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F ö r o r d
T I l l  d e N  s v e N s k a  U p p l a g a N

stora städer låter sig knappast planeras enbart med kartor. 
Deras dynamik styrs snarare av ekonomiska förändringar än av planarkitekter-
nas strategier. För den som vill förstå staden inifrån och ut, från stadskärnan och 
ända ut till förorten, räcker det inte med att enbart titta. Bilden av den politik 
och de ekonomiska villkor som gällt under hela dess historia, likaväl som spåren 
av de individer som arbetat fram den måste man läsa sig till. Edward Glaesers 
bok är inte bara en lysande framställning av villkoren bakom många av världens 
stora städer, utan också en flammande plädering för det som han kallar män-
niskans största uppfinning. Beskrivningen går bortom fysiken; det är stadens 
förmåga att generera välstånd, framsteg och hälsa som fascinerar honom. Med 
en outtröttlig iver beläggs det ena sambandet efter det andra med siffror och 
statistik. 

Edward Glaeser är professor i ekonomi och har ägnat hela sin framgångs-
rika karriär åt att räkna på städer. Resultaten har genererat en imponerande 
mängd vetenskapliga artiklar, som regel tillsammans med olika kolleger vid de 
institutioner han verkat vid – University of Chicago och Harvard. Stadens triumf 
är en populärvetenskaplig presentation av dessa rön, där en anmärkningsvärt 
omfattande amerikansk statistik mjölkats på samband. För även om boken gör 
anspråk på att presentera generella modeller som ska gälla för städer i hela värl-
den, är usa berättelsens kärna. Glaeser rör sig hemtamt i dess metropoler och 
använder ofta sitt eget liv för att ge siffrorna relief.

Glaeser föddes på Manhattan 1967 och växte upp i ett New York förlamat 
av våld och stagnation. Hans tyskfödde far Ludwig var arkitekt och intendent 
på Museum of Modern Arts avdelning för arkitektur och design, sedermera 
chef för Kanadas arkitekturinstitut. Modern Elizabeth var framstående eko-
nom. Föräldrarnas professionella intressen inspirerade sonen, som utvecklades 
till den ledande ekonomen med staden som fält. Han återkommer ständigt till 
New York City och till dess återfödelse som metropol efter 1970-talets ned-
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gångsperiod. Stadens stora stadsteoretiker Jane Jacobs var och är en stor idol, 
men det är snarare hennes insikter i stadens dynamik än hennes engagemang 
för bevarande som präglat Glaeser.

Om Glaesers mission ska sammanfattas i en mening, måste den rymma 
orden närhetens magi. Hans analyser och förslag till förändringar är alla präglade 
av en strävan efter ökad närhet. Mest övertygande, och stilistiskt mest briljant, 
blir han i beskrivningen av platser där denna närhet förlorats, som Detroit. En 
viss kännedom om de amerikanska förhållandena liksom om New Yorks, Bos-
tons och Paris geografier är en hjälp vid läsningen. Men med distansen följer 
också en klargörande abstraktion. Det är lättare att se den stora bilden på lite 
håll, men för en svensk läsare kan såväl frånvaron av en allmän välfärdspolitik 
som den amerikanska stadens karaktär med välmående förorter och fattigare 
stadscentra kännas avlägsen, ja rent av bakvänd. Jag körde själv en Chevrolet 
Suburban för många år sedan. Det var inte bara bensinförbrukningen som var 
orimlig, utan också beteckningen. Tanken att Volvo skulle döpa en modell till 
»förortslig« är bisarr, men i ett land där bilpendlingen från förorten räknades till 
livets goda, föll sig namnet naturligt.

Till skillnad mot stadsbyggnadshistorikers beskrivningar skippar Glaeser 
vanliga karaktäriseringar och dyker direkt in i statistiken. De förföriska samban-
den är samtidigt en akilleshäl; det är lätt att dra stora växlar på små överensstäm-
melser och Glaeser skulle kunna kritiseras både för sin svaghet för statistik och 
för en övertro på marknadskrafternas förmåga att ställa saker och ting till rätta. 

