gamla 
och fula blir genom påverkan och opinion gamla och fina. Kanske finns det en möjlig vändning även 
för det mindre sammanhanget, kanske en större möjlighet till opinionsvändning. Lena Eriksson skriver 
i Det förflutnas framtid- hållbar kulturarvsproduktion, att kunskaper kring urban utveckling med 
hänsyn till kulturarv nödvändigtvis inte finns i den lokala kontexten, främst hos politiker och 
tjänstemän. Här har kulturarvsutövare en viktig uppgift, en förmedlande uppgift. Maria Andersson 
diskuterar frågan i sin artikel, där förutom det materiella arvet måste värderas, även det immateriella 
arvet måste dokumenteras och bevaras för att sätta sammanhanget i sitt rätta sammanhang.  

Framförallt är diskussionen om vem kulturarvet är konstruerat för intressant, en diskussion som Lena 
Eriksson lyfter i Det förflutnas framtid- hållbar kulturarvsproduktion. Hållbarhet, demokrati och 
inkludering är ledord i diskussionen, ledord som förekommer frekvent i kommunala styrdokument och 
i samtal kring kommunala riktningar. En riktning framåt handlar om hållbarhet, om inkludering, om 
demokrati, men samtidigt handlar det om attraktivitet och vitalitet. Att beakta sitt kulturarv, sitt 
kulturhistoriska arv från djupet av historien handlar om att se till en helhet av utveckling. Att se 
konsumtionens krav på rationalitet resultera i bebyggelse handlar om respekt för den förändring som 
satt tydliga spår i vår omvärld. Att förstå kommunreformens storskalighetsfördelar resultera i 
centralortens ståtliga monument, ett monument med kvadratiska former, för tiden avvikande och 
iögonfallande material, samhällsfunktioner för medborgare samlat centralt i orten, service och 
bostäder i en dygnet-runt-levande förhoppning. Att se människans möjlighet till förflyttning medföra 
spår i den byggda strukturen, där fordonet ska finnas med som en möjlighet, att kunna ta sig från punkt 
A till B. Samhällsförändringar har i fallstudieortens sammanhang pågått sedan rallarna sammanfogade 
rälsen till en fungerande, modern transportmöjlighet. Att se sammanhanget och infoga ett fungerande 
samhälle handlar om hållbarhet. Att se varje unik byggnads förutsättningar och möjlighet att bidra till 
sammanhanget är både en rättighet och en skyldighet.  

I den fördjupade översiktsplan för centralorten som fallstudieorten Kil arbetar med ska fokus ligga på 
centrumutveckling, hur de centrala delarna med huvudgata ska gestaltas och utvecklas. Målet för en ny 
översiktsplan är att den ska sträcka sig till år 2030. Att beakta kommunens och centralortens hela 
historia borde vara en självklarhet, inte välja fokus utifrån det förmoderna stationssamhällets 
småskalighet, dess nostalgi. Just nostalgin ligger i vägen för synen på 1960- och 1970-talens arkitektur 
och bebyggelse som ett värde. En bebyggelse som kanske alltid kommer att uppfattas som ”skyldig” 
då den tog sig plats och förpassade historien till just historien. I samtiden handlar det också om 
relationen historia och hållbarhet. Att förstå nuläge, att förstå vägen fram till nuläge, att se vägen från 
nu fram till framtiden, det borde vara en självklarhet. Historien förflyttar sig, det som är gammalt och 
fult idag, för att återkoppla till Ingrid Martins Holmberg, kanske imorgon betraktas som gammalt och 
fint. Konsumentkooperationens funktionella vita lådformade byggnad med vit fasadkalksten får 
kanske samma betydelse som träbyggnaden på Storgatan 18, som under flertalet år huserade 
Blomqvists café och som fick skratta åt förgängelsen år 1966. Att se till varje unik byggnads 
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möjligheter handlar om hållbarhet och som fallstudieortens Översiktsplan, samrådshandling menar, att 
varje kulturhistorisk värdefull byggnad ges en meningsfull användning anpassad till dess värden. 
Definitionen av kulturhistoriskt värde blir här av yttersta vikt. En definition som kommunen kan 
tillfoga sig genom bebyggelseantikvarisk expertis och framförallt genom en vilja att arbeta med en 
historisk helhet, en historisk hållbarhet.  

