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ARKITEKTUR OCH TEXT
Pär Eliaeson, chefredaktör

Målsättningen med Arkitekturtidskriften kritik har från allra första 
början varit att undersöka och utveckla text som huvudsakligt sätt att 
beskriva och presentera arkitektur. Vi vill sätta texten framför den hittills 
dominerande bilden (fotografiet) som representation av arkitektur.

För att göra detta behövde arkitekturtexten och arkitekturkritiken 
nå en högre litterär, stilistisk och intellektuell nivå än vad vi fram till 
dess sett i arkitekturpublikationer i Sverige. Arkitekturtexten behövde 
närma sig litteraturen och det kreativa skrivandet för att kunna göra 
arkitekturens hela komplexitet och mångtydighet rättvisa.

Denna målsättning påverkade också tidskriftens form. Vi strävade 
efter bokens okomplicerade och i bästa fall osynliga design, som fram-
hävde innehållet och som inte tog fokus och uppmärksamhet, inte ställ-
de sig ivägen för budskapet.

Våra texter prövade olika vägar, från detaljerade och målande be-
skrivningar av byggnadskonstens konkreta aspekter till mer abstrakta 
resonemang över arkitekturens filosofiska, ideologiska och politiska 
dimensioner. Den grundläggande instruktionen till skribenterna har 
alltid varit att ”formen är fri”, att innehållet och resonemanget sätter 
formatet och stilen och längden.

Ambitionen att bredda och fördjupa själva arkitekturkritiken, analy-
sen och diskussionen av det byggda, har – som tidskriftens själva namn 
anger – självfallet också varit mycket viktigt. Vi såg uppenbara brister i 
det system av kritik som bedrevs i de etablerade tidskrifterna och även 
formerna för det. Arkitekturkritiken behövde en större frihet och en 
starkare integritet för att bli angelägen och göra skillnad, både inom 
arkitektskrået och i den vidare samhällsdebatten.

Tidskriften började i mångt och mycket som en antites, som en reak-
tion och en opposition. Med de följande åren förändrades inriktningen 

och formerna för vårt arbete gradvis, som en del av vårt reflekterande 
och kritiska förhållningssätt. Avståndstagandet från fotografin som cen-
tral representation av arkitektur övergick till ett aktivt utforskande av 
en kritisk arkitekturfotografi, som hade ett värde i sin egen rätt och på 
sina egna villkor. Bilder spelar oundvikligen en stor roll i vårt samhälle 
idag, desto viktigare att de är kvalificerat och medvetet skapade. Arki-
tekturfotografin har varit en starkt konventionsstyrd verksamhet som 
behöver omvärderas och vitaliseras.

Tidskriftens nedtonade och generiska grafiska form har gradvis ut-
vecklats till en mer uttrycksfull och mer kommunikativ design i ett mer 
konventionellt tidskriftsformat, mer likt de övriga svenska tidskrifterna 
inom ämnet. Opposition och provokation har sin tid och sin effekt, en 
mer intelligent och långsiktig infiltration kan göra större skillnad på 
sikt. Att ligga nära konventionen men att ha ett aktivt och ifrågasät-
tande perspektiv på den ger det bästa ur båda världar: konventionens 
popularitet och beprövade funktion och oppositionens vitalitet.

Den utforskande och reflekterande essän tillsammans med den kreativa 
och rörliga kritiken kommer alltid att ha en plats i Arkitekturtidskriften 
kritik. Alla upptänkliga aspekter av ett kritiskt förhållningssätt till både 
form och innehåll skall vara inskrivet i tidskriftens namn.

I samband med tidskriftens 5-årsjubileum sammanställer vi nu denna bok 
med tongivande och centrala texter ur tidskriftens katalog. Vi återknyter 
därmed både till form och innehåll till tidskriftens ursprung och historia. 
En annan målsättning har varit att våra texter skall ha långsamma och 
icke så tidsbundna kvaliteter, att de skall kunna läsas på nytt. Att deras 
innehåll utvecklas och transformeras med tidens gång och nya perspektiv. 
Tack till alla medarbetare som generöst upplåtit sitt material.

Huruvida vi har lyckats möta våra ambitioner och förmått skapa be-
stående värden för arkitekturdiskussionen i Sverige är naturligtvis upp 
till dig, läsaren, att avgöra. Analys och kritik bör vara en inbjudan till 
samtal, en kvalificerad och tydlig utsaga som förväntar sig ett svar: en 
diskussion, en dialog. 
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ETT KNÄCKANDE HUS
Gert Wingårdh

Hotell Avalon ligger centralt vid Kungstorget innanför Vallgraven i 
Göteborg. Platsbildningen är komplex. Östra Hamngatan övergår på 
sin norra sida till Kungsportsplatsen dominerad av en i brons utförd 
ryttarstaty av Karl IX, i folkmun döpt till Kopparmärra. Längs Kungs-
portsplatsens ena sida ligger Centrumhuset. Det är en elegant slätt, 
vitputsad kontorsbyggnad med djupa fönsternischer klädd med mörk 
sten tecknad av förra seklets ”mesta” göteborgsarkitekt, Nils Einar 
Eriksson. Vår samtida Magnus Månsson inspireras av Nils Einar och 
låter hotell Avalon få samma ljusa, glatta puts och samma djupa, sten-
klädda fönsternischer. Nischerna mot Södra Larmgatan har dock en 
ny komplexitet. Fönstren är inte parallella med väggen utan med den 
bakomliggande Vallgatan. Den tårtbitsformade fastigheten skapar här 
en anledning till sammansatthet. Husets plasticitet förändras beroende 
om man iakttar huset under promenad västerut visavi det samma österut. 
En tårtbit är alltid besvärlig när den ska styckas med rätvinkliga snitt. 
Vilken sida får råda? 
Hela Hotell Avalons gestaltningsidé utgår från den iakttagelsen. Svaret 
blir knäcken. Tydligast syns det på huvudfasaden mot Kungstorget 
där den rådande delen av huvudfasaden är rätvinklig mot Larmgatan 
medan den underordnade delen är rätvinklig mot Vallgatan. Resultatet 
är en asymmetrisk knäck som sedan upprepas som gestaltningsprincip 
ned på detaljnivå. 

Huvudfasaden reser sig en våning över sidofasaderna och markerar 
sig som ett torn. De med mörk metall infattade glasrutorna bildar 
våningshöga band omfattade av smäckra och ljusa putsytor. Knäcken 
i plan utnyttjas för i plan triangulärt formade balkonger för de fyra 
lägre planen, medan det femte saknar balkong till förmån för en 
framflyttning av glaspartiet som sedan i det sjätte låter glasriktning 

vinkelrät Larmgatan nå hela vägen till Vallgatan varvid en putsportik 
skapas. Knäckningarna bildar ett flätverk som nyanserar. Balkongerna 
har vertikala smidesräcken av plattstål där riktningarna slumpvis 
knäcker och därmed fångar ljus och skugga på ett nervigt varierande 
sätt. Kanske är inte alla betraktare medvetna om fasadens lågmälda 
rikedom men desto tydligare är byggnadens avslutning mot himlen, 
den alltid så viktiga silhuetten, som här formas av en simbassäng lätt 
utskjuten över takfoten med undersida och gavel utförd i genomsiktligt 
glas. Här är Rem Koolhaas dröm i Delirious New York förverkligad om 
än på något mindre svindlande höjd.  

Många ögon fastnar också på den rikt utformade fasaden på 
gatunivå som sträcker sig över det dubbelhöga restaurangrummet mot 
Kungstorget, fångar in Vallgatans ”baksideskaraktär” där garagenedfart, 
administration och andra nödvändigheter har staplats över varandra i 
två plan och som avslutas vid entrén mot Larmgatan och den halvhöga 
lobbyhyllan (den ligger ovanpå garagerampen). Mellan den slutna 
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fasaden som avslutas med mörka stensocklar ömsom blankt ömsom 
matt innefattas de stora glaspartierna av oljade teak som tillåts knäcka 
ut så att halvmeterdjupa nischer skapas. Sett i förkortning, vilket är 
det naturlig vid vandring på trottoar, är det mycket skulpturalt och 
åtminstone av mig, aldrig skådat tidigare! Tänk hur långt en liten knäck 
i plan kan leda. 

Betraktar vi hotell Avalon på lite avstånd från Kungstorget, så ser vi 
att putsfasaden avslutas en halv manshöjd över grannfastigheten väs-
terut och att det tillsammans med den tidigare nämnda upptrappningen 
i huvudfasaden mot Kungsportsplatsen så har den tidigare mycket stora 
grannfastigheten blivit betydligt reducerad. En mycket balanserad lös-
ning sprungen ur en splittrad byggnadsnämnd där en fraktion föresprå-
kat mer traditionellt uttryck med tydligt lutande tak och en annan där 
uttryckskraft och potential att skapa en ”ikon” för Göteborg har varit 
jämstarka. 

Det finns inget som från utsidan avslöjar att brandväggen till plan 
5 är bruten och att hotell Avalon här hyser närmare 30 av sina 101 
rum. Hotellet kan, om så skulle vara lämpligt, expandera trots sin be-
lägenhet på en trång stadsfastighet. Går vi vidare runt kvarteret finner 
vi att en tidigare länk tvärs Vallgatan, som förband varuhuset Grand 
med lagerytor, har rivits till gaturummets fromma. Detsamma gäller 
den transformatorstation som tidigare placerats mitt på Kungstorget(!), 
men som nu grävts ned under torgytan. Kungstorget kommer att få ny 
stensättning och hotell Avalon, som ett resultat, naturliga platser för 
uteservering. 

Mot Vallgatan tränger hotellrummens vinkelräta geometri ut i 
gaturummet och bildar fullglasade burspråk för att erbjuda hotellgäster 
utblickar från det trånga gaturummet. Interiört strålande men kanske 
en nyans alltför sött för stenstaden. 