Bakom den propert tredelade kostymen döljer sig dock ingen typisk mark-
nadsliberal. Han betonar behovet av ett samhälle som kan ge alla både teknik 
och sociala skyddsnät. Därför är också borgmästaren bakom Londons vägtul-
lar, »Red Ken« Livingstone, en favorit. Han är heller inte blind för att allt inte 
går att förklara med siffror, såsom orsakerna till den ökade kriminaliteten i New 
York 1960–1975 eller kreativitetens blomstring i samma stad. Fallen från en 
arkitekt är han inte omedveten om stadsbildens och historiens betydelse. Men 
de debiteras stadens utgiftskonto.

en universalformel?
Med tätheten som egenvärde blir den äldre bebyggelsens lägre exploatering 
ett problem. Något att kosta på sig om man vill och i Glaesers ögon ett hinder 
för den optimalt täta staden. Här blottas några svagheter. För det första är sam-
banden mellan hushöjd och framgång inte entydiga – många motorer i urban-
ekonomin har påfallande låg bebyggelse, till exempel Tokyo, medan höghusen 
inte räddade Dubais ekonomi från att falla, vilket Glaeser också noterar. För det 
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andra har Europas småskaliga stadskärnor en betydelsefull ekonomisk dyna-
mik. Trots kostnaderna är de plantskolor för nyföretagandet. 

Bevarandefundamentalismens inflytande på västvärldens stadsplanering är 
oomtvistligt, men ambitionen att hålla städers silhuetter i strama tyglar har 
urgamla traditioner. Dess betydelse för en stad som Paris är han väl varse och 
blottar därmed en problematik som de slagkraftiga modellerna inte klarar att 
hantera. Hur ska man foga nytt till det gamla?

Han presenterar »tre enkla regler« för att hantera den befintliga bebyggel-
sen: regleringar ska ersättas med ersättningar till den som får utsikten förbyggd, 
byggnadsbestämmelser ska formuleras lokalt och antalet skyddade byggnader 
ska vara konstant. Det är svårt att se dem som någon hjälp i den komplicerande 
hanteringen att bygga nya hus i gamla miljöer. Principer med ersättningar finns 
till viss del redan och de gör knappast processen enklare, däremot dyrare. Efter-
som de går mot målet att hålla nere kostnaderna, ter sig denna modell knappast 
som framtiden. Dagens system med byggnadslov som prövas mot föregivna 
byggrätter, vilka nästan alltid skrivs om när staden förtätas, är för all del inte 
heller optimalt. Det utformades för en expansion på obyggd mark, men ett 
regelverk som får konflikter i planeringen att försvinna är varken möjligt eller 
önskvärt. Liksom principen med att flytta över makten från en övergripande till 
en lokal nivå, missar regeln den allmännyttiga aspekten. Frågan om skyskrapor 
i Europas städer angår inte bara grannskapet. Att göra kulturskyddet statiskt i 
en dynamisk stad verkar inte logiskt. Hellre en välformulerad debatt som driver 
upp kvaliteten på det byggda, än köpslående och kategoriska beslut. I en sådan 
välformulerad debatt har Glaeser trots detta mycket att bidra med. Mer om 
detta senare.

Människans förmåga att solidarisera sig med sin miljö hör till hennes vack-
raste egenskaper. Det är uppenbart att det finns andra faktorer än inkomster, 
huspriser och januaritemperaturer som binder svenskarna till staden, och be-
byggelsens atmosfär är en av dem. Det amerikanska fenomenet att flytta söder-
ut existerar i princip inte här. Att städer som Stockholm och Paris kan konkur-
rera med Malibu och Honolulu beror snarare på deras karisma än deras klimat. 
Skönheten kan aldrig vara statisk men stadsbilden är ett värdefullt kapital i en 
värld där storstäderna har mer gemensamt med varandra än med sina länder.

Det finns fler särdrag i svenska städer. Vår sena urbanisering beror bland 
annat på att industrialismen till stora delar tog plats på landsbygden. Vattenkraf-
ten gjorde ett av Europas fattigaste länder snabbt till ett av de rikaste. I dag står 
dessa produktionsorter, som ofta slutar på -ström och -fors, i kontrast till mer 
diversifierade och konsumtionsorienterade städer som alltid klarat sig bättre. 
När urbaniseringen väl börjat gick det fort och sedan 1960-talet har fler svenskar 
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bott i »städer« än utanför. (Stadsbegreppet försvann i Sverige 1971, men räknar 
man med tätorter över 10 000 invånare hamnar man ganska nära.) 