Den antikvariska expertisen menar Henrik Ranby har en viss skyldighet till det fokus som lagts på den 
förmoderna bebyggelsen. I Åkdon, blick och landskap. Om relationer mellan kommunikationer, 
kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne, skriver Ranby:  

Inom kulturmiljövården, i synnerhet byggnadsvården, sågs inte sällan en framväxande 
byggnadsvårdsrörelse och en ny postmodern arkitektur som två sidor av samma mynt, som ett 
avståndstagande från vad som uppfattades som en havererad modernitet”.308 

Han fortsätter med följande konstaterande: 

Tanken på moderniteten som ”icke-kultur” eller ”ingenting vi behöver minnas” menar jag har fått 
konsekvenser för den professionella synen på delar av industrisamhällets kulturarv”.309 

Resonemanget belyser den breda, inkluderande expertisens viktiga roll. En inkluderande expertis som 
ser den historiska helheten, som inkluderar den modernismens tillika bilismens avtryck i 
bebyggelsehistoria och kulturhistorisk värdering.  

Jane Jacobs teorier om en funktionsintegrerad stadsmiljö, en offentlig urbanitet, liv och rörelse, en 
blandad bebyggelse, handlar om teorier utvecklade och publicerade under tidigt 1960-tal. 1960-talet 
som var en föränderlig tid, men vilken tid är inte föränderlig? Jacobs teorier är applicerbara utifrån 
dagens hållbarhetsperspektiv, där en inkludering av dagens förutsättningar och en bebyggelsehistorisk 
utveckling sedan 1960-talet ska beaktas. Där förändringar kan ske i samarbete med historien. Där en 
parkeringsyta kan omvandlas till något samtida och ett framtida behov. Som ett komplement till 
befintlig bebyggelse. Då fungerar Jacobs teorier i realiteten, som ett applicerbart stöd till kommuners 
urbana utveckling, inte som en nostalgisk sagobok om hur det kunde ha varit.   

 

 

 

  

                                                   
308 Ranby, H. Åkdon, blick och landskap. Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, 
Skåne. 2020, s 548. 
309 Ibid., s. 548. 
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7 SAMMANFATTNING 

På rekordtid – från stationssamhälle till centralort. Fallstudie Kil, bebyggelseutveckling 1960 – 1975, 
är en kandidatexaminerande uppsats inom kurs KBA602 V21 Examenskurs för kandidatexamen på 
Bebyggelseantikvariskt program, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Uppsatsen 
redovisar genom samhällsfenomen en bebyggelseförändring, i det generella och det specifika. 
Samhällsfenomen som valts för uppsatsens syfte är transportrevolutionen med privatbilismen, 
konsumtionsförändringen samt kommunala reformer. För att exemplifiera förändringar har 
samhällsförändringar applicerats på en fallstudieort, Kils centralort i kommunen Kil i Värmland.  

Uppsatsens frågeställningar är hur dessa samhällsförändringar påverkat bebyggelsen i ett avgränsat 
område i Kils centralort under perioden åren 1960 – 1975, hur bebyggelsen från den avgränsade 
perioden åren 1960 – 1975 förhåller sig till begreppet urbanitet ur Jane Jacobs urbanteorier, ur ett 
attraktivitetsperspektiv samt i relation till kulturhistoriskt värde, hur bebyggelsen från den avgränsade 
perioden åren 1960 – 1975 värderas som kulturvärde i kommunala styr- och planeringsdokument. 
Uppsatsens andra kapitel är en översikt över de samhällsförändringar som valt för uppsatsen och som 
exemplifierar strukturella och materiella samhällsförflyttningar under en intensiv historisk period. 
Orten som går från ett mindre stationssamhälle till en centralort introduceras genom historik, 
kommunreformer inkluderat. Rekordåren introduceras kortfattat liksom kommunens fysiska planering 
som blev ett kommunalt planmonopol. Transportförändringen genom effektivare metoder och en ökad 
bilism ställde krav på effektiv infrastruktur, nya köpbeteenden ställde krav på rationella lokaler med 
större utrymme i äldre samhällsstrukturer.  