Hotell Avalons huvudentré är mot Larmgatan medan restaurangens 
vänder sig mot Kungstorget. Genom vindfånget är receptionen place-
rad självklart rakt fram, med ”bellboy” steget framför till höger, (beredd 
att parkera eventuell bil på något av det dryga tjoget parkeringsplat-

serna i källaren) och med hissar och trapp till vänster. Hissen är helt 
läderklädd ur högtalaren strömmar John Cleese i Faulty Towers och 
på hissväggen informerar en platt-TV. Ut ur hisskorgen hamnar vi i en 
rymlig korridor (fastighetens tårtbitsform ger ytan naturligt) badande 
i varmt ljus som lyser dels på vägghängd konst men också på en vå-
ningsunik utvald möbel. Ett subtilt sätt att underlätta orientering. Det 
bländande ljuset möter sin motsats när jag rör mig djupare in i huset. 
Det blir direkt mörkt och jag får något skumögt söka efter de pålysta 
djupa plexiskyltarna efter mitt rumsnummer. Väl igenom den tjocka, 
obehandlad teakdörren (dörrbladet är dubbelfalsat och 15 cm djupt) 
möter jag åter ljuset. Rummen är grunda och fönstren stora. Två lager 
gardiner hjälper mig att finna den rätta graden av privathet och ger 
dessutom ljuset en lätt grön doft av klorfyll. Det ljusa travertingolvet 
löper obrutet in i våtrummet(n) där handfatet(n) är skurna ur ett stycke 
jämtlandskalksten. Skillnaden mellan rummen ligger ofta i om badka-
ret står fritt i rummet eller inte. Snickerierna är i obehandlad teak och 
ibland så klurigt tecknade så att instruktion krävs (arbetsyta). Det gäller 
inte för placering av TV med vidhängande DVD-filmer. Föredömligt 
på enkel vitlackerad hylla på det mest självklara stället. Fotändan av 
sängen rymmer en lätt vadderad kista, en kuddbar där den kräsne kan 
njuta av ett urval. 

Åter i korridoren noterar jag en ”rabatt” av ryamatta som löper längs 
korridorväggen (innovativt påkörningsskydd där filosofin är att vagnhjul 
helt enkelt fastnar i mattrådarna). Jag tar trappan nedåt och finner att 
den, liksom stora delar av alla hotellets våtrumsväggar, är helt klädd i 
en påfågelsskimrande glasmosaik. Trappan mynnar vid receptionen. 
Får man en stund över är hyllan en halvtrappa upp en mycket naturlig 
uppehållsplats med sprakande gaslågor. Ovanför spisen hänger en dov 
oljefärgsmålning specialmålad (konstnären Alexander Klingspor) för 
hotellet och platsen. Den visar på dans och lust men också affärssamtalets 
förtrolighet. Omsorgen om detaljen är total.  

Huvudentrén är förbunden med restaurangentrén via en tydligt 
avgränsad gång i vilken en flack ramp tar upp skillnaden i nivåer. 
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Läderklädda soffor med hög rygg bildar gräns mot gång och bar. Det 
flytande rummets långa innervägg (den och inte tvärväggarna är bärande 
genom hela huset) knäcker fram i plan och sektion. Den är utförd i teak 
med dekorativa fläckvisa påsalningar av oliklånga skivor (förvillar elegant 
alla byggfel). Rummet upplyses av 4 kandelabrar och en serie lampetter 
med varmt rött och gult sken som kompletterar infälld belysning. 
Undertaket är närmast fondväggen av vitmålad, slät gips som närmare 
fönsterväggen övergår i ett demonterbart installationsundertak.  

I det dubbelhöga rummet är en fribärande balkong inspänd helt 
nära taket. Magnus Månsson räds låga höjder lika lite som Frank Lloyd 
Wright gjorde. Det är faktiskt bara 2 meter och 2 decimeter till taket 
(det är lika lågt i hotellrumskorridoren). Kontrasten med det dubbelhöga 
restaurangrummet, de varma färgerna och litenheten (restaurangen 
rymmer 90 kuvert) gör att rummet känns mycket otvunget. Det finns en 
inbodd ledighet som få nya byggnader erbjuder. Idag måste man ringa 
minst dagen innan för att få en lunchplats. 

Vill man vara kritisk kan man ifrågasätta vissa möbelval (men de 
är genomgående bekväma), fläckigheten på fondväggen (men den är 
ju rätt originell) eller varför badkaret skall stå fritt i rummet (vattnet 
svalnar så fort).  

Hur blev det nu så bra?  
Hela kvarteret ägs av Bygg Göta, ett familjeföretag. Magnus Månsson 

har arbetat med kvarteret i snart två decennier. Med ombyggnader och 
upprustning men också inte mindre än fem förslag till nybyggnader på 
den plats där nu hotellet står. Tiden för många och inkännande studier 
har alltså funnits. Stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnd har 
också haft tid att reflektera och till sist besluta. Magnus Månsson leder 
idag ett arkitektkontor som heter Semrén och Månsson som framlidne 
Rune Semrén grundade. Kontoret blev känt för ytterst pragmatiska 
byggnader ofta utförda i tegel. Det är här Magnus Månsson är skolad 
under hela sin yrkesverksamma tid efter examen vid Chalmers. 

Magnus Månsson fick tidigt byggnader uppförda och han har 
stått i en kontinuerlig dialog med tongivande beställare, tjänstemän 

och politiker. Det skapar förtroende. Det underlättar i samtalen med 
länsstyrelsen (staden inom Vallgraven bedöms vara av riksintresse). 

Operatören av hotellet heter Svenska stadshotell och har en del 
hotell inte minst i Borås. Det är ingen stor kedjeaktör, utan tvärtom en 
liten men mycket formgivningsintresserad. Jag har under årens lopp 
mött Magnus på Landvetter flygplats alltid på väg med sina kunder 
på studieresor. Tillsammans har de byggt upp en värdegemenskap och 
framförallt gemensamt kunnat konstatera vad mycket som bli så fel, 
fastän man vill så väl. 

Jag tror att bra projekt måste få ta tid. Hus formges ofta på några 
månader, byggs på några år men står i flera hundra. Bra projekt måste 
få kosta. Ett litet familjeföretag är ALLTID försiktigt med pengar. Det 
finns inga överytor på hotell Avalon. Allt är kompakt. Parkeringsplatserna 
under mark, rampen ned, administration, vinkällare, konferens, lobby, 
restaurang och rum. Det är bara korridoren som är lite överstor (hur 
gick det till?). Sektionen är lika effektiv. Huset är lite högre än sin 
granne. Två extra takvåningar är kungligt tillbakadragna. Den bärande 
långväggen befriar restaurang och lobby från begränsande pelare. Allt 
är överlagt. Bra projekt måste ha kärlek. Beställare och arkitekt måste 
respektera varandra. 

Varför heter hotellet Avalon? 
Prefixet skulle vara A- för att placera hotellet först i alfabetiska 

listningar. Suffixet skulle vara –on för associationen till Hilton och 
Sheraton. Lösningen blev bilstereon där Avalon med Roxy Music 
plötsligt löste ekvationen. 

Magnus Månsson fick en nominering men inget Kasper Salinpris 
2007. Magnus Månsson har själv instiftat ett pris som ges till bra 
beställare. På 20 år är det bara en handfull gånger som det delats ut. Vid 
gaslågan på hyllan i hotell Avalon står en keramikkatt. Det är priset, att 
få en Månsson.  kritik #1, januari 2008
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DEN ARKITEKTONISKA ANSTÄNDIGHETEN
Ola Andersson

Att Erik Gunnar Asplund har ett internationellt rykte som ingen annan 
svensk arkitekt finns det som bekant all anledning att påminna om just 
nu. Han är en av få svenska konstnärer överhuvudtaget som har ett inter-
nationellt rykte. Stockholms stadsbibliotek, villa Snellman, Skandiabio-
grafen, Göteborgs rådhus är klassisk svensk arkitektur som hans efterföl-
jare knappast lyckats överträffa sedan hans död för snart sjuttio år sedan. 
Sigurd Lewerentz är inte lika känd, mer legendarisk än klassisk. Men för 
finsmakaren är han ett om möjligt ännu större namn, både nationellt 
och internationellt. Hans kompromisslösa arkitektur i Riksförsäkrings-
anstalten i Stockholm och i Björkhagen och Klippans kyrkor kommer 
aldrig att bli folkkär, men uppskattas desto mer av de som intresserar 
sig för arkitektur. Framförallt är Skogskyrkogården i Stockholm, där de 
båda samarbetade mellan 1914 och 1934, en plats som ingen besökare i 
Stockholm med minsta arkitekturintresse får missa. 

Deras verk är alltså välkända, deras namn synonyma med svensk 
arkitektur på höjden av sin förmåga. Ändå finns det två hus i Stockholms 
innerstad av deras hand som aldrig avbildas. De är helt okända. 

Asplunds Skandiabiograf på Drottninggatan i Stockholm är visserli-
gen känd som ett av hans viktiga arbeten. Men den behandlas alltid som 
en interiör, trots att Skandiabiografen inte är en inredning utan en bygg-
nad, ett hus i staden precis som vilket annat hus som helst, låt vara att 
entrén till biografen ligger i en äldre byggnad på tomten som bevarades 
när biografen byggdes. Men Asplunds biografbyggnad har en egen ga-
tufasad. Det är en fasad jag bara sett i verkligheten, aldrig på bild. Aldrig 
har jag hört någon prata om den, aldrig sett fasadritningen publicerad.

Fallet med den försvunna Lewerentzbyggnaden är ännu märkligare. 
De uppförda byggnaderna av Lewerentz är inte alltför många, mycket 
stannade på ritbordet. Ett hus han ritat mitt i Stockholms samtidigt 

som han arbetade med Stockholmsutställningen borde vara självskriven 
i alla genomgångar av svensk arkitektur från dessa avgörande år, för att 
inte tala om hur självskriven den borde vara i en bok om honom. Men 
i Lewerentzmonografin Sigurd Lewerentz, arkitekt av Janne Ahlin finns 
det inte ens med i verkförteckningen.