Sedan 1970-talet har befolkningen i städerna ökat långsammare och ligger 
i dag på ungefär 60 procent. När de stora flyttlassen slutade rulla, har stadstill-
växten framför allt berott på invandring och på senare tid en högre nativitet. 
Tillväxtens orsaker kan ändras snabbt. Under perioden 2005–2010 var Stock-
holm den tätort som ökade mest i Sverige, men Växjö låg strax efter. Stockholm 
växte med drygt 120 000 invånare under perioden, men under 2000-talets fem 
första år bara med knappt 40 000. Mer konstant, och unikt, är svenskarnas starka 
band till landsbygden som någon eller några generationer i staden inte rått på. 
Andelen med tillgång till fritidshus är högst i världen, och de flesta stadsbor lad-
dar helst batterierna på landet eller i ett tätt packat fiskesamhälle i skärgården. 
Traditionen med dubbla bosättningar är ett särdrag som också påverkar vårt 
bilberoende. Att vara bilägare i innerstaden är dyrt, snarare på grund av parke-
ringen än på grund av tullarna, men ändå prioriterat för landets skull.

Det finns fler sätt än närhet att definiera urbanitet på; tolerans, till exempel. 
I en stad känner du dig bekväm också som främling. Det har i alla tider varit en 
förutsättning för städernas möjligheter att fungera som handelsplatser. Täthe-
ten är då en verkan, inte en orsak, till stadens attraktivitet. Den europeiska sta-
den saknar Manhattans samband mellan attraktivitet och höjd. Sveriges befolk-
ningstätaste tätort var 2010 Fisksätra i Nacka, följt av Hagbyhöjden i Österåker. 
Därefter kom Malmö och sedan Stockholm. De första platserna lever knappast 
upp till förväntningar på en stadsmässig miljö. Det är de många människor som 
reser in till Stockholms city varje dag som ger den dess puls, inte det fåtal som 
bor där. Det är ett faktum som inte några enskilda höga bostadshus ändrar på. 
Hötorgscity är den enda gruppen av höghus inne i en svensk stadskärna, men 
deras innehåll har bara marginell betydelse för stadslivet. Försöken att plussa på 
Stockholms city med höga hus har heller inte fallit väl ut. Dels på grund av en 
opinion, dels för att ett högt och smalt hus är opraktiskt för stora organisationer. 
De föredrar »groundscapers«, vilka ur ett stadsbyggnadsperspektiv kan vara 
nog så problematiska att inkludera i en gammal stad. 

Därför växer den svenska staden snarare i de mellanrum som industrisam-
hället och den övergivna grannskapsplaneringen lämnat efter sig. Där tillämpas 
till viss del Glaesers princip att bygga mycket när det väl går att få spaden i 
jorden. Att byggande blir så intensivt att priserna sjunker, vilket är Glaesers 
förhoppning, lär vi dock knappast se i svenska tillväxtområden. Det håller vår 
storskaliga byggindustri koll på. Tättbebyggt kan det bli ändå, men även om tät-
heten ger stora mervärden, garanterar den inte en attraktiv stad. Det är snarare 
den förtätade atmosfären, med en stark närhet mellan verksamheter, kontinuer-
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liga gator, entréer mot gatan och uttrycksfulla hus man vill åt. Det rika stadslivet 
(vilket aldrig kommer att bli något annat än en liten del i stadens helhet) har 
måttliga samband med höjden. 