Uppsatsens tredje kapitel diskuterar begreppet urbanitet ur tre perspektiv; Jane Jacobs urbana teorier 
om blandstaden och vikten av gatans ögon, attraktivitet som är ett samtida modeord för att vitalisera 
stadskärnor och centralorter, samt kulturhistoriskt värde och dess relation till urbanitet, där 
kulturhistoriska miljöer och värden ställs mot urban utveckling och viljan av att vara attraktiv. I det 
fjärde kapitlet konkretiseras samhällsförändringarna i fallstudien, där Kil som stationssamhälle 
introduceras. Kommunala reformer exemplifieras i ett kommuncentrum vilket stod klart 1972. 
Transportrevolutionens spår exemplifieras genom huvudgatan Storgatans transformering från smal och 
lerig till bred och modern, samt genom bensinstationens självklara centrala plats i centralorten. 
Konsumtionsförändringens avtryck konkretiseras genom kvarteren Freden 4 och Svärdet 7 som genom 
sin s.k. lådarkitektur som kontrasterade huvudgatans historiska småhusbebyggelse, med platta 
byggnadskroppar och samtidens nya material som kalkfasadsten.  

I uppsatsens femte kapitel sammanfattas fallstudiekommunens styrdokument ur perspektivet 
kulturhistoria och kulturarv. Dokumenten Gestaltningsprogram för den offentliga miljön Kils tätort, 
Kulturmiljöprogram Kils kommun, Utvecklingsprogram för Kils tätort, Översiktsplan 2010 i korthet 
samt Översiktsplan, samrådshandling diskuteras med en utvald grupp från kommunens förvaltningar 
sammansatt av sektorchef för samhälls- och serviceförvaltningen, i ett digitalt samtal. Uppsatsens 
avslutande diskussion resulterar i ett behov av upplysning kring kulturhistoriska värden, vad dessa 
består av och hur det värderas i kommunala styrdokument. Samt behovet av kompetens för att 
värdesätta historiska miljöer som genom samhällsförändringar ger förståelse till en historisk kontext 
som bör värdesättas.  

Arkivmaterial är det källmaterial som skapade störst förståelse för lokala fallstudieortsförändringar, 
där bygglovshandlingar, rivningslov och kommunala protokoll skapade en historisk väg för 
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bebyggelsen och dess förändringar. Litteratur och artiklar gav en generell bild av de framskrivna 
samhällsförändringar som valts för uppsatsens exemplifieringar. Fotografiskt material skapar en 
historisk kontext att jämföra med bygglovsritningar och byggnadsnämndsprotokoll. Platsbesök har 
gett känslan av volymer och materialitet i samtiden, att jämföra med historiskt material för 
förändringsförståelse, en väg till förståelse genom teorier, exempelvis Jane Jacobs förespråkande av 
blandstaden, eller genom synen på kulturhistoriskt arv i en centralorts attraktivitetsbehov.  
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Otryckta källor 

Arkiv 

Kils kommun, kommunarkivet (KKA). 

Handling: 00-2017-11-30-0119-001. Freden 4. Ritning. 2017-11-28. 

Handling: 00-2017-11-30-0122-001. Freden 4. Bygglovsansökan. 2017-11-28. 

Handling: 0001-4272 00307691. Ritning nybyggnad. 1910. 

Handling: 0001-4377 0032143-1. Ritning nybyggnad. 1910. 

Handling: 0002-4271-0030759-1. Freden 4. Ombyggnad. 1999. 