Denna blinda fläck i historieskrivningen är talande. Arkitekter och 
arkitekturhistoriker har byggt en bild av dem som kompromisslösa 
konstnärer som aldrig försummade ett tillfälle att göra uttrycksfull och 
iögonfallande arkitektur. I den bilden passar dessa byggnader inte in. 
Hur skulle den historieskrivningen kunna acceptera att de ritat varsin 
byggnad som i alla avseenden presenterar sig som alldagliga delar av 
stadsmassan? Två hus bland andra hus, vilka som helst?
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Lewerentz hus ligger i kvarteret Sjöråen på Norrmalm i Stockholm, 
norr om Tegnérgatan där kvarteren får sin speciella karaktär av att de 
byggts efter sextonhundratalets stora planläggning men innan arton-
hundratalets storskaliga utbyggnad med breda boulevarder. Kvarteren 
är små, det är tätt mellan gatorna och tomterna är inte så stora. Lewe-
rentz hus ligger på en sådan smal, äldre tomt. Det ritades åt fastighets-
föreningen Salve 1 u.p.a. Lewerentz bygglov är daterat den 2. oktober 
1929. Huset stod klart 1930, byggt av byggmästaren CA Carlson. Det 
är fyra fönsteraxlar brett åt gatan med fem våningar ovanför gatuplanet 
som upptas av butikslokaler. Huset är välbevarat och bottenvåningen 
har kvar sina ursprungliga skyltfönster. Det enda yttre förändringen 
det genomgått sedan det byggdes är att fasaden rätt nyligen renoverats. 
Ursprungligen var huset, om jag minns rätt, avfärgat i en relativt mörk 
grågrön kulör. På varje plan ligger tre lägenheter, två tvårummare med 
kokvrå åt gatan och en enrummare åt gården i en kort flygel. Huset har 
inte minsta kännetecken som särskiljer det från något annat hus från 
perioden. Det är fullständigt anonymt.

Asplunds byggnad för Skandiabiografen är byggd i en ännu äldre del 
av Stockholm. Fasaden vetter mot Apelbergsgatan, idag en smal bakgata 
som omges av baksidorna av bebyggelsen mot Kungsgatan och Olof 
Palmes Gata. När Skandiabiografen byggdes var dock Apelbergsgatan 
en ganska typisk gata i Klara församling där Drottninggatan med sina 
12 meter var den bredaste gatan. De rivningar som från femtiotalet 
förvandlade sextonhundratalsplanens trånga gator till Stockholms city 
var ännu inte påtänkta när Asplund ritade byggnaden 1922-23. 

Fasaden är nio fönsteraxlar lång och fyra våningar hög. Bottenvå-
ningen upptas av ett enkelt arkadmotiv med tätare indelning än fasaden 
ovan, bakom vilket utrymningen från biosalongen och trapporna upp 
till balkongen i bion ligger. Ovanför bottenvåningen är fasaden slätput-
sad och indelad med horisontella lister, med de yttersta fönsteraxlarna 
förskjutna en halv våning i höjd.

Varför är då dessa fasader, ritade med några få års mellanrum av 
två Sveriges två största arkitekter så alldagliga? Var Lewerentz hus på 

Kungstensgatan en eftergift för en krass byggmästare, som tvingade 
honom till eftergifter för det banala? Överlät Asplund fasaden på 
Skandiabiografen till någon mindre begåvad medarbetare för att kunna 
koncentrera sig på interiören?

Ingenting talar för det. Asplund och Lewerentz perfektionism är väl 
dokumenterad. De lämnade aldrig något åt slumpen. I synnerhet Lewe-
rentz var dessutom inte särskilt samarbetsvillig överhuvudtaget, vare sig 
med byggmästare eller med andra. Något år efter huset på Kungstens-
gatan skulle det kosta honom uppdraget att rita Uppståndelsekapellet 
på Skogskyrkogården. Istället drog han sig tillbaka från arkitekturen, 
flyttade till Eskilstuna och ägnade sig åt sin fabrik för tillverkning av 
glaspartier, Idesta. Att han kompromissvilligt skulle ha ritat upp ett 
byggmästarprojekt är osannolikt.

Faktum är att den enkla utformningen av dessa byggnader i staden 
var ett medvetet konstnärligt val byggt på en genomtänkt syn på förhål-
landet mellan staden och arkitekturen. 1916 höll Gunnar Asplund ett 
föredrag för en fullsatt lokal på Jakobsgatan i Stockholm. Föredraget 
hade titeln ”Aktuella arkitektoniska faror för Stockholm” och innehåller 
en programförklaring för något man möjligen en smula anakronistiskt 
skulle kunna kalla ett samhällstillvänt stadsbyggande. Han började med 
att förflytta sina åhörare tillbaka till Stormaktstiden genom att visa några 
av stadsvyerna ur Suecia Antiqua et Hodierna och lyfte fram den ”Hel-
gjutna, enkla och blygsamma prägeln av borgarhusen … som stodo det 
ena liknande det andra i långa rader på holmarna och på malmarna”.

Udden i föredraget var riktad mot den samtida hyreshusbebyg-
gelsen som hastigt växte upp i den då snabbt expanderande staden. I 
kontrast till deras monumentala anspråk med burspråk, hörntorn, 
gavlar och takkupor ställde Asplund de privata husen från tidigare 
epoker som ”underordna sig de offentliga och inordna sig i miljön. 
Se på varje hus särskilt hur enkel och sund byggnadskonst det är, hur 
förståndigt och naturligt byggnadskropparna bygga upp sig och ansluta 
till varandra, hur fina och kultiverade icke blott gatufasaderna utan även 
gårdsfasaderna i all enkelhet äro”.
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Men dagens arkitektur förhöll det sig annorlunda, enligt Asplund: 
”nu synes det framförallt gälla att oavsett miljö och traditioner använda 
den för ögonblicket moderna arkitektursorten, att för allt i världen inte 
komma efter i ’arkitekturjakten’”.

Detta var olyckligt, fortsatte han: ”under det att effekten av en 
stadsbild med ett monumentalhus skall bero såväl på dess placering i 
stadsplanen som på dess arkitektoniska uppbyggnad, så är det endast 
stadsplanen, som skall giva en bostadsgata dess trevnad. Ett hyreshus 
skall icke synas. En arkitekt som sysslar med hyreshus visar därför sin 
konstnärlighet bäst genom att underordna sig.”

Och han avslutade fördraget med programförklaringen: ”tro icke, 
att vi strida för att av hyreshusen få arkitektoniska konstverk! Snarare 
tvärtom. Det är den arkitektoniska anständigheten som fordras”.

Som en av förebilderna framhöll han det Warodellska huset på 
Drottninggatan 82, ritat av Fredrik Wilhelm Scholander 1854. Det var 
just det huset han själv sex år senare fick i uppdrag att bygga om till bio-
grafen Skandia. Att han lät biografens yttre underordna sig klarakvar-
terens byggnadsmassa och istället vände prakten inåt, i den festliga och 
lekfulla biografsalongens, var alltså inte vare sig slump eller nödtvång. 
Den alldagliga yttre prägeln var, som han själv påpekat sex år tidigare, 
bästa sättet att uttrycka sin konstnärlighet som arkitekt i staden. Privat 
sparsamhet, offentlig lyx var en hederssak. 

Detta synsätt lämnade Asplund aldrig. Stadsbiblioteket är en of-
fentlig monumentalbyggnad, noga inplacerad i stadsplanen. Den skulle 
framhävas av den lugna, samlade och harmoniska men samtidigt diskre-
ta byggnadsmassan längs gatorna. Men även hans offentliga byggnader 
präglas av samma arkitektoniska självbehärskning om de inte är publika, 
som Statens bakteriologiska laboratorium från 1933-37 och det projekt 
till Stadsarkivet på Kungsklippan som genomfördes av Sven Ivar Lind 
efter hans död 1940. 

Likadant gjorde Lewerentz. I Riksförsäkringsanstalten som han ar-
betade med samtidigt som han ritade huset på Kungstensgatan utveck-
lade han en lika sträng som sofistikerad arkitektur. Byggnaden ligger in-

till Adolf Fredriks kyrka från 1773-83 ritad av Carl Fredrik Adelcrantz, 
och den underordnar sig nästan demonstrativt kyrkans roll i stadsbil-
den. Kyrkan, den offentliga byggnaden, skulle framhävas, inte riksför-
säkringsanstalten som inte var en publik byggnad. Den fick utåt diskret 
tyngd och värdighet men däremot ett mer uttrycksfullt formspråk inåt, 
i den ovala gården som kläddes i vit marmor.

Asplunds och Lewerentz inställning är tankeväckande i dagens 
arkitekturklimat. Idag blir gränsen mellan det offentliga och det privata 
allt otydligare. Privata gallerior betraktas som offentliga rum, medan 
offentliga byggnader bolagiseras och av stat eller kommun behandlas 
som vilka kommersiella byggnader som helst. Asplunds maning i sitt 
föredrag 1916 att ”det är viktigare att studera husen omkring än att 
leta efter vackra saker i planschverk och fotografier” känns synnerligen 
aktuellt under en period då arkitekter förväntas använda byggnader på 
Schweiz alpsluttningar som förebilder snarare än de hus i våra städer vi 
själva betalar dyrt för att få leva i. 