poängen med städer
Glaeser är för staden och han har tagit reda på varför. Detta är den stora be-
hållningen med hans forskning. Det kan låta som att slå in öppna dörrar i ett 
samhälle där priset för en liten bostadsrätt på Södermalm i Stockholm är högre 
än för en herrgård i Bergslagen. Men det har alltid klagats på staden. Rousseau 
ondgjorde sig över den, Henry David Thoreau, John Ruskin och Ebenezer Ho-
ward ansträngde sig för att visa på det goda livet bortom storstaden och i Sveri-
ge speglar ekobyar och utlokaliseringar idén om att staden bör hållas kort. Och 
visst – med den starka tillväxt världens städer nu upplever känns behovet av en 
stark vision om landsbygdens framtid minst lika angelägen som ett program för 
staden. De ekonomiska och politiska systemen måste utformas för hela samhäl-
let. Att Glaeser inte tar upp hur det goda livet på landet kan utvecklas är inget 
att hålla honom räkning för, även om andra urbanister som Rem Koolhaas nu 
börjat vända blicken mot de platser som fortfarande rymmer hälften av jordens 
befolkning. Stadens utveckling står inte i konflikt med landsbygdens och med-
len är till stor del desamma. Sverige har haft en tradition av sådana offentliga 
investeringar som för Glaeser är en nyckel till en hållbar tillväxt. Närhetens magi 
går också att åstadkomma med bra kommunikationer. Städerna växer på gott 
och ont med sin infrastruktur. Inga stadsplanebeslut är mer kraftfulla än de som 
gäller spår och vägar. 

Mellan raderna kan man läsa att den europeiska staden är mer ekologisk och 
effektiv än den amerikanska: mindre bilberoende och mer attraktiv i sin helhet. 
Om detta är på grund av, eller trots, att innerstäderna som regel domineras av 
hus från 1800-talet lämnas dock till läsaren att reflektera över. Kvaliteten i denna 
homogena byggnadsmassa må vara ett ideal men modellen för den utomeuro-
peiska urbaniseringen är snarare Singapore. Glaeser är inte ensam om att lyfta 
fram stadsstatens framgångssaga där korruptionen krälar mot marken medan 
husen reser sig mot skyn. Den största betydelsen av Glaesers optimism gäller 
synen på utvecklingen i länder där urbaniseringen är som häftigast. Att lyfta 
bort stigmatiseringen från alla de människor som söker sig till Gaborone, Rio 
de Janeiro, Kinshasa och Bombay för ett bättre liv, är något alla vinner på. Men 
också här spelar arkitekturen roll för människors behov av att kunna känna sig 
bekräftade av sin miljö. Singapore kan inte imiteras. Bakslaget för ett massivt, 
men påvert, höghusbyggande i världens fattigaste megastäder kan bli våldsamt, 
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hur tätt husen än står. Att rätta till sådana misstag är betydligt svårare än att 
skapa dem. 

Edward Glaeser belägger resonemangen med statistik från livslängd, själv-
mord, vapeninnehav, restauranganställda, mataffärsanställda, skokonsumtion 
och många andra mer centrala parametrar. Historiska paralleller ger resone-
mangen en ibland ödesbestämd legitimitet. Han är inte först med att lyfta fram 
staden som människans största uppfinning. Stadsekonomi är ett stort forsk-
ningsfält och Amerika har producerat många inflytelserika teorier. I sin bok The 
Economies of Cities visade Jane Jacobs på att städer är bättre på förnyelse än vad 
företag är. Ett exempel var Ida Rosenthals uppfinning och kommersialisering 
av behån. Det var storstadens ekonomi som gjorde det möjligt för Rosenthal 
att lämna sin klänningssömnad för att fokusera på det som blev Maidenform. 
Jacobs idéer har fått stort genomslag, inte minst i svensk forskning. I samband 
med att fn för några år sedan deklarerade att hälften av världens befolkning 
nu bor i städer, exponerades staden som livsform i mängder med utställningar 
och böcker; 2006 års arkitekturbiennal i Venedig var exempelvis helt ägnad åt 
städer, i en iscensättning från London School of Economics. 

Glaesers argumentation är dock mer kraftfull än många tidigare. Den får 
läsaren att lyfta blicken och se hela staden i alla städer och blottar stadsplane-
ringens politiska dimension. I takt med det växande intresset för byggnadskonst 
bland allmänheten har arkitektur och stadsbyggnad blivit ett allt attraktivare 
område inom politiken. Med populariteten har ämnet också vuxit som karri-
ärsfält, vilket lett till en ökad politisering. Detta är inte enbart positivt. Hus- och 
stadsbyggnad är långsamma processer som måste ha bäring bortom mandat-
perioderna. De lämpar sig därför dåligt för politiska utspel och detaljstyrning. 
Ändå finns det ingen nedre gräns för kommunpolitikers inflytande över plane-
ring och byggande.