Handling: 0002-4271-0030760-1. Freden 4. Ombyggnad. 1999.  

Handling: 0010-4376 00320991. Ritning nybyggnad. 1911.  

Handling: 0013-4377-0032155-1. Svärdet 8. Ritning. 1931-11-20. 

Handling: 0015-4377-0032157-1. Svärdet 8. Bygglovsansökan. 1965-11-08. 

Handling: 0016-4377 0032158-1. Byggnadslovsritning. 1966. 

Handling: 0020-4376-0032109-1. Svärdet 7. Rivningslov. 1965-09-23. 

Handling: 0020-4376-0032111-1. Svärdet 7. Byggnadslov. 1965-09-11. 

Handling: 0022-4272-0030790-1. Freden 4. Rivningslov. 1966-01-11. 

Handling: 0022-4272-0030791-1. Freden 4. Bygglovsansökan. 1968-10-15. 

Handling: 0029-4377 0032171-1. Bygglovsritning. 1969. 

Handling: 0030-4377-0032172-1. Svärdet 8. Nybyggnation. 1970. 

Handling: 0034-2947 0018429-1. Fasadritning. 1971.  

Handling: 0034-4376-0032123-1. Svärdet 7. Byggnadslov. 1978-10-16. 

Handling: 0036-4376 0032125-1. Planritning. 1978-10-16. 

Handling: 0037-4376 0032126-1. Fasadritning. 1978-10-16. 

Handling: 0139-4272-0030907-1. Freden 4. Tillbyggnad. 2006. 

Handling: 0141-42720030909-1. Freden. Dokument bygglov. 2006, 2007.  

Handling: 0205-2947-0018600-1. Bygglovsansökan. 1980-03-21. 
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Handling: 0206-2947-0018601-1. Utbyggnad. 1980-02. 

Handling: 0210-2947 0018605-1. Fasadritning. 1971. 

Handling: 0344-2947-0018739-1. Ritning. 1994-03-04 

Handling: 0395-2947-0018790-1. Ritning. 1971. 

Handling: 0408-2947 0018803-1. Planritning. 1971.  

Handling: 07724820170425132046. Kommunhuset 1. Bygglovsansökan. 2017-04-24. 

Handling: 077260201700425140332. Kommunhuset 1. Ritning. 2017-04-24. 

Handling: 1.3 Kommunhuset 1 L2010-0188. Bygglovsansökan. 2010-09-07. 

Handling: 1.4 Kommunhuset 1 L2010-0188. Avslag. 2010-10-05. 

Handling: Ansökan om bygglov Kil 2018-06-28. Kommunhuset 2.  

Handling: Beskrivning till förslag till dispositionsplan. 1975-02-13. 

Handling: Byggnadsnämnden, 200-212. Handlingar avseende detaljplaner.1939. 

Handling: Byggnadsnämnden, 223-229. Handlingar avseende detaljplaner. 1971-07-06.  

Handling: Byggnadsnämnden, 246-255. Handlingar avseende detaljplaner. 1979-08-28.  

Handling: Byggnadsnämnden, 1965-08-25. Tillhör byggnadsnämndens beslut. 

Handling: Byggnadsnämnden. Dnr. 225/68. 213-222. Handlingar avseende detaljplaner. 
1969-03-18.  

Handling: Dnr. 19-1969-30. Stora Kils kommun, kommunfullmäktige, 
sammanträdesprotokoll. 1969-01-30. 

Handling: Dnr. 173-1965-31.Väg- och vattenbyggnadsverket. Ombyggnad av Storgatan 
inom Kils stadsplanelagda område. 1965-06-10. 

Handling: Dnr. 254-1965-26. Stora Kils kommun, kommunfullmäktige, 
sammanträdesprotokoll. 1965-06-21. 

Handling: Dnr. 257-1965-2750. Stora Kils kommun, kommunfullmäktige, 
sammanträdesprotokoll. 1965-06-21. 

Handling: Dnr. 449-1967-31. Stora Kils kommun, kommunfullmäktige, 
sammanträdesprotokoll. 1967-10-05. 

