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FTER NÄSTAN TJUGO ÅR i Malmös led-
ning är Ilmar Reepalu förmodli-
gen landets mest kända politiker, 
utanför rikspolitiken. 

Nu har 69-åringen bestämt sig för att 
trappa ned. Till sommaren lämnar han 
kommunalrådsposten.

Utformningen av hans politiska efter-
mäle är i full gång. Kritik mot hans Mal-
mö saknas inte – segregation, kriminalitet, 
antisemitism - men även Reepalus poli-
tiska motståndare hyllar hans insats som 
drivande stadsförnyare:

som återgett staden kontakten med ha-
vet. Ett skyltfönster för det nya, dyna-
miska Malmö.

en ungdomsstad.

omdefinierat stadens centrum.
-

ligt på många mils avstånd.

KONTR ASTEN ÄR AVSEVÄRD mot det Malmö 
som Ilmar Reepalu tog över 1994:

 – Det var som om botten hade gått 
ur stan, berättar han när vi träffas i hans 
tjänsterum i Stadshuset.

 – Vi hade haft världens största bock-
kran. Och Sveriges bästa fotbollslag. Nu 
var varvet borta och Saab-fabriken ned-
lagd. Arbetslösheten var skyhög, befolk-
ningen minskade, butikslokaler i centrum 

stod tomma. Till och med MFF befann 
sig i utförsbacke.

För Malmöborna var Ilmar Reepalu 
mest känd som sjukvårdspolitiker när han 
blev socialdemokraternas affischnamn. 
Hans kommande roll som stadsförnyare 
var då helt skriven i stjärnorna.

Men den formella bakgrunden pekade 
onekligen i en viss riktning: Parallellt ut-
bildad till både civilingenjör inom väg- och 
vatten och  arkitekt på Chalmers. Och med 
en yrkeskarriär som planarkitekt i Mal-
mö och tillika ett par år som tillförordnad 
stadsbyggnadschef i Borås.

Men minst lika viktigt i Ilmar Reepalus 
bagage var rollen som stadsmiljöaktivist.

När han kom från uppväxtens Motala 
för att studera på Chalmers i mitten av 
60-talet upptäckte han snart att det inte 
enbart var studierna som engagerade:

– Det var U-grupperna, FNL-rörelsen 
och olika miljöfrågor – mot raffinaderiet i 
Brofjorden, mot trafikleder, för mer kol-
lektivtrafik, berättar han.

– Vi hade väldigt radikala uppfattningar 
på Chalmers. Lärarna var utmärkta, men 
vi kunde vara rätt tuffa. På arkitektur fick 
vi en gång som övningsuppgift att rita ben-
sinstationer – men det vägrade vi att göra.

Den unge studenten flyttade in i ett 
gammalt hus i Landala och blev inom kort 
engagerad i en grupp med målet att stoppa 
fortsatta rivningar i stadsdelen. Många av 
aktivisterna hade koppling till Chalmers. 

Med spektakulära byggprojekt och 
infrastruktursatsningar har Ilmar Reepalu vänt på 
bilden av Malmö; från nedkörd industriort till stolt 
kunskapsstad. Men det som formade hans egen 
världsbild var åren som radikal arkitekturstudent och 
stadsmiljöaktivist – i Göteborg.

Rivningsmotståndaren 
som blev stadsförnyare

Text: Björn Forsman  Foto: Malmö stad
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TT RIKTIGT BRA PROJEKT, som genere-
rat väldigt mycket kunskap, sum-
merar Johan Funehag efter ett de-
cennium som forskare och konsult 

i Sveriges envisaste berg.
Många har beskrivit tunnelbygget som 

ett praktfullt fiasko. Men när Chalmers-
ingenjören Johan Funehag började arbeta 
med injektering i Hallandsåsen som dok-
torand 2002 var de stora fadäserna redan 
historia.

Då fanns ett färskt riksdagsbeslut på att 
tunneln efter ett långt stillestånd skulle byg-
gas färdig – fast denna gång med betong-
klädda tunnelrör och en helt ny borrteknik.

Frågan hur man skulle få bukt med de 
extrema vattenflödena i åsen var dock till 
stor del fortfarande obesvarad.

– På den tiden talades det om bergin-
jektering som någon sorts svartkonst. Men 
detta har vi lyckats komma bort ifrån, sä-
ger Johan Funehag.

Den skulle ha kostat 900 
miljoner och blivit klar på 
fem år. Men när tågtunneln 
genom Hallandsåsen 
tas i bruk 2015 – tjugotre 
år efter byggstarten – 
landar notan på drygt tio 
miljarder.