Till skillnad mot i rikspolitiken, där grundlagen förbjuder politikerna från 
att påverka utslagen av de lagar som är samma politikers uppgift att stifta, finns 
det inget som hindrar kommunpolitikers inblandning i aktuella ärenden. Det är 
tvärt om regel. Lika begränsad som kunskapen är i gestaltning, lika liten verkar 
den ibland vara om vilka beslut som verkligen kan påverka byggandet, såsom 
utförsäljningen av fastigheter eller konsekvenserna av den skatteunderstödda 
standardhöjningen av hela det svenska bostadsbeståndet som på några decen-
nier gjort gamla, billiga bostäder till ett okänt fenomen. Glaeser kan göra många 
människor klokare, inte minst de politiker som vill veta vilka stora beslut som 
ligger bakom stadens metamorfoser – även om den amerikanska borgmästa-
rens makt är helt annan än den svenska.
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Förutom missriktade skatter och uteblivna investeringar i utbildningar, 
transporter och säkerhet, ser Glaeser lokala opinioner som de största hindren 
för en radikal stadsförnyelse. Det kan han nog ha rätt i. Förmodligen fick beva-
randeideologin ett starkare genomslag i Sverige än i länder som Frankrike och 
usa , där motståndet dessutom i större utsträckning handlade om utbildning 
och ras. Och oppositionen har räddat mycket att vara tacksam för, från Stavang-
ers trästad till svenska torg. 

Protester mot exploateringar hänger intimt samman med moderniteten. 
Förnyelsen växer ur en förstörelse, eller för att använda Marx ord: Allt som är 
fast förflyktigas. Detta var också titeln på den uppmärksammade bok av Mar-
shall Berman som ur ett filosofiskt perspektiv ville rättfärdiga de rivningar som 
bland andra Jacobs kämpade emot. Protester har dock funnits överallt där en 
fri opinionsbildning kunnat växa och där människor uppfattat att allmänna till-
gångar – natur, arkitektur, historia eller utsikter – sålts till underpris. Var gränsen 
går mellan rimligt och orimligt utnyttjande är, liksom när det kommer till att 
använda människor och natur, en fråga om värderingar. Dessa ser olika ut i olika 
delar av världen, vilket också ger olika städer. Om vi nu går mot en period av 
förtätning, gäller det att hålla de svenska attitydernas tendens till våldsamma 
pendelrörelser i schack. Ett radikalt accepterande av alla nybyggnadsvisioner 
är inte bara ett högriskprojekt när för- och nackdelar räknats samman, utan 
också en riskabel fixering i problemen för dagen. Bebyggelsen är, som Glaeser 
påpekar, mycket trög. Den står kvar också när behoven försvunnit. Hur det går 
om man pressar fram så många hus som möjligt till så lågt pris som möjligt vet 
vi redan. Framtidens stad måste byggas vackrare, hållbarare och nyttigare än 
någonsin tidigare. 

r asmus wærn
Arkitekt och arkitekturhistoriker
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på de 3 procent av usa:s yta som utgörs av städer trängs 243 
miljoner amerikaner. I och runt Tokyo, det mest produktiva storstadsområdet 
i världen, bor 36 miljoner människor. Centrala Bombay har 12 miljoner invå-
nare och Shanghai är nästan lika stort. På en planet där utrymmena är enorma 
(hela mänskligheten skulle kunna få plats i Texas, alla med ett eget stadsradhus) 
väljer vi städer. Trots att det har blivit billigare att resa långt eller distansarbeta 
från Ozarks till Azerbajdzjan, samlas allt fler människor allt närmare varandra 
i vidsträckta storstadsområden. Varje månad flyttar ytterligare 5 miljoner män-
niskor i utvecklingsländerna till städer och 2011 bor mer än hälften av världens 
befolkning i en stad.

Städer – de täta gytter som bildar små prickar på klotet – har drivit fram 
innovationer ända sedan Platon och Sokrates stod och munhöggs på en atensk 
marknadsplats. Florens gator gav oss renässansen och Birminghams gator gav 
oss den industriella revolutionen. Välståndet i dagens London, Bangalore och 
Tokyo grundar sig på deras förmåga att producera nytt tänkande. Att vandra i 
dessa städer – längs kullerstensgator eller rätvinkliga gator, kring rondeller eller 
under motorvägar – är detsamma som att studera människans framsteg.