Därför är Skandiabiografens byggnad och Lewerentz hus på Kungs-
tensgatan aktuella som aldrig förr. De bär på ett budskap från dessa den 
svenska arkitekturens giganter till vår egen tid där ”arkitekturjakten” 
för varje säsong tar sig alltmer desperata uttryck, samtidigt som lik-
giltigheten för det vardagliga byggandet är utbredd. De är en maning 
att behandla varje uppgift med omsorg och inlevelse, men också med 
besinning. En påminnelse om att uttryckslösheten för den konstnärligt 
medvetne arkitekten kan vara ett lika giltigt uttryck som det uttrycks-
fulla och spektakulära.  kritik #2, april 2008
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EN SORTS MÖJLIGHET
Erik Berg

Göteborg har diskuterat en utbyggd centralstation jämte ett nytt 
stationshotell i närmare ett halvsekel. Det dröjde till 2003 innan 
Adolf Edelsvärds stationshus från 1858 bands ihop med Niels Torps 
bussterminal från 1996 och staden fick ett sammanhållet resecentrum 
för buss och tågtrafik. 

Möjligen berodde vådan på att centralstationen är lika symbol-
tyngd som strategisk och man vill ju inte riskera att göra fel. Så SJ 
fick helt enkelt aldrig tummen ur. När avknoppnings- och privati-
seringsvindarna drog fram såldes istället byggmöjligheten till NCC, 
som lär ha gjort en god affär på kuppen. Genom en internationell 
arkitekttävling gick uppdraget till det norska kontoret Kari Nissen 
Brodtkorb som ritade en kompakt kubisk grej. Inte i någon överväldi-
gande välklingande harmoni med Edelsvärds nygotiska stationshus, 
men interiört intressant och dramatisk med sin massiva utkragning 
över spåren.

Nu fyller Centralhuset snart fem år. En lagom ålder, som vi alla 
vet, för att bedömas och betygsättas. 

Resecentrum utgör Göteborgs huvudsakliga gränssnitt mot 
omvärlden med omkring 40 000 dagliga besökare, en siffra som spås 
dubblas till 2020. Därmed är det ett av få svenska exempel på verkliga 
högdensitetsbyggnader, bara Stockholm C har fler resande. 

Den fråga som vi bör ställa idag är därför: hur fungerar Central-
huset som offentligt rum?

Det är en mindre stad i staden som ryms i det kompakta programmet. 
Egentligen består Centralhuset av fyra byggnadskroppar, sju vånin-
gar höga, placerade inom en gemensam kvadratisk perimeter. En-
dast mark- och delar av källarplanet är tillgängliga för allmänheten, 

orienterat framförallt runt det interiöra stråk som binder samman 
hela Resecentrum längs en trehundra meter lång axel i nord-sydlig 
riktning. De övre planen består av kontor, konferenslokaler, hotell 
och restaurang. Dessa är närvarande nedåt i byggnaden som fasader 
mot de interiöra gågatorna, men i övrigt onåbara. Från markplanet 
kan man blicka upp mot gångbryggorna som binder samman de övre 
våningarna och för en stund tänka att detta är en av Giovanni Pi-
ranesis underjordsvisioner. Att rymden aktiveras så påtagligt inuti en 
byggnad är kul, det skapar spänning. Annars består de övre planen 
av Centralhuset mest av försuttna möjligheter. Det kunde, om staden 
ställt krav i detaljplanen, varit publika verksamheter också uppåt i 
huset, platsen motiverar det.

Låt oss föras genom byggnaden, okritiska som morgontrötta 
pendlare. I väntan på Kungsbackapendeln tar jag ofta en kaffe på 
Espresso House. I ett avskilt hörn sover några renhållningsarbetare 
i orangegula västar. Jag uppskattar de många rumsbildningarna av 
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skilda valörer. Överallt små utrymmen som kan bebos tillfälligt, 
defensible space. Det fungerar, det används.

På andra sidan gångstråket ligger ännu ett Espresso House. Deja 
vú är ett framgångskoncept. Som alla resemiljöer idag är Centralhuset 
fullt av caféer och pressbyråer som ligger tätare än ett halvtaskigt 
kast med litet tuggummipaket. De många pockande verksamheterna 
bidrar till att förvandla själva resan till en bisak. In i det längsta kan 
jag inbilla mig att jag inte alls är pendelslav, att jag helt enkelt är ute för 
att ta en kaffe eller mumsa på en korv. Väntan på avgång paketeras om 
till en upplevelse – en stor cappuccino – och en penningtransaktion 
som jag knappt noterar. 

Spåren, själva orsaken till byggnadens existens, göms bakom 
caféerna, som bussarna göms utanför Nils Ericssonterminalens 
gateportar. Det fordon jag snart ska färdas med är inte en primär 
del av stationsupplevelsen, själva påstigandet ska gå snabbt. Det 
är onekligen ett attitydskifte från järnvägens barndom, då poeter 
skrev svärmande dikter om dansande lokomotiv och Claude Oscar 
Monet målade bolmande ånglok på Gare Saint-Lazare. Tågen var 
då den naturliga mittpunkten i stationens stora drama, idag är det 
pressbyråerna.

Också själva stationshusen har förändrats. Historiskt var stations-
huset en representant för järnvägen som institution, för staten som 
infrastrukturförsörjare och för nationen. Därför placerades byggnad-
erna också fristående, väldefinierade i sin form och funktion, gärna 
monumentala, påkostade.

Idag behövs sådan symbolik inte längre, anses det. Järnvägen 
finns förresten inte kvar som sammanhållen institution, så vad skulle 
en stationsbyggnad alls symbolisera? Istället upplöser Centralhuset 
obekymrat och osentimentalt bilden av stationen som entitet. Den 
anonyma fasaden mot gatusidan verkar vara formad just i syfte att med 
tiden uppfattas som ett hus vilket som helst.

Denna otydlighet är kanske det som provocerar mig mest. Jag 
inser att den är helt och hållet avsedd. Centralhuset är inte i första 

hand en stationsbyggnad, utan en samling verksamheter vars affärsidé 
är att leva på strömmen av 40 000 dagliga förbipasserande.

Detta är nu ingenting unikt. Det är vad vår tidsålder bjuder. Det 
är en win-win situation, som byggherren eller planförfattaren skulle 
ha förklarat det. Antagligen skulle pendlaren svara samma sak, det är 
väl bara bra att man kan handla lite när man väntar?

Det är också ett led i konstituerandet av en ny sorts harmlös 
offentlighet, i takt med att industrialismens rykande sociala slagfält 
omprogrammeras till kontrollerade shoppingapparater. Detta har 
pågått under ett halvsekel, i ökande takt de senaste tjugo åren.

Det är lätt att kritisera shoppingapparaten för att den utarmar 
och trivialiserar det offentliga rummet – det är lätt att se att den gör 
just det – men egentligen är det en orättvis kritik. Vad shoppingen 
snarare gör är att fylla det tomrum som uppstår när andra funktioner 
avvecklas. Snarare än att konkurrera ut det offentliga samtalet så tar 
köpgalleriorna vid efter ett samtal som redan håller på att tystna. 
NCC klev in där staten drog sig tillbaka.

Det offentliga rummet varken upplöses eller försvinner, det ändrar 
karaktär på ett sätt som speglar förändringar i offentligheten som sådan. 
Grovt sammanfattat: de molekylära allmänningarna försvinner och 
ersätts med platser som kontrolleras av partikulära särintressen. 
Kring dessa uppstår nya, till synes öppna men i grunden villkorade, 
offentligheter.

Centralhuset är en produkt av sin tid med sin avsiktliga otyd-
lighet i tillhörighet och ändamål. Shoppingkomplexet omgärdar också 
resandefunktionen. Det är åtminstone så det verkar, på ett ytligt 
plan. Det intressanta är att även nutidens villkorade offentligheter 
ser ut att innehålla subkategorier, bland dessa framstår Centralhusets 
hybridfunktionalitet som en särskild sort: huset balanserar på gränsen 
till att vara en traditionell allmänning.

Enkelt uttryckt: det är svårare att mota bort a-lagarna från ett 
resecentrum än från ett köpcentrum. Visserligen är Centralhuset, 
liksom Nordstan, privat tomtmark, men eftersom vi alla måste ha rätt 
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och möjlighet att passera platsen för att nå våra förbindelser är det i 
praktiken omöjligt att filtrera bort oönskade grupper med mindre än 
en regelrätt apartheidapparat. Den homogenisering som eftersträvas 
kan inte verkställas, även om det kan tänkas att vi i framtiden måste 
ta strid om den frågan.

Det här är en optimistisk tolkning, men den baseras på ett 
visst empiriskt underlag: emellanåt fungerar Centralhuset som ett 
offentligt uppehållsrum. En plats där det är både fullt möjligt och 
attraktivt att dröja sig kvar en stund, utan att för den skulle handla 
något eller ha ett särskilt ärende. Mycket tack vare bänkarna och 
de tidigare nämnda rumsbildningarna där tillfälliga territorier kan 
upprättas. Eventuellt är det rentav den enda plats i Göteborg där 
gamsvärmar av affärsmänniskor dagligen vistas i samma rum som 
kajalflockar av emokids. Ett rum för punkare, pensionärer, pedofiler, 
primadonnor och proletärer, sida vid sida för ett ögonblick, som de 
pendlare gud skapade oss alla till. 

Det innebär inte att vi börjar prata med varandra, men vi delar 
åtminstone samma allmänning. 

En viktigt uppgift för arkitekturen är att åstadkomma offentliga 
miljöer som gör det både möjligt och ofrånkomligt för särintressena 
att återrelatera till varandra på gemensam mark. Det förutsätter 
skapandet av platser – inte bara rum – som innehåller en blandning 
av tillåtande och varierande verksamheter, på en och samma gång 
väldefinierade och mångdimensionella, grupperade runt stråk som 
alla använder, med sittplatser och skydd för ryggen. Motsvarigheten 
till sommarens gräsplättar i parken. Platser där det kan etableras 
överlappande intressen, där man kan skymta något annat än det egna, 
rentav något gemensamt.