Ljuset på väg genom tunneln

Text: Björn Forsman  Foto: Trafikverket

Senare upprepades samma mönster i 
Haga och Annedal. De blivande stads-
byggarna och arkitekterna tog strid för 
att bevara just de ”usla boendemiljöer” 
som var själva drivkraften bakom den 
så kallade saneringen av arbetarstads-
delarna.

– Vi hade debatter med ledande po-
litiker om varför de ville riva. Motiven 
gick att förstå på sätt och vis: Det är 
skillnad på att vara hänvisad till att bo 
i dessa nedslitna miljöer med småbarn 
och dass på gården och att bo där till-
fälligt som vi gjorde.

Men logiken i rivningsraseriet hal-
tade, tyckte studenterna:

– Många tvingades ut till förorterna 
mot sin vilja. De fick moderna bostäder 
med alla bekvämligheter, men deras so-
ciala liv blev helt sönderslagna. 

– För oss som studerade stadsbygg-
nad och skulle förverkliga miljonpro-
grammet blev detta en väldigt kluven 
situation. 

LÄRDOMEN SOM ILMAR REEPALU tog med sig 
har följt honom genom livet: Stadspla-
nering kräver delaktighet och engage-
mang. Besluten måste förankras hos de 
människor som berörs.

Som nybakad arkitekt fick han jobb i 
Göteborg men hamnade efter ett par år 
av en slump i Malmö. Stadsmiljöakti-
vismen flyttade med. På dagtid mellan 
8 och 17: Avlönat arbete på stadsbygg-
nadskontoret. Kvällstid: Frivilligt ar-
bete i det lokala byalaget – exempelvis 
för att stoppa byggandet av en trafikled 
genom gamla Väster.  

– Jag skrev till och med en artikel om 
detta i konsttidskriften Paletten, jag 
vill minnas att rubriken löd: ”Subver-
siv verksamhet i samhällets tjänst”, be-
rättar Reepalu.

Starkt samhällsengagemang allt-
så, men utanför partipolitiken. Var-
ken socialdemokratin – han hade varit 
SSU:are under gymnasietiden – eller i 
någon gruppering inom den så kallade 
bokstavsvänstern lockade.

– Folk stängde in sig i de där sekterna. 
Plötsligt gick det inte att prata öppet 
längre. Det stämde inte för mig. 

Så småningom blev det partipolitik 
i alla fall, med start i en lokal s-för-
ening. Men han höll sig konsekvent 
borta från statsbyggnadsområdet – det 

hörde ju yrkeslivet till.
Och så hade det kanske förblivit, om 

han inte efter valsegern 1994 hamnat 
som högste politiskt ansvarige i ett Mal-
mö på ruinens brant.

– Mycket av det som jag jobbat med 
passade plötsligt in. Hur får vi fart på 
city? Hur förhindrar vi att människor 
flyttar ut? Frihetsgraden var stor, efter-
som katastrofen var stor.

Även om Öresundsbron inte var 
Reepalus påfund, såg han tidigt de möj-
ligheter som bron, liksom EU-medlem-
skapet, skulle öppna för regionen. 

FORTSÄTTNINGEN ÄR HISTORIA – ett stycke 
Malmöhistoria som Ilmar Reepalu nu 
får erkännande för. Och som tydliga 
symboler för Malmös förvandling står 
de stora byggprojekten där. Sådana kan 
behövas för att människor ska känna 
stolthet över sin stad, menar Reepalu.

Somliga skulle kanske hävda att pro-
jekten även står som monument över 
honom själv.

– Men glöm inte de sociala projekten 
som genomfördes innan dessa byggen 
kom till: Exempelvis upprustningen av 
Holma, ett av de mest nedgångna områ-
dena från miljonprogrammet, påpekar 
han med viss hetta. 

– Detta är också en del av Malmös 
omdaning, även om det inte sticker ut 
lika tydligt som Turning Torso.

Och även om Ilmar Reepalu snart 
kliver åt sidan, så tror han inte att det 
är slut på spektakulära byggen i Malmö. 
Eller vad sägs om en tunnelbanelinje 
under sundet direkt till Köpenhamn? 
Kostnad: 10 miljarder. Utredning på-
går.

Många invänder nog att en sådan 
satsning aldrig kan bli samhällseko-
nomiskt lönsam, något som för övrigt 
hävdades även om Öresundsbron och 
Citytunneln. 

Men det är ett resonemang som Il-
mars Reepalu inte ger mycket för.

– Man kan inte räkna ut sådant i be-
folkningstäta områden, det finns alltför 
många underliggande potentialer. Till 
sist måste det bli beslutsfattarnas mag-
känsla som avgör.