I de rikare länderna i väst har städer överlevt industriålderns tumultarta-
de slut och är nu förmögnare, friskare och mer förföriska än någonsin förr. I 
världens fattigare områden expanderar städerna enormt eftersom den urbana 
tätheten erbjuder den säkraste vägen från fattigdom till välstånd. Trots att tek-
nikens framsteg har tagit kål på avstånden visar det sig att världen inte är platt 
– världen är stenlagd.

Staden har triumferat. Men som många bland oss har lärt av egna erfaren-
heter kan vägen till helvetet vara en stenlagd stadsgata. Själva staden kanske 
vinner, men alltför ofta verkar invånarna förlora. Den som vuxit upp i en stad 
har fått sin barndom formad av en strid ström udda människor och erfarenhe-
ter. Vissa är fantastiska, som den känsla av makt som infinner sig när man i tidig 
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ålder tar tunnelbanan själv för första gången. Andra är mindre underbara, som 
första gången man bevittnar en skottlossning på gatan (en oförglömlig del av 
min barndomsskola i New York City för 35 år sedan). För varje Femte aveny 
finns ett slumområde i Bombay; för varje Sorbonne finns en amerikansk high 
school som skyddas med metalldetektorer.

Senare hälften av 1900-talet – den industriella ålderns slut – var för många 
amerikaner en skolning inte så mycket i urban strålglans som i urbant elände. 
Hur väl vi tar tillvara de lärdomar våra städer förmedlar är avgörande för om 
vår urbana art kommer att få sin glansperiod i vad som kan bli en ny guldålder 
för staden.

Min passion för den urbana världen började med Ed Kochs, Thurman Mun-
sons och Leonard Bernsteins New York. Med inspiration från min barndom i 
storstaden har jag ägnat mitt liv åt att försöka förstå städer. Mitt sökande har 
förankrats i ekonomiska teorier och data, men det har också släntrat längs 
Moskvas, São Paulos och Bombays gator, genom de larmande världsstädernas 
historia och i vardagliga berättelser från dem som bor och arbetar i dem.

För mig är det fängslande att studera städer eftersom de ställer fascinerande, 
viktiga och ibland besvärliga frågor. Varför vistas världens rikaste och fattigaste 
människor sida vid sida? Hur kommer det sig att en gång så mäktiga städer 
förfaller? Varför iscensätter andra dramatiska återkomster? Varför uppstår så 
många konstnärliga rörelser så snabbt i vissa städer i vissa tider? Varför fattar så 
många smarta människor beslut om så dumma stadsplaner?

Det finns ingen bättre plats att fundera över de här frågorna än den som 
många betraktar som själva urstaden – New York. De som är födda i New York, 
som jag själv, har ibland en något skev bild av stadens betydelse, men New York 
är fortfarande ett mönster för urbanitet och därför en lämplig utgångspunkt för 
vår resa till städer runtom i världen. New Yorks historia innesluter våra urbana 
centrums dåtid, nutid och framtid och ger oss en utgångspunkt för många av de 
ämnen som kommer att dyka upp på de följande sidorna och platserna.

Om du stod i korsningen mellan 47:e gatan och Femte avenyn denna onsdag 
eftermiddag skulle du omges av ett flöde av människor. Vissa rusar norrut på 
väg till ett möte eller söderut för att ta en drink. Andra går österut för att ta sig 
ner i de stora underjordiska grottorna inne i Grand Central Terminal, som har 
fler plattformar än någon annan tågstation i världen. Vissa kanske tänker köpa 
en förlovningsring – 47:e gatan är landets främsta juvelmarknad. Besökare tittar 
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uppåt – något New York-bor aldrig gör – på väg från ett landmärke till ett annat. 
Om du härmar en turist och tittar upp kommer du att få se två stora bergskam-
mar av skyskrapor som ramar in den glimrande dalen Femte avenyn.