Vi behöver detta eftersom i synnerhet vinterhalvåret har en 
förödande effekt på de offentliga miljöerna i Sverige. Vi träffas inte 
gärna ute under den mörka årstiden. Istället innebär frånvaron av 
allmänningar under vinterhalvåret att vi går till galleriorna för att 
spana in andra som går där, eftersom det inte finns någon annanstans 

att gå och spana in folk som är ute och går. Vi får offentlighet på 
villkor att vi spelar med i affärsidkarnas spel, genererar besök till 
deras verksamheter och accepterar deras regler.

När Ralph Erskine ritade städer för arktiska förhållanden betonade 
han vikten av täta offentliga platser:

«Känsla av gemenskap och samhörighet i en isolerad del av världen. 
Städer i norr borde på grund av sin isolering göras mer otvetydiga än sina 
motsvarigheter i söder. De borde vara intensiva samhällen med frikostig 
service och utrymme för skilda intressen. De borde samlas i en klunga för 
att skapa en mänsklig miljö i ödemarken.»

Det offentliga livet uppstår inte spontant i Norden, som det kan 
göra i varmare länder. Det förutsätter en regisserad förtätning «i 
ödemarken» för att bli till; vilket faktiskt är precis vad Centralhuset 
är. Och därför blir det vid femårskontrollen med viss tvekan godkänt. 
Centralhuset är en sorts allmänning med en sorts tillåtande 
konfigurationer. Där finns trots allt ett embryo, en sorts möjlighet.  
kritik #2, april 2008
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DET FINNS INGEN RELIGIÖS ARKITEKTUR
Mikael Askergren

jag är en religionsföraktande gudlös hedning
Jag är inte religiös. Jag har aldrig ägnat mig åt religiösa grubblerier. 
Men om jag av någon anledning skulle avkrävas en åsikt i saken, då 
skulle jag hävda att som religiöst system verkar polyteismen vara 
oerhört mycket sundare och människovänligare än monoteismen. 

Livet blir begripligare med ens om godtycket och lidandet på 
jorden kan förklaras av ett motsvarande himmelskt godtycke och en 
motsvarande himmelsk illvilja: gudar och gudinnor som ständigt ligger 
i luven på varandra, och vars inbördes gräl med nödvändighet gör livet 
surt för oss nere på jorden. Gudar och gudinnor som inte alltid vill 
varandra (eller oss) väl, och som inte sällan agerar lika nyckfullt som 
vi människor. Vi är med det synsättet ständigt föremål för gudarnas 
nycker och godtycke – om vi inte offrar till dem och fjäskar för dem, 
vill säga. I det perspektivet blir gammelmorfar, när landstinget träter 
med kommunen om vem som skall betala för hans äldrevård, ”bara” 
föremål för högre makters godtycke – precis som Odysseus var det: 
han lyckades inte segla sitt skepp och sina mannar hem till Ithaka 
igen förrän gudarna och gudinnorna i himlen och under haven slutat 
tjafsa sinsemellan. Och i Sverige kommer vi aldrig att få ordning 
på sjuk- och äldrevården så länge det finns gränsdragningar mellan 
kommunernas och landstingens ansvarsområden att träta om. Såsom 
i den polyteistiska himmelen, så ock på jorden. Och vice versa.

Med kristendomen uppstår ur ingenstans plötsligt en massa bes-
värliga teologiska paradoxer som man aldrig behövt fundera kring 
tidigare – som det välkända teodicéproblemet: ”om den ende och alls-
mäktige guden är god och kärleksfull, varför finns det då ondska och 
lidande i världen?” 

Teologers stötande och blötande av teodicéproblematiken har ty-

värr bara lett till bortförklaringar, rationaliseringar, och i förläng-
ningen till en institutionaliserad, för monoteismen konstitutionell 
”neuros” – en teodicéneuros – på religionsutövandets alla nivåer; från 
påvar och biskopar i toppen ända ned till den stackars undergivne, 
gudsfruktande enskilde trosbekännaren, som förväntas betala med 
sin osjälvständighet och sin underkastelse för att få njuta en gnutta 
av Guds förbehållslösa kärlek. 

”Förbehållslös”, förresten: sorry, men det låter mer som det slags 
asymmetriska maktrelation med i allra högsta grad villkorad kärlek 
som sexuellt utnyttjade barn ofta uppges ha till de målsmän och 
vuxna auktoritetsfigurer som förgripit sig på dem. Inte undra på att en 
dylik asymmetrisk maktfördelning förr eller senare bland de troende 
tar sig uttryck, inte bara i pedofili i ett slags överförd bemärkelse 
(sektmentalitet), utan också i faktisk pedofili (katolsk prästskandal 
i USA nyligen). Inte undra på att psykoanalysen (med begrepp 
som neuros, förträngning och rationalisering i släptåg) uppfanns i 
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västerlandet, i den per automatik och per definition starkt neurotiska 
judeokristna kultursfären: monoteismen uppfann neurotikern.

Och vad värre är: teodicéneurosen ger näring åt det hatiska ursinnets 
psykologi, som i sin tur utgör grunden för all religionsförföljelse: 
monoteismen uppfann religionskriget. 

Polyteismen erbjuder en begripligare, anständigare, mer sympatisk, 
och med livserfarenheten intuitivt bättre överensstämmande 
förståelse för jordelivets olika sidor än monoteismen gör. Man slipper 
framförallt teodicéneurosen: att det finns lidande på jorden samtidigt 
som det finns skönhet och glädje, att det går bra för vissa i livet och 
sämre för andra, eller att man själv är lycklig och framgångsrik i ett 
skede i livet men i ett annat skede desto olyckligare – ingenting sådant 
ter sig märkligt i polyteistens ögon. Det beror ju på vilka gudar och 
gudinnor man för tillfället har på sin sida, eller vad man är beredd 
att göra för att beveka de högre makter som man fått emot sig och 
som inte vill en väl (”Jag skulle inte ha offrat till A i förrgår, det 
straffade sig omedelbart, jag borde ha offrat till B istället.”). Allt blir 
begripligt. Allt går att förklara. It all makes sense.

religion och konst
Alltnog. Den västerländska konstens historia brukar slentrianmässigt 
delas in i två huvudkategorier: profant och sakralt. Helig konst och 
ohelig. Paradoxalt nog – eftersom det moderna västerländska konst-
begreppet per definition är religionsfrånvänt: konsten är fri, vägrar 
underkasta sig alla religiösa system, och finns bara till för sin egen 
skull. Uttrycken ”sakral konst” och ”religiös arkitektur” är således 
självmotsägelser, oxymoroner. Det finns ingen religiös arkitektur.

Den fria konsten kan ”bara” erbjuda gudstjänstbesökaren en kon-
stupplevelse istället för, eller vid sidan av den religiösa upplevelsen. 
Den fria konstnären vägrar ju per definition leverera vad kyrkan 
egentligen efterfrågar (mer av vad man redan har och redan känner 
till), och kyrkan vägrar ju i sin tur ta emot vad den fria konstnären 
faktiskt kan och vill erbjuda (något annat än vad kyrkan redan har). 

Ett och samma kyrkorum kan visserligen skänka den troende gud-
stjänstbesökaren en religiös, och samtidigt den konstintresserade tu-
risten en konstnärlig upplevelse. Men den religiösa upplevelsen och 
konstupplevelsen är inte samma upplevelse. Den religiösa upplevelsen 
finns inte där konsten finns. 

Det är inte präster och teologer som avgör vilka kyrkobyggnader 
som är konstnärligt och arkitekturhistoriskt mest intressanta. Din 
personliga gudsupplevelse har inte det minsta med saken att göra. Du 
är inte kvalificerad att avgöra en sådan sak ”bara” för att du är religiös. 
Det spelar heller ingen roll om en viss kyrka byggts om till konstmuse-
um eller simhall eller moské. Den kan ha stått tom och övergiven i år-
hundraden. Allt sådant kvittar lika. Konst har ingenting med helighet 
att göra. Konst är varken profant eller sakralt. Konst är konst.

Konstens och religionens inkompatibilitet till trots förfogar Eu-
ropas fordom statsbärande kristenhet över en kolossal konstskatt. 
Såväl katolikerna i söder som protestanterna i norr har efter sekler av 
sträng teokrati och intolerans mot oliktänkande så småningom kom-
mit att upplåta både fysiskt och intellektuellt utrymme för moderni-
tet och modernism, och för en relativt fri vetenskap och fri konst. 

Det är dock aldrig tack vare, det är alltid trots fenomenet religion 
som kyrkan blivit framstående konstsamlare. Kyrkan har alltid bjudit 
motstånd mot den fria konstens uttryck. Arkitekter, bildhuggare och 
kompositörer har alltid måst verkligen insistera på ett konstnärligt 
svängrum om det är svängrum de velat ha. De har aldrig någonsin 
fått något som helst svängrum gratis. 

De fria konsternas anspråk på kyrkorummet som en plats för kon-
stupplevelser (per definition på den religiösa upplevelsens bekostnad) 
når sin kulmen i det sena 1900-talet, i vårt land närmare bestämt 
när en hel mängd nya förorter skall förses med nya kyrkor. Dessa 
högmodernistiska förortskyrkor kännetecknas alla av att arkitekten 
insisterat på att i ett eller annat avseenden bryta mot reglerna för hur 
en ”riktig” kyrka skall se ut. Det kan handla om att istället för det 
förväntade uppradandet av kyrktorn – långhus – kor efter varandra 
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insistera på att få forma om byggnadsvolymen till en fri och abstrakt 
skulptur – som hos Carl Nyrén i Vällingby (Västerortskyrkan, 1956). 
Eller om att ställa ett stort fysiskt hinder i vägen så att brudparet 
måste gå en omväg för att ta sig från kyrkporten till altarringen – som 
hos Peter Celsing, också i Vällingby (S:t Tomas kyrka, 1960). 

