161015 Astoria demonstration Christopher Persson

Vi är här idag eftersom vi har någonting gemensamt. Vi ser med fasa på det som nu håller på att ske omkring oss. Hur staden än en gång står inför samma typ av hot som den gjorde under 60-och 70-talen. Vi trodde, när vi kunde se dokumentärerna om rivningarna i Klara som visade hur det en gång såg ut i Stockholm och hur mycket som då gick förlorat, att den skövlingen var en del av det förflutna. Något som aldrig kunde hända igen. För det var ju helt otänkbart. Vi trodde att vi hade dragit lärdom av historien.

Men nu står vi här igen. Fyrtio år senare med samma värden som står på spel.

Frågan man kan ställa sig är: lärde vi oss ingenting av det som skedde?

Nu vill man riva en av Östermalms första byggnader. Som stod här innan större delen av stadsdelen byggdes och utan att det är något fel på huset.

Man talar om att det är nödvändigt att göra så här för att staden skall kunna växa. Men en stad kan inte växa om man bara bygger där det redan finns bebyggelse eller där värdet av det nybyggda inte kan kompensera för det som rivs. En stad behöver behålla sin identitet och man kan inte räkna med att en stad skall kunna utvecklas om man gör allt för att rasera dess förflutna. Men vi talar inte bara om stadens historia, dess kulturarv och dess identitet och nödvändigheten av att knyta an till det. 

Vi talar om oss själva. Vi talar om vår historia, Vårt kulturarv. Vår identitet.  Vi talar om våra rötter. Vi talar om vårt ursprung. Vi talar om det som andra har gått i krig för att kämpa för. Vi talar om det som andra aldrig skulle ge upp.

Och de som fått sina städer jämnade med marken har därefter gjort allting för att återskapa det som förlorats. Och varför. Jo därför att man insett att det ursprungliga som raserats är detsamma som ens egen identitet.

Utan en historia, en anknytning till det förflutna är man ingenting. Mänskligheten hade aldrig haft den kollektiva framgång som vi genom historien har haft utan att dra nytta av vårt förflutna och lära oss av allt det som det har att erbjuda. Vår teknik och vår kunskap är resultatet och summan av detta och de lärdomarna har i sin tur blivit omsatta i de byggnader vi har konstruerat. Vad är Collosseum i Rom, pyramiderna i Gizeh, Versailles i Paris eller Chrysler building i New York om inte symboler för den genom historien ärvda kunskapen? 

Symboler för den körsträcka av utveckling, den "träning" om man så vill, inför framtiden som samtiden alltid är beroende av. Inser man inte att man behöver den bakgrunden för att kunna utveckla sig inför framtiden är man illa ute. I Egypten och antikens Rom var det värsta straff som någon någonsin kunde dömas till, att bli raderad ur historien. Att få sitt namn raderat från inskriptioner och kartuscher. Det som kom att kallas Damnatio memoriae. Dömd till att glömmas bort.

När vi nu är beredda att rasera stadens och stadsdelarnas historia för ekonomisk vinning gör vi ingenting annat än raderar vår identitet bit för bit. Vad som nu håller på att ske är att vi tar Stockholm för givet och naggar det i kanten bit för bit som en kaka som man klåfingrigt inte kan hålla sig borta ifrån. Men det man gnager på brister till slut och i slutändan har man ingenting.

Inser man inte att vi behöver den bebyggelse och de platser som vi läser om i historieböckerna, som våra författare nämner i sina verk, de platser där vi lekte, de parker där vi kysstes för första gången. Att vi behöver allt det i ett tidevarv när skolresultaten blir allt sämre, när rotlösheten och segregationen ökar i samhället, där sammanhållningen och identiteten mer och mer får ge vika för kortsiktigt tänkande och banala resonemang.

Vår identitet finns i byggnaderna, det som utgör vår miljö, det som får oss att känna oss som hemma. Här och ingen annanstans. Den lever och den dör med byggnaderna som skänker oss det band som binder oss samman med det som en gång fanns. Det förflutna som format oss till det vi är.

Det här handlar om Astoria men Astoria är bara första steget. Snart kommer även andra äldre byggnader att hamna i bilans skugga när byggbranschen sneglar på Astorias rivning som det faktum som tillåter dem att gå över gränsen med andra äldre hus. Snart kan det, som i fallet med husen runt Sturegallerian vara bostadshus som man vill riva. Och det kan vara ditt, mitt eller våra vänners. Och så försvinner den stad vi känner. 

Den som inte inser värdet av det man har, är dömd att förlora det. 