För 30 år sedan lyste New York Citys framtid inte lika klar. Som nästan alla 
andra kallare, äldre städer framstod Gotham som en dinosaurie. Stadens tun-
nelbanetåg och bussar kändes ålderdomliga i en värld som byggts om kring 
bilen. Stadens hamn, en gång den östra kuststräckans stolthet, hade mist sin 
betydelse. Under John Lindsays och Abe Beames ledning var stadens styrelse 
nära att ställa in sina betalningar, trots ett av de högsta skatteuttagen i landet. 
Inte bara Jerry Ford utan själva historien tycktes uppmana New York att ge upp 
och dö.

New York, eller mer korrekt New Amsterdam, grundades under en tidigare 
globaliseringsepok som Nederländska västindiska kompaniets avlägsna utpost. 
Det var en handelsby dit en udda samling äventyrare kommit för att bli rika på 
att byta pärlor mot päls. De holländska köpmännen och bosättarna samlades 
på samma ställe eftersom närheten gjorde det enklare att handla med varor och 
idéer och eftersom de var trygga bakom stadens skyddsmur (i dag Wall Street).

Under 1700-talet gick New York om Boston som de engelska koloniernas 
viktigaste hamn. Staden specialiserade sig på att frakta vete och mjöl söderut 
till socker- och tobakskolonierna. Tack vare det blomstrande näringslivet under 
1800-talets första hälft växte New Yorks befolkning från 60 000 till 800 000 och 
staden blev usa:s urbana koloss.

Befolkningsexplosionen berodde delvis på transportteknikens förändring-
ar. I början av 1800-talet var fartygen i allmänhet små – 300 registerton var en 
normalstorlek – och i likhet med dagens mindre flygplan idealiska för resor från 
en punkt till en annan, till exempel från Liverpool till Charlestown eller från 
Boston till Glasgow. Mellan 1800 och 1850 förbättrades tekniken och ekono-
min, vilket banade väg för större fartyg som kunde ta större laster snabbare och 
till en lägre kostnad.

Det låg ingen vinst i att låta de enorma klipperskeppen lägga till vid varje 
anhalt längs den amerikanska kusten. I likhet med dagens Boeing 747, som 
landar på större flygplatser och låter passagerare byta till mindre flygplan som 
tar dem till deras slutdestinationer, kom de stora klipperskeppen till en central 
hamn och lastade sedan över sina varor till mindre fartyg för leverans uppåt 
och nedåt längs den östra kuststräckan. Med sin centrala belägenhet, en djup 
skyddad hamn och åtkomst till floder som gick långt in i inlandet var New York 
usa:s superhamn. När usa övergick till ett sjöfartssystem byggt på modellen 
med nav och ekrar blev New York det naturliga navet framför andra. Och när 
kanaler gjorde Manhattan till den östra änden i en stor vattenbåge som skar 
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genom Mellanvästern hela vägen till New Orleans blev stadens ställning bara 
ännu starkare.

Sjöfarten var stadens ekonomiska ankare, men de flesta New York-bor arbe-
tade inom de tillverkningsindustrier – sockerförädling, klädesproduktion och 
förlagsverksamhet – som växte upp kring hamnen. Sockerproducenter, som 
familjen Roosevelt, hade etablerat sig i en stor hamnstad eftersom stadens skala 
gav dem möjlighet att täcka de fasta kostnaderna för stora, dyra raffinaderier 
samt vara tillräckligt nära konsumenterna så att de raffinerade sockerkristal-
lerna inte skulle smälta, vilket händer under en lång och het sjöresa. Att be-
klädnadsindustrin var koncentrerad till New York hängde också samman med 
de väldiga laster av bomull och textilier som fraktades genom staden, liksom 
sjömännens behov av konfektionssydda kläder. Till och med New Yorks le-
dande ställning inom förlagsbranschen var ett resultat av stadens centrala läge 
längs de transatlantiska handelslederna. Den som först tryckte piratupplagor 
av engelska romaner kunde nämligen tjäna stora pengar på böcker under 1800-
talet. Harper Brothers slog på allvar igenom som bokförläggare när de gick om 
sina konkurrenter i Philadelphia genom att trycka den tredje utgåvan av Walter 
Scotts Peveril of the Peak 21 timmar efter det att den anlänt till New York med 
postångare.