Handling: Dnr. 487-1965-2750. Stora Kils kommun, kommunfullmäktige, 
sammanträdesprotokoll. 1965-12-09. 
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Handling: Dnr. 591-1967-541. Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Värmlands län. 
Överenskommelse beträffande utförandet av vatten- och avloppsledningar i samband 
med ombyggnad av Storgatan i Kil. 1968-04-08.  

Handling: Dnr. 618-1966-262. Stora Kils kommun, kommunfullmäktige, 
sammanträdesprotokoll. 1969-07-08. 

Handling: Dokument 1967 väg 699 Storgatan. 1965-01-15. 

Handling: Protokoll byggnadsnämnden Stora Kils kommun. 1964-02-20. 

Handling: Rivnings- och avfallshanteringsplan OKQ8 Storgatan Kil. 2014-12-01. 

Handling: Rivningslov ansökan. 2013-09-12. 

Handling: Sannerud 1-610 Hus E. Förändringsförslag. 2019-04-16. 

 

Muntliga källor 

Informant 1: Malin Lövendal, sektorchef samhälle och service – VA, projekt, 
näringsliv, fastighet, gata, kultur och fritid, kost, digitalt videosamtal 2021-03-31  

Informant 2: Alija Tandirovic, myndighetschef, ansvar samhällsplanering, miljö och 
bygg, digitalt videosamtal 2021-03-31 

Informant 3: Mikael Lundberg, näringslivschef tillika ordförande i centrumföreningen, 
digitalt videosamtal 2021-03-31 

Informant 4: Malin Karlsson, arkivarie Kils kommunarkiv, digitalt videosamtal 2021-
03-31 
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ILLUSTRATIONSFÖRTECKNING 

Fig. 1 (omslag): Kvarteret Svärdet 7. Bild: Nilsson, Bengt. Hundra år på Storgatan i Kil. 2016. 

Fig. 2: Kils järnvägsstation maj 1894. Bild: foto Harald Eriksén, Västergötlands museum, Digitalt 
museum.  

Fig. 3: Kommunalcentrum, fasadritning 1971. Ritningsmaterial som tydligt framhäver 
karaktäriserande uttryck och materia som betongelement med frilagd ballast, fönsterband, plantak och 
inskjutna balkonger som ger uttrycket av en loftgång. Bild: KKA 0050-2947 00184451. 1971-01-29. 

Fig. 4: Domus Gustavsberg, 1960-tal. Bild: foto VKN001643, Värmdö kommun, Digitalt museum.  

Fig. 5: Självbetjäningshandel, Domus Gustavsberg. Bild: foto VKN001666, Värmdö kommun, 
Digitalt museum. 

Fig. 6: Kils centralorts centrala område med järnvägsområdet ovan. Bild: kartor.eniro.se. Hämtad 
2021-04-21. 

Fig. 7: Storgatan med bebyggelse från tiden kring sekelskifte år 1800/1900. Bild: KKA, okänt datum. 

Fig. 8: Fallstudieområdets bebyggelse och dess placering. Bild: kartor.eniro.se. Hämtad 2021-04-21. 
(Modifierad av Daniel Hedin). 

Fig. 9: Situationsplan kommunalcentrum. Markeringar till vänster är kvarteren Freden och Svärdet. 
Bild: KKA 0395-2947 00187901 1971-01-29.  

Fig. 10: Fasader kommunalcentrum byggnad E. Bild: KKA 0403-2947 00187981. 1971-01-28. 

Fig. 11: Kommunalcentrum byggnad E med torget och dess ursprungliga växtlighet i förgrunden. 
Okänt årtal. (Beskuren). Bild: Svensson, T. Tredje vykortsboken. 2004. 

Fig. 12: Kommunalcentrum byggnad E 2021. Bild: foto Daniel Hedin 2021-04-09. 