Konstnären är ett djur som insisterar. Konstnären betalar emellertid 
ofta ett högt pris för sina frihetsanspråk, och tar alltid en stor risk när 
han insisterar på att gå sin egen väg och på att bryta mot alla regler 
(dålig konst är ju aldrig kul). Arkitekter som skamlöst insisterar på 
konstnärens rätt trampar inte sällan fel där de balanserar på slak lina 
över avgrunden, utan färdiga förebilder att hålla sig i (personligen 
rankar jag Nyréns abstrakta skulptur högre än Celsing hinderbana). 
Men de gånger de lyckas har ett visst mått av frihet och konstnärligt 
svängrum alltid varit en absolut förutsättning.

religion och kitsch
För bara femtio år sedan var kyrkan fortfarande en för alla delar 
av samhällslivet oerhört angelägen institution. Konstnärer och 
arkitekter insisterade fortfarande på att få vara med att bygga landets 
nya kyrkor. 

Så är det inte längre. I takt med att både katolicismen och luther-
anismen i Västeuropa förlorat sina statsbärande funktioner har kon-
sten och arkitekturen, både i norra och södra Europa, lärt sig att leva 
utan kyrkan som beställare. Och om den fria konsten inte längre, som 
tidigare, insisterar på utrymme inom ramen för kyrkans verksamhet, 
då är kyrkan bara glad att, så att säga, slippa alla fria konstnärers in-
blandning i kyrkans inre angelägenheter. Den religiösa upplevelsen 
finns ju som sagt inte där konsten finns, och följaktligen avstår kyrkan 
mer än gärna, om den kan, från att engagera arkitekter eller kom-
positörer med konstnärlig integritet när de behöver nya byggnader 
eller ny gudstjänstsmusik. I samma takt som arkitekternas intresse för 
att rita kyrkor avtagit, har också kyrkans intresse för att anlita fram-
stående arkitekter avtagit, för att inte säga upphört helt. Varken Va-

tikanen eller Svenska kyrkan är idag viktiga beställare av framstående 
arkitektur och konst på samma vis som för femtio år sedan.

Både den katolska och den lutheranska kyrkan vill dock gärna 
fortfarande framstå som stora konstälskare och som de sköna 
konsternas största mecenater någonsin. Såväl katoliker som 
lutheraner solar sig gärna i glansen av fria konstnärers bedrifter (och 
parasiterar därmed på, lånar glans och stjäl återskenet från de fria 
konstnärernas verk). Men när det verkligen gäller; var gång som man 
inom den organiserade kyrksamheten faktiskt kan välja mellan det 
redan bekanta och det nya och utmanande väljer man alltid tillslut 
bort det egensinniga och konstnärligt framstående till förmån för 
det konformistiska och konstnärligt föga anmärkningsvärda. Det är 
dussinkyrkan, den som ser ut som alla andra, den med kyrktorn långhus 
och kor, den utan fysisk hinderbana mellan kyrkport och altarring 
som kyrkobesökaren i gemen föredrar. Det är alltid dussinkyrkan 
man använder sig av när man i mainstreamfilmer vill skildra den 
konformistiska religiositetens idyll och förtröstan (Fyra bröllop och en 
begravning, 1994). När det någon enstaka gång på film förekommer 
scener från en kyrka i högmodernistisk stil handlar det naturligtvis 
aldrig om att skildra den konformistiska religiositetens idyll och 
förtröstan utan alltid om modernitetens alienation, existentiella 
ångest och dess gudlöshets förtvivlan, typ (Miffo, 2003).

Visst utgör såväl Vatikanen som de lutheranska kyrkorna i norra 
Europa viktiga kulturinstitutioner än idag. Men man tar inte längre 
på sig något ansvar för att beställa samtidskonst. Det handlar ”bara” 
om att förvalta ett kulturarv, att hålla gamla traditioner levande, och 
om minnesvård numera. Vad det levande kulturlivet anbelangar nöjer 
sig numera Svenska kyrkan med att tjäna som scen för sentimental 
(religiös) kitsch: plågsamma gospelförsök och valhänt Jesuspop. 

Det västerländska konstetablissemanget hyser naturligtvis ett 
odelat förakt för all slags kitsch, inte minst religiös kitsch. Och 
konstvärldens förakt för kitsch har smittat av sig på kyrkan. Från 
kyrkligt håll vill man naturligtvis inte kännas vid att religiositeten 



32 33

som sådan skulle ha något med kitschen som sådan att göra. I själva 
verket är det dock just i en innerlig, sentimental, ironibefriad religiös 
kitsch som den innerliga, sentimentala, ironibefriade religiositeten 
finner sina sannaste uttryck. Med andra ord: om det inte finns plats för 
den fria konsten i den religiösa erfarenheten, då finns det desto större 
utrymme för kitsch. Begrepp som religion och konst är inkompatibla, 
men begreppen religion och kitsch överlappar varandra i allra högsta 
grad. Religion är kitschigt. Religion är kitsch.

the shock of the new 
Nicodemus Tessin d.ä. (1615-1681) var en medelmåtta. Hans 
arkitektgärning framstår i en internationell jämförelse som tråkig 
och gammaldags. Mitt speciella personliga hatobjekt är det så kallade 
Södra stadshuset (nuvarande Stockholms stadsmuseum, 1670-tal) vid 
Slussen i Stockholm. Huset är arkitektoniskt ointressant och ligger 
bara i vägen. Det borde ha rivits när Hornsgatan breddades (1901). 

Av allt det som Tessin ritat och byggt är det faktiskt bara Kalmar 
domkyrka (1660-1703) som spontant förmått fånga mitt genuina och 
positiva intresse. 

En grandios portalarkitektur i romerskkatolsk, motreformatorisk 
stil smyckar sydfasaden mot torget. När man står på torget utanför 
kyrkan har man all anledning att först förmoda att sydfasadens in-
gångsdörr är hela kyrkans huvudingång, och att den leder in i en 
jättelik katedral som sträcker sig hundratals meter norrut från torget 
räknat.

Men kyrkan är i själva verket inte alls så stor som torgfasaden först 
får en att förmoda. Den pampiga portalarkitekturen smyckar i själva 
verket en relativt modest landsortsstadskyrkas sydvända långsida. 
Torgfasadens portal är i själva verket bara en underordnad sidoentré, 
en smitväg, en glorifierad tapetdörr. Den leder inte in i kyrkans 
mittskepp utan in i kyrkans sekundära tvärskepp. 

Tessin kamouflerar till och med kyrkans faktiska huvudentré 
(den vetter inte mot torget utan istället mot den trånga gränden runt 

hörnet till vänster från Stortorget sett) genom att infatta den i en 
precis likadan absid i väster som den absid som i öster inrymmer 
koret, och kamoufleringen är så effektiv att ett brudpar som skall 
gifta sig inte hittar in i vapenhuset om de inte vet var de skall leta. 
De kommer att ställa sig och rycka i fel dörr. De kommer snopet att 
snubbla in i kyrkan snett från sidan, via tvärskeppet, istället för att 
skrida fram längs mittgången som förväntat. 

Tessin har således högst medvetet och självsvåldigt reducerat 
själva det ceremoniella inträdandet i Guds hus till en arkitektonisk 
ickehändelse, utan konsekvens för byggnadens exteriöra utformning 
som monolitisk skulptur. Tessin har inte komponerat kyrkans 
skulpturala exteriör för vare sig kyrkans, kalmarbornas eller det vilsna 
bröllopsparets skull, utan bara för sin egen och för den arkitektoniska 
effektens egen skull. Han tvekar inte ett ögonblick att offra såväl 
funktionen som arkitekturens avläsbarhet om ett sådant offer tjänar 
det enda syfte som egentligen intresserar honom, nämligen att 
framhäva byggnadens monolitiska och monumentala närvaro vid 
torget; en monumentalitet som helt och hållet syftar utåt mot torget. 
Den syftar inte alls inåt, inte alls mot altaret eller koret. 

Vad interiören anbelangar är kyrkan en dussinkyrka bland många 
andra, som alla är snarlika och svåra att skilja från varandra i det 
kyrkohistoriska bruset. En alltigenom kompetent gestaltad interiör 
av hög klass – förmodligen en jättepopulär kyrka att gifta sig i – 
men samtidigt anonym. Inga formexperiment som riskerar stjäla 
uppmärksamhet från det som sker vid altaret. Interiören bekräftar 
”bara” alla färdiga föreställningar om hur ett kyrkorum skall se ut 
och vara organiserat. 

Exteriören är en annan femma. Här har vi utan tvekan med en 
personligt och fritt skapande, självständigt tänkande och kännande, 
personlig och individualistisk upphovsman att göra. Tessin är 
fullkomligt skamlös när han skulpterar sin egensinniga monolit 
vid Stortorget i Kalmar. När det gäller exteriören tar han sig varje 
tänkbar frihet. 
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Skillnaden mellan dessa båda förhållningssätt kunde inte vara 
större. Och ändå är det fråga om en och samme Tessin i båda fallen. 
Det är som om Tessin med berått mod klyver arkitekten inom sig 
på längden, från topp till tå, i två starkt väsensskilda halvor som ar-
betar synkront och i fas, sida vid sida, men helt oberoende av var-
andra: interiörens Tessin är en arkitekt som gärna fungerar som en 
kyrkans undergivne hantlangare och lakej, som vilken snickare eller 
rörmokare eller annan byggjobbare som helst. Interiörens Tessin har 
inga andra ambitioner än att ”bara” se till att allt ”fungerar” och 
motsvarar byggherrens redan färdiga förväntningar på hur en ”rik-
tig” kyrka skall se ut. 