Avståndets död under 1900-talet förstörde dock de fördelar i form av lägre 
transportkostnader som hade gjort New York till en mastodont i tillverknings-
industrin. Varför sy kjolar på Hester Street när arbetskraften är så mycket billiga-
re i Kina? Globaliseringen innebar att de företag och städer som tillverkade allt 
som kunde fraktas enkelt tvärs över Stilla havet utsattes för häftig konkurrens. 
New Yorks ekonomiska nedgång i mitten av 1900-talet speglade hur stadens 
fördelar från 1800-talet blev alltmer betydelselösa.

Men historien slutade inte där, vilket vem som helst kan se som står på 
Femte avenyn i dag. New York dog inte. Inom de fem postnummerområden 
som ryms mellan 41:a och 59:e gatan på Manhattan arbetar 600 000 personer 
(fler än i New Hampshire eller Maine) som i snitt tjänar mer än 100 000 dollar 
vardera. Det betyder att den årliga lönepotten på denna lilla markegendom är 
större än i Oregon eller Nevada.

Precis som globaliseringen smulade sönder New Yorks fördelar som till-
verkningsnav stärkte den stadens försteg när det gällde idéproduktion. Det sys 
inte särskilt mycket i New York längre, men det finns fortfarande många Calvin 
Klein och Donna Karan: de designar produkter som sedan ofta tillverkas på 
andra sidan planeten. Honda gav Detroits tre stora biljättar huvudvärk, men 
hanteringen av det internationella finansflödet har fått New Yorks bankdirek-
törer att tjäna stora pengar. En mer sammankopplad värld har skänkt stora 
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avkastningar till idéproducerande entreprenörer som nu kan dammsuga hela 
världen på jakt efter vinster.

Under det dystra 1970-talet inledde New York sin pånyttfödelse när en 
grupp finansiella innovatörer skaffade sig kunskaper av varandra och utformade 
ett antal sammanlänkade idéer. Akademisk kunskap om att väga risk mot vinst 
gjorde det enklare att utvärdera och sälja mer riskfyllda tillgångar: Henry Kravis 
kunde använda Michael Milkens högavkastande (skräp)obligationer för att få 
ut värde från underpresterande företag genom att köpa upp dem med hjälp av 
lån. Många av de största innovatörerna inhämtade inte kunskap genom formell 
utbildning utan genom att befinna sig i händelsernas centrum, såsom Lewis 
Ranieri – magnaten bakom bolånesäkrade värdepapper, känd från boken Bluff-
poker – som började med att dela ut post på Salomon Brothers. I dag betalas 
40 procent av lönerna på Manhattan ut inom finanssektorn, den skyddande 
muren kring den tättbefolkade och än i dag välmående staden. Trots att vissa 
av finansvärldens trollkarlar var med om att ge oss den djupa finanskrisen över-
levde den stad som hyste dem också den stormen. Mellan 2009 och 2010, när 
hela den amerikanska ekonomin stagnerade, ökade lönerna på Manhattan med 
11,9 procent, mer än i någon annan större kommun. Under 2010 var den ge-
nomsnittliga veckolönen på Manhattan 2 404 dollar, vilket är 170 procent mer 
än snittet i usa , och 45 procent mer än i Santa Clara County där Silicon Valley 
ligger, som har de högsta lönerna utanför Stor-New York.

New Yorks uppgång och fall och uppgång ger oss en introduktion till den mo-
derna världsstadens centrala paradox – närheten har blivit mer värdefull än 
någonsin samtidigt som kostnaden för långväga kontakter har sjunkit. New 
Yorks historia är unik i sin teatraliska storslagenhet, men de viktigaste fakto-
rerna bakom stadens spektakulära uppgång, sorgliga nedgång och enastående 
pånyttfödelse finns också i städer som Chicago, London och Milano.

I den här boken kommer vi att titta närmare på vad som gör städer till vår 
arts största uppfinning. Vi kommer också att lyfta fram deras brokiga historia, 
som är relevant nu eftersom så många städer i utvecklingsvärlden kämpar med 
de enorma utmaningar som en gång i tiden hemsökte dagens stjärnor bland 
städer, som San Francisco, Paris och Singapore. Och vi kommer att granska de 
ofta oväntade faktorer som formar städers framgång i dag – alltifrån vintertem-
peraturer till internet till missriktad miljöomsorg.

Städer är frånvaron av fysiskt utrymme mellan människor och företag. De är 
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