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Mannen som byggde Paris
En upprattelse for den 
orattvist ringaktade 
baron Haussmann, som 
byggde om ett morkt, 
skitigt och elandigt Paris 
till dagens skonhet - s5 
kan David Jordans bok 
Transforming Paris 
betecknas. Karl Steinick 
anmaler.

yrycket kan man siga om 
baron Haussmann, Paris 

d.T J.store modernisator, men 
fSr sentimentalitet kan ban knap- 
past beskyllas. 1 ett av sina stora 
boulevardprcjekt rev ban sitt eget 
fbdelsehus. Dbr kom ban till viirl- 
den 27 mars 1809, och tick dop- 
namnet Georges-Eugbne. Baron 
blev ban fBrst senare i livet, fast 
inte akta sidan utan bara gcnom att 
Ugga sig liU med morfadems dtel. 
MotfbrSldrania var nUrvarande vid 
dopet som skedde i bemroet, inte i 
den [Hotestantiska kyrkan, vilket 
baronen senare skuUe hbvda. Sant 
var det inte heller att ban hade nS- 
gon bonapartistisk aristokrat till 
gudfader, men omsUindigheteroa 
Ungre Cram skulle gOra en sldan 
liten lOgn passande.

S.TkIitterntur

David Jordan
lYinsfonning Paris - The Life 
and Tiinca of Baron Haussmann 
University of Chicago Press, 1996

Utan att ljuga kan man dock hav- 
da att den lille Georges-Eugine 
hade lAng skolviig friin hemmet. 
Promenaden striickte sig frin de 
finare nordvSstra delarna tvbrs ige- 
nom Paris ner till traktema kring 
Ste Genevibve, nuvarande Panthd- 
on, pi vinstra sttanden.

Att ta sig Cram till fots i staden 
var knappast nigot trivsamt flane- 
rande vid den hir tiden. Gatorna 
var smala och dverfyllda av min- 
niskor och vagnar. Det var mdrkt, 
skitigt och elindigt Nigra trottoa- 
rer farms inte och skrip och avfall 
dumpades diiekt pi gatan. Ligen- 
betema var usla och dvetbefolkade, 
epidemier brdt ofta ut till fbljd av 
de diliga sanitira fbrhillandena. 
Dricksvattnet himtades ur Seine 
och dir mynnade ocksi de under- 
dimensionerade kloakema ut.

Kanske var det redan hir, under 
de linga dagliga vandringarna till 
Paris fbrnimsta skola, som Hauss
mann lade grunden till det tinkan- 
de som skulle prigla bans monu- 
mentala ombyggnad av staden. 
Hans Paris skulle vara ljust och rent.

Tjugo ir som administrator

Si blev det, men vagen frin sko- 
lan och dit strickte sig Over de- 
cennier. Efter gymnasiet blev det 
juridikstudier och sedan tvingades 
parisaren Haussmann genomlida 
nirme tjugo ir som administrator i 
provinsen innan kallades till Paris 
av Louis Napoldon, som skulle ut- 
ropa sig sjalv till kejsare och som 
bebdvde en kraftfullt tedskap for 
att omdana huvudstaden.

IVots att fi min var miktigare 
in baron Haussmann under detta

andra fianska kejsarddme, och ing
en har haft mojlighet alt genomfb- 
la en si radikalt sladsombyggnads- 
program, ir baron Haussmann 
glomd i dag. En pampig boulevard 
- den som tvingade honom an riva 
fbdelsehuset - bir bans namn. 1 
bvrigt beskylls han fbr att ha for- 
stbn Paris fcr att ge militaten taka 
gator att skjuta upprorsmakare pi.

Hur mycket det faktiskt finns att 
beritta framgir emellertid av den 
amerikanske historikem David Jor
dans magnifika Tran^orming Paris, 
som tar itu med The Life aitd Times 
of Baron Haussmann i ett slags 
dubbelbiografi dir mannen och 
bans stad spelar lika stora roller.

Lagenheterna var usla 
och overbefolkade, 
epidemier brot ofta ut 
till foljd av de diliga 
sanitira forhillandena. 
Dricksvattnet hamta- 
des ur Seine och dar 
mynnade ocksi de 
underdimenslonerade 
kloakema ut.

Liksom Haussmarm gir bans lev- 
nadstecknare den linga vigen. Jor
dan har uppsbkt alia de platser dir 
bans hjilte tjinstgjort - huvudsak- 
ligen i sydvistra Frankrike - och 
han redogOr fbr Haussmanns verk- 
sambet och iven fbr bans minga 
beklaganden 6ver an inte rbna upp- 
skattning efter fbrtjinsL Sjilv hy- 
ser nimligen Haussmann inga som 
heist tvivel pi sin duglighet, det ir 
bara i Paris man inte forstir vilken 
tillging han kunde vara for regi
men. Subprefekt i St Girons eller 
Ndrac, vad ir vil det fbr en man 
av bans kvaliteter.

Vissa fbrhoppningar om karriar 
har han eftersom han ffin skolan 
bar kontakter med kungafamiljen, 
men julimonarkin, som kom till 
1830, irel di Haussmann pibbija- 
de sin administratbisbana, gor ho
nom besviken.

Gifte sig rikt
Han fbrflyttas allt nirmare Bor
deaux, dir han gift sig in i en av 
stadens vilbirgade faniiljer, och 
drbmmer om att slutligen fi pre- 
fekturen Over Gironde, med Borde
aux som provinshuvudstad. Si. blir 
det ocksi, men fbrst efter en revo
lution - eller tvi - under 1848 - 
och en ny Napoleons makttilltrade. 
Nir han vil nir sitt mil kinns det 
dock lite fiittigt och han behover 
heller inte stanna linge pi posten.

Under de minga iren som lands- 
oitsbyrikrat hade Haussmann lirt 
sig administrera. 1 Bordeaux hade 
han kunnat beskida Toumys suds- 
planering frin det tidigare irhund- 
radet, med kvaliteter som stimde 
med Haussmanns ideal. Under ett 
par kortare tjanstgbringar som pre- 
fekt i Yonne och Var, samt i Bor
deaux, hade han visat den nytill- 
tridde regenten att han var lika 
effektiv som hinsynslOs nir det 
gillde att kuva radikaler och ge- 
nomdriva lag och ordning.

En utomordenilig kombination. 
Mannen var som gjord for att la 
hand om Paris, den fbrfarliga an- 
samtingen av upprorsmakare ihop- 
trangda i ett medeltida sladsgylter 
som ingen kunde konlrollera eller 
ens ha bverblick over.

Totalomvandning av Paris

Som prefekt over Seine, den offi- 
ciella titein, flck Haussmann makt 
over staden och si snan han in- 
stallerat sig i Hotel de Ville kasta- 
de han sig ut i en tolalomvandling 
av Paris. Det innebar att han tving
ades kimpa ner itskilligt motstind 
frin politikerna i parlamentel, frin 
den konkurrerande polisprefektu- 
ren, frin husagarna vars egendom 
han exproprierade och ffin de pa- 
risare som tvingades ut frin cen
trum till les banlieues, fbronerna 
strax utanfbr stadsgransen.

1 fbrsta omgingen drag han ut 
Rue de Rivoli mot Bastilleplatsen, 
en gammal tanke som ingen lidi- 
gare klarat av att fbrverkliga. onek- 
tigen hade detta ett visst virde ur 
fbrsvarssynpunkt eftersom detta 
mbjiiggjorde trupptransporter inda 
fram till de farliga bstra delama. 
Faubourg St Antoine, fatligkvarte- 
ren dir si minga upplopp hade 
haft sin bbijan, men det skapade 
ocksi en genomfansled fbr civil 
trafik genom ett tidigare nastan 
ogenomtrangligt centrum.

Till denna led frin vist mot bst 
fogade Haussmann en nord-syd- 
axel genom alt forlinga Boulevard 
de Sebastopol noiiut med boule
vard de Strasbourg och sbderbver, 
pi andra sidan floden med Boule
vard St Michel.

KnyU samman leder
En bra bbijan, om den saken var 
aven en del av baronens motslin- 
dare bvertygade. Men alia de andra 
boulevardema och gatoma, de sto
re platsema och monumenten, vad 
skulle det vara bra fbr? Fbr att 
knyta samman ett nat av stora le
der, med platser som Etoile, Bas
tille och Nation som nav och mo
nument som riktpunkter.

Suden skulle bli ett offentligt 
rum mbjligt att rbra sig och att 
vistas i. Gatoma fick trottoarer och 
lings boulevardema planterades ra- 
der av kaslanjuid. Trafiken flbt 
snabbt lings de raka genomfarts- 
ledema och folgingama kunde gi 
i sakerhet och titta i de nya affa- 
remas fbnsler eller slinka in pi 
hbmkafiema. Haussmann skapar 
den modema staden, scenen fbr 
det nya uibana livet.

Men hur otacksamma ir inte 
dessa parisare! Stindigt angriper 
de honom. Politikerna, pressen, pb- 
beln - ingen tycks fbrsli allt det 
goda han gbr fbr dem. Inte ens nir 
han vill dra in firskt vatten i stil- 
let fbr det unkna fordirvliga flod- 
vattnet eller utvidga kloaksystemet 
inser de virdet av detta utan gnil- 
ler om utgiftema.

Men farskl vatien fick de! Och 
miltals av nya kloaker, breda nog 
fbr bitar och hbga nog fbr att pro- 
meneia i. Lings sidoma fanns nim- 
ligen tamper med belysning, och de 
blev en smirre turistattraktion.

I sin Irevolymers sjilvbiografi, 
publicerad 1890, tjugo ir efter 
Haussmanns fall och ett ir fbre
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Administoremas administrator. I sin totalomvandling av Paris 
tvingades Georges-Eugbne Haussmann (med skagg t h) kampa ner 
Stskittigt motstind frin politikerna I pariamentet, frin husagarna 
vars egendom han exproprierade och frin de parisare som tvinga
des ut frin centrum till les banlieues. (Milning av Yvon)

harts dbd, redogbr han fbr alia sina 
storslagna projekt, och fbr alia svi- 
righeter han haft med att genom- 
driva dem. Jordan citerar flitigt ur 
bide denna och andra kallor, men 
han fbrhiller sig naturligt nog kri- 
tisk till sjaivfbrhirligandet.

Trafiken flat snabbt 
lings de raka genom- 
fartslederna och 
fotgangarna kunde gi 
I sakerhet och titta 
I de nya affarernas 
fonster eller slinka in 
pi hornkafierna.

Haussmans Paris dbljer mycket 
bakom de klassicerande fasadema 
lings boulevardema. De tusentals 
som tvingades limna centrum fbr 
ies banlieues fick det knappast 
bittre efter den pitvingade flytt- 
ningen.

Inte ens efter att dessa fbrorter 
inkorporerals gjordes nigra stbrre 
anstringningar fbr att utstricka 
haussmanniseringens vilsignelser 
till dem. Inkoiporeringen gjorde li- 
vet bara dyrare eftersom de pari- 
siska skaltema drabbade hirt och 
tvingade de fatligaste att flytta 
annu lingre ut frin centram och 
frin de eventuella arbetsplatsema.

Virst fbr Haussmann sjilv var 
dock att han fbr att finansiera sina 
projekt tvingades tillgripa okon- 
venlionella metoder. Det vill siga 
han linade upp enorma summor 
och skapade en spekulationsekono-

mi som till slut tvingade kejsaren 
att gbra sig av med sin lojde och 
handlingskraftige prefekt. Aret var 
1870 och kejsaren sjilv hade inte 
ling tid kvar vid maklen. Paris 
hade ett tyskt angrepp och annu en 
revolt att vinta.

Haussmanns raka gator fbrhind- 
rade inte Pariskommunen och det 
ir vil tveksamt om de betydde sir- 
skilt mycket fbr nedkimpandet av 
kommunardema.

Diremot gir det knappast att 
bverskatta Haussmanns betydelse 
fbr det modema Paris. Denne ad- 
ministbremas administratbr och 
byrikratemas byrikrat har haft 
minga efterfbljare - till exempel 
Robert Mo;es som hirskade bver 
New York hundia ir efter sin sto
re fbrebild - men han lyckades dir 
de fiesta misslyckals.

TYansformerade staden
Haussmanniseringen av Paris ul- 
plinade inte den gamla staden utan 
transformerade den genom att 
ovanpi - och under den - lagga ett 
infiasttukturellt nitverk som under- 
littade det urbana livet i stillet fbr 
all fbrsvira det.
Hans boulevarder knot samman i 
stillet for alt skira av och han 1am- 
nade ocksi stora delar intakta. Han 
fbrstod vikten av mingfald trots 
sina ordningsideal.

Han tycks inte ha varit nigon 
angenim hene all umgis med - 
trots all han hbll sig med Paris 
fbrnimsta vinkillare - fbr sin 
haussmannisering fbrljinar han 
onekligen ett rekonslruktionsarbe- 
le av det slag som Jordan bestitt 
honom med.

KARL STEINICK