Fig. 13: Fasadritning kommunalcentrum byggnad F 1980. Element som plantak, fönsterband och 
textur relaterar till befintliga byggnader. Bild: KKA 0210-2947 00186051. 1980-02-11.  

Fig. 14: Fasadritning ombyggnad 1994. Volymförändring genom exempelvis fler våningsplan, valmat 
tal och avvikande textur. Bild: KKA 0344-2947 00187391. 1994-03-04. 

Fig. 15: Fasadritning nybyggnad 2018. Avvikande volym och textur. Bild: KKA A40-3-002. 2018-06-
18.  

Fig. 16: Biblioteket, byggnad E samt nybyggnad från 2018 i bakgrunden. I förgrunden det 2018 
förändrade torget med bl.a. ny markbeläggning, belysning och offentlig utsmyckning. Bild: foto 
Daniel Hedin 2021-04-09. 

Fig. 17: Karolinen Karlstad. Bild: Wikipedia. Karolinen. Hämtad 2021-05-13.  

Fig. 18: Karlstads stadsbibliotek. Bild: Wikipedia. Karlstads stadsbibliotek. Hämtad 2021-05-13. 

Fig. 19: Situations- och fasadritning inför nybyggnation av Gulf bensinstation, 1965. Bild: KKA: 
0016-4377 00321581. 1965-11-25.  
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Fig. 20: Bensinstation uppförd på 1930-talet, Storgatan Kil, moderniteten manifesterad genom 
bilismens bebyggelse. Bild: KKA 0013-4377 00321551. 1931.  

Fig. 21: Ahlmarks parkeringshus Karlstad, 1980-tal. Bild: foto SEVA-TH1513, Värmlandsarkiv, 
Region Värmland, hämtad 2021-05-11. 

Fig. 22: Stadsplan, förslag för kvarteren Freden och Svärdet, 1965-05-14. Bild: KKA 211. 

Fig. 23: Freden 4, planritning med livsmedelshall vänster, hotell- och restaurang mitt samt bank- och 
postlokaler höger. Bild: KKA 0026-4272 00307941. 1967-09-01. 

 Fig. 24: Fasadritning nybyggnation, Freden 4, söder fasad ovan (mot Storgatan), norr fasad nedan. 
Bild: KKA 0026-427200307961. 1967-09-01. 

Fig. 25: Freden 4, 1970-tal med livsmedelshall vänster, hotell- och restaurangverksamhet i 
mittenpartiet samt banklokal närmast stationsplan. Järnvägsstation synlig bland grönskade träd i 
bakgrunden. Bild: vykort privat.  

Fig. 26: Freden 4 med Wermlandsbankens kontor, tidigt 1980-tal. Bild: foto privat. 

Fig. 27: ICA Supermarket med den förändrade fasaden mot Storgatan. Bild: foto Daniel Hedin 2021-
04-09.  

Fig. 28: Den före detta banklokalen för Wermlandsbanken (nu Apoteket Kronan) med förändrat tak 
och färgsättning. Bild: foto Daniel Hedin 2021-04-09.  

Fig. 29: Svärdet 7 och situationsplan (ovan) för byggnadens placering vid Storgatan, lokalernas layout 
nedan. Bild: KKA 0021-4376 00321101. 1965-11-02.  

Fig. 30: Fasadritningar för Svärdet 7, fasad norr/öster ovan, fasad söder (med huvudentré)/väster 
nedan. Bild: KKA 0023-4376 00321101. 1965-11-02. 

Fig. 31: Fasadritning ombyggnad Svärdet 7 1978 med förlängd fasad och valmat skärmtak över ny 
entré. Bild: KKA 0037-4376 00321261. 1978-10-18.  

Fig. 32: Fasadförändring efter ombyggnad för livsmedelsbutiken Pekås. Bild: foto Daniel Hedin 2021-
04-09. 

Fig. 33: Domus varhus Karlstad, 1960-tal. Bild: vykort privat. Fig. 34 (HÖ): Tempo varuhus Karlstad, 
1960-tal. Bild. Vykort privat.



 

 

 