När Tessin i nästa stund träder ut i solskenet på Stortorget, promen-
erar ett stycke, vänder sig om och ställer sig att betrakta kyrkobygget 
utifrån, litet på håll, ser han på sitt verk och sin roll som arkitekt med 
ens med helt andra ögon. Tessin som lakej har han lämnat kvar inom-
hus, inne i kyrkan. Utomhus tar en helt annan Tessin över ruljansen, 
en Tessin med skamlösa konstnärsambitioner; ambitioner rent av på 
kollisionskurs med beställarens intressen (kyrkan hade gärna sett att 
det vilsna brudparet hade hittat in i kyrkan meddetsamma, inte sant). 
Interiörens Tessin förvaltar och skickar undergivet vidare hundratals 
och tusentals år av tradition. Exteriörens Tessin förebådar moder-
nitet, individualism och fri konst. Exteriörens Tessin förebådar The 
Shock of the New.

Bakom den grandiosa fasadarkitekturen står således en – i förhål-
lande till fasadarkitekturens anspråk – tämligen oansenlig byggnad: 
Robert Venturi hade kallat Kalmar domkyrka ett tidigt exempel på 
decorated shed om han bara känt till dess existens. Och om bara Ven-
turi hade känt till dess existens hade han säkert tagit med kyrkan i 
sin berömda Complexity and Contradiction in Architecture (1966) bland 
bokens många exempel på byggnader som i ett eller annat avseende 
är självmotsägande. 

Det närmaste man i Venturis bok kommer Tessinkyrkan i Kal-
mar är istället beskrivningen av en kyrka i London, St. George 

Bloomsbury av Hawksmoor. Också hos Hawksmoor finns det en in-
byggd konflikt mellan östvästligt och nordsydligt. Men hos Hawks-
moor är den självmotsägelse som intresserar Venturi ”bara” ett re-
sultat av ombyggnader över tiden: kyrkan var vid invigningen 1730 
entydigt öst-västligt orienterad enligt alla konventioner – men un-
derdimensionerad. Redan 1782 hade kyrkan byggts till – men i ”fel” 
riktning, norrut och söderut, ”på tvären”, så att kyrkan kom att bli 
längre i nord-sydlig riktning än den ursprungligen varit i öst-västlig. 
Långskepp blev tvärskepp och tvärtom. 

Kalmar domkyrka har aldrig byggts om eller till på det viset (några 
fönster har satts igen men sedan tagits upp igen, läktare har byggts för 
att få plats med mer folk, det är allt). Den inbyggda självmotsägelsen 
mellan interiörens och planlösningens östvästlighet och exteriörens 
och det monumentala anslagets dominerande nordsydlighet är hos 
Tessin en och samme arkitekts verk vid ett och samma tillfälle. Hos 
Hawksmoor en kompromisslös-ning för att anpassa en byggnad till 
nya behov, hos Tessin en medvetet eftersträvad effekt för effektens 
egen skull. Tessin ”vinner” över Hawksmoor.

the shock of the old
Augusti 1995. Vi hade bilat 60 mil i ett streck från Stockholm till 
Österlen, bara för att samma kväll äta kräftor i glada vänners lag, 
övernatta, och sedan köra hela långa vägen tillbaka till huvudstaden 
igen dagen därpå.

Men hur det var blev tidsschemat för hemresan redan från början 
olyckligt förskjutet. Vi skulle för en gångs skull ta kustvägen istället 
för motorvägen, men kom inte iväg förrän ganska sent på förmiddagen. 
Vi hade ont om tid redan innan vi ens börjat. Glimmingehus fräste 
vi bara förbi utan att ens kliva ur bilen. En försenad lunch intogs 
i all hast på en sunkig pizzeria i Karlskrona. Jag föreslog ett kort 
besök i Kalmar efter det, eftersom jag ville se Kalmar domkyrka i 
verkligheten, men jag blev nedröstad. Vid det laget hade alla andra 
i bilen redan tröttnat på provinsiell sight-seeing. Nu ville alla bara 
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komma hem så fort som möjligt. Det blev inga fler stopp längs vägen 
efter Karlskrona. 

Det grämde mig att jag aldrig fick se domkyrkan. Vi hade ju 
varit så nära, nästan inom synhåll. Men det kunde inte hjälpas. Jag 
måste även i fortsättning låta mig nöja mig med att besöka Kalmar 
domkyrka endast i litteraturen, och inne i mitt huvud. 

Under återstoden av bilresan fördrev vi istället tiden med anekdoter 
från lördagsnattens röjiga sjöslag. Nu fick jag höra de mest hårresande 
saker om vad som hänt efter det att jag själv gått och lagt mig. Det 
hade förkommit en hel del våldsamheter framåt småtimmarna, visade 
det sig. Det hade gått så långt att en av de besvärligaste gästerna – 
som aldrig ville gå och lägga sig och som aldrig ville låta resten av 
de övernattande festdeltagarna få sova i fred – hade bundits fast vid 
flaggstången i trädgården och lämnats där helt ensam i duggregnet 
för att sova ruset av sig. När han om morgonen nyktrat till och 
befriats från sin fångenskap hade han deltagit i söndagsmorgonens 
gemensamma frukost utan att beklaga sig, och som om ingenting hänt. 
(Får man göra så förresten? Får man binda fast folk vid flaggstänger 
hur som helst? Ens om de är fulla som ägg och högljudda och stökiga? 
Hade han kunnat gå till polisen efteråt och fått det hela lagfört som 
”olaga frihetsberövande” om han velat?) 

Det skojades också en hel del i bilens baksäte om alla de kul-
turkrockar som uppstått: svartklädda stockholmarna som genast re-
tat sig på ”pojkarna med sjalett”, det vill säga retat sig på (de inte alls 
svartklädda, men desto burgnare) skåningarna på festen – ”fiiina” 
gossar, brådmogna twentysomethings, med omsorgsfullt knuten 
sidenscarf innanför skjortkragen; s.k. plastrong (det var naturligtvis 
plastrongerna den lakoniska men dräpande formuleringen ”pojkar 
med sjalett” syftade på). På den tiden var det bara Sven-Bertil Taube, 
Herman Lindqvist samt en viss kategori välsituerade äldre herrar i 
överklassen som ”klädde ut sig” på det viset. Inte en människa under 
trettio skulle ha kommit på tanken, i alla fall inte på det svartklädda 
Södermalm i Stockholm.

På den tiden, kring 1995, tog ingen svartklädd med självaktning 
vare sig preppy eller haute bourgeoisie på allvar – i synnerhet inte när 
det gällde kläder. Man tog fortfarande för givet att klädmodet och 
klädedräkten ständigt utvecklas, ständigt reformeras, radikaliseras, 
ständigt befinner sig i rörelse, framåt, uppåt. Aldrig bakåt. Plastrongen 
förmodades redan vara i praktiken utrotad. De svarta jeansen 
förmodades redan sedan länge ha ”vunnit” över plastrongerna. 
Vilken chock, i så fall – The Shock of the Old – att på Österlen i Skåne 
1995 plötsligt (och inte utan våldsinslag) ställas öga mot öga med 
representanter för en hel generation nya, unga plastrongbärare. Var kom 
de alla ifrån? Inte utan att många svartkläddas utvecklingsoptimism 
fick sig en törn, där och då, på Österlen 1995.

how now, brown cow?
Det har hunnit bli 2008. Tack vare ett uppdrag att skriva en artikel 
om Kalmar domkyrka (den här artikeln) har jag fått tillfälle att för 
första gången besöka kyrkan i verkligheten. Besöket i Kalmar väckte 
genast till liv minnena av mitt förra (misslyckade) försök, och av den 
stormiga kräftskiva som föregick försöket. 

Och nu, drygt tio år senare, kan jag bara konstatera att alltsedan den 
där tumultartade kräftskivan på Österlen har ”pojkarna med sjalett” 
enträget flyttat fram sina positioner: också poppiga södermalmsbor 
klär sig mer skräddat numera, mer ”klassiskt”. Och inte nog med det: 
en känd modebloggare har helt nyligen låtit sig fotograferas iklädd 
plastrong i en vida spridd annons för ett stort amerikanskt klädföretag 
(Scott Shuman: The Sartorialist, den 4 augusti 2008). Saken är klar: 
plastrongen är tillbaka – with a vengeance. Det kan inte bli coolare 
med plastrong än så. 

Plastrongerna ”vann” således över de svarta jeansen. Det gamla är 
det nya nya, så att säga. Vem hade kunnat tro detta för tio år sedan?

Men inte bara ”pojkarna med sjalett” har flyttat fram sina posi-
tioner sedan 1995. Annat gammalt; de bokstavstrogna religiösa 
fundamentalisterna likaså. 
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Länge tog vi förgivet att den sekulariserade demokratin med en 
fri och oberoende press, fri vetenskap och fri konst i praktiken redan 
”vunnit” slaget om allas vår gemensamma framtid. Alla vi som lät-
tvindigt avfärdat tanken på religionen som maktfaktor någonsin igen 
i framtiden har istället med tappade hakor fått bevittna en veritabel 
revolution de senaste åren: religionens obestridliga återkomst som 
huvudrollsinnehavare på den internationella politiska arenan – The 
Return of Religion – alltsedan attentatet mot World Trade Center i 
New York (2001). 

Religionens revansch kan förmodligen bara förklaras med att 
religiositeten och vidskepelsen hör till människans biologi och natur, 
och att vi alla bär den med oss i våra gener. Hur hade annars den 
ryskortodoxa kyrkan kunnat överleva under flera generationer av 
ateistiskt kommuniststyre? Men det betyder samtidigt inte på något 
sätt att religion skulle vara helt okay för den sakens skull. Religion är 
inte gulligt. Religion är inte fint. Religion är inte harmlöst.

Två extrempositioner har utkristalliserat sig i den religiöst 
motiverade världskonflikt som blossat upp sedan attentatet i New 
York: Nordamerikas bokstavstrogna frälsningsrörelsekristna 
respektive Asiens och Mellanösterns fundamentalistiska muslimer. 
Båda extremismerna kännetecknas anmärkningsvärt nog av precis 
samma slags förakt för den fria tanken och känslan. I båda lägren 
får detta förakt sitt uttryck bland annat i dubiös kvasivetenskap: 
kreationism och intelligent design (i väst), historierevisionism kring 
den tyska nationalsocialismen (i öst). Värt att notera är också båda 
sidors konstförakt. Istället frodas i båda dessa läger bedövande 
mängder av religiösa kitsch: plågsamma gospelförsök och valhänt 
Jesuspop (i väst), oförmåga att bygga nya moskéer som inte ser ut 
som billiga shoppinggallerior (i öst). 

De flesta konst- eller arkitekturintresserade avfärdar genast den 
religiösa kitschen som harmlös. Man noterar den knappt. Men då 
begås ett stort misstag: kitsch är inte harmlöst. Kitsch är inte gulligt. 
Kitschens företrädare är också åsiktsförtryckets och den religiösa 

intoleransens företrädare. Det finns ett starkt samband mellan 
religiös kitsch och religiöst motiverat politiskt våld. Konflikten 
mellan bokstavstrogna kristna och fundamentalistiska muslimer är 
ett kitschkrig. 

Att den stora majoriteten i Sveriges religiösa liv tagit efter och 
anammat bokstavstrogna fundamentalisters kulturförakt (kitsch 
istället för konst) är således en allt annat än harmlös företeelse. Det 
är en alarmerande utveckling.  kritik #3, september 2008
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ARKITEKTUR SOM KONST SOM ARKITEKTUR
Fredrik Stenberg

Kalmar har inom loppet av några år producerat två byggnadsverk som 
kan illustrera en intressant utveckling där arkitektur och konst har 
börjat byta plats med varandra. Jag besöker Kalmar stortorg belönat 
med Sienapriset 2004 och det nyligen öppnade konstmuseet ritat av 
Tham & Videgård Hansson. 

Konsten och skulpturen har sedan en lång tid rört sig bort ifrån 
den objektsbaserade världen och istället sysslat mer med kontexten 
och sammanhanget. Man har bland annat undersökt begrepp som 
relationell estetik. Konsten har kommit att intressera sig mera för 
rummet än objektet, skulle man kunna säga. Arkitekturen däremot har 
samtidigt rört sig åt motsatt håll. Den har sökt sig mer mot designens 
objektsbaserade värld och orden offentlig utsmyckning, eller offentlig 
skulptur dyker upp allt oftare när dagens arkitekter skall beskriva vad 
det är de har ritat. Senast i raden är Herzog & de Meuron som kallar 
sin nya nationalarena i Peking för en offentlig skulptur. 

Vad beror det här på? En anledning skulle kunna vara att det 
helt enkelt är praktiskt om man som arkitekt vill jobba åt olika 
diktaturer. För genom att säga fuck the context blir det plötsligt möjligt 
att prata om skulpturen eller formen i sig utan att närmare behöva 
diskutera rummet det står i och vem som i slutändan drar nytta av 
ens arbete. En annan förklaring är den så kallade Bilbao-effekten. 
Det vill säga slumrande städer som får ett ekonomiskt uppsving med 
hjälp av fantastisk arkitektur. Man kan känna suget efter spektakulär 
arkitektur, gärna av en (i förväg) känd arkitekt, i diskussionerna kring 
det nya stadsbibliotek i Stockholm och Slussens framtida öde.

Stortorget ligger i ena änden av den stora gågatan i Kalmar. Larm-
torget ligger i den andra och är det folkliga, trevliga torget med ute-

serveringar och glasskiosk. Stortorget däremot är allvarligt och tomt, 
det används av staden när det skall firas officiellt. Här står den impon-
erande domkyrkan ritad av Tessin. Jag var här första gången för fyra 
år sedan och hade förväntat mig att torghandel och olika stånd skulle 
ha invaderat torget vid det här laget. Men det är precis lika tomt och 
öde som första gången jag var här. Kanske beror det på att Larmtor-
get fyller behovet av glasskiosker och paviljonger, men kanske beror 
det också på formgivningen? Jag kan inte låta bli att imponeras över 
modet att avstå. Särskilt i dessa tider när arkitekter så gärna vill läm-
na avtryck. Det är ovanligt med så här pass genomarbetade miljöer 
i våra offentliga rum där man knappt märker vad som gjorts. Det är 
ödmjukt och nästan bugande utfört. Man får känslan av att varje sten 
har flyttats runt för att hitta sin rätta plats, att allt är komponerat på 
plats. Arkitekterna vågar här närma sig ett så pass känsligt begrepp 
som genius loci. Det är modigt. Den ursprungliga markbeläggningen 
av 300 år gammal fältsten har skickligt parats ihop med tillägg av 
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prefabricerade sjöstensplattor à la miljonprogram. Tillsammans bil-
dar de olika fälten av sten ett lapptäcke där barock och samtid möts 
på ett självklart sätt och bildar ett nytt tidlöst plan. För min del hade 
det kunna räcka så. Stramt och koncentrerat som en zenbuddistisk 
trädgård. Men på torget står det också några master med ljus i top-
pen och runda vattenbrunnar ligger nedfällda i torgytan. De blir för 
mycket samtidsmarkörer och punkterar den tidlösa stenbelagda ytan. 
Kalmar Stortorg har en poetisk storlagenhet och tyngd över sig men 
är också väldigt öde. De porlande brunnarna och metallmasterna 
går folk spårlöst förbi. Människor jag pratar med har svårt att svara 
på vad det är för skillnad mot innan egentligen och säger att torget 
känns ödsligt utan bilarna som förut brukade använda torget som 
parkeringsplats. Subtilt var ordet, inte nödvändigtvis trevligt. 

Det kanske mest intressant med Stortorgets förvandling är 
emellertid att det är arkitektur som genomförts i en konstkontext. 
Torget hade under flera år fört en undanskymd tillvaro i staden och 
alltså fungerat mest som parkeringsplats. Kalmar kommun hade under 
flera år försökt få till stånd en förnyelse av torget men ideligen kört 
fast innan man slutligen sökte sig till Statens Konst-råd som delade 
ut skissuppdrag till tre olika konstellationer av arkitekter, konstnärer 
och landskapsarkitekter. Konstnären Eva Löfdahl och Caruso St John 
Architects vann med sitt bidrag ”Field of stones”. Det var Statens 
konstråd med projektledaren Catharina Gabrielsson som parade ihop 
de olika konstellationerna, som inte kände till varandra sedan innan. 
Gabrielsson ansåg att arbetet med Stortorget var mera lämpat för en 
arkitekt än nödvändigtvis en konstnär. Det var ett modigt beslut. 

”Konstrådet hade vid detta skede ingen erfarenhet av att integrera 
arkitektur i konsten, och i kulturpolitisk mening fanns heller inga 
andra instanser som befrämjade ett arkitektoniskt arbete. Trots 
att konstrådet hade en lång tradition av att arbeta i arkitekturens 
omedelbara närhet fanns ingen djupare kunskap om arkitektur, eller 
förståelse för arkitektur som konstform. Den gängse modellen – 
formad av vad kritiker kallat monumentets logik – var uteslutande 

inriktad på att tillvarata bildkonstnärens arbete. ”Vare sig arkitekten 
uppfattades som ett slags teknisk konsult, med starkare position i 
projektet och därför ofta ett hinder – eller som underhuggare, i bästa 
fall till hjälp för konstnären med praktiska teknikaliteter, fanns en 
polariserad fördelning av roller.” (Kalmar Stortorg: Konst/arkitektur i 
stadsrummet, Statens Konstråd, 2005)

Utan Statens konstråds inblandning hade Stortorget aldrig 
sett ut som det gör idag. För i och med att Stortorget införlivades 
i konstdiskursen var det möjligt att slippa undan de antikvariska 
kraven på årsringar som normalt hade varit praxis för projektet. Man 
hade då till exempel varit tvungen att spara de på senare år tillkomna 
parkeringsplatserna som en årsring. I och med att arkitektarbetet 
förkläddes till konst så gick det för en gångs skull att argumentera 
för konstnärliga kvaliteter gentemot antikvariska och ekonomiska 
aspekter. Genom att förvandla torget till konst-verk lyckades man 
undkomma de så ofta förlamande museala och antikvariska kraven. 

Man kan säga att konsten på ett sätt befriade arkitekturen och 
gjorde det möjligt att komma vidare arkitektoniskt i fallet Stortorget. 
”Genom att använda samma material i samma teknik, genom att 
återanvända material, genom att skapa material som visuellt förhåller 
sig till det befintliga etablerade gestaltningen en arkitektonisk princip, 
snarare än en antikvarisk.” I och med att ingreppet på Stortorget 
passerade som konst så blev det möjligt att respektera torget genom 
att till viss del ignorera dess historia. 

Tham & Videgård Hanssons nya konstmuseum tornar upp sig i 
slottsparken. Man ser det ända från perrongen vid tågstationen 
och blir genast nyfiken. Det har en uppenbar dragningskraft och 
monumentalitet. Det är ett tydligt exempel på hur arkitektur allt mer 
fungerar som objekt i vår närmiljö, hur byggnader har kommit att ta 
över funktionen som monument i våra städer nästan som en ny slags 
offentlig utsmyckning. Likt en abstrakt svart kubistisk skulptur skjuter 
byggnaden upp i den lummiga parken. Den överdimensionerade 
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fjällpanelen av svartbetsad plywood ger byggnaden karaktären av 
en möbel. Det känns som ett designat föremål försiktigt ställts på 
plats, till skillnad från Stortorget som känns som om det vuxit fram 
spontant ur jorden. Byggnaden hade kunnat stå var som helst i världen 
och ha vilken skala som helst. Det är en uppslitsad Koolhaas-låda, 
precis som Uppsala konsert och kongress. Formen skulle fungera som 
skrivbordshurts såväl som ett tiovåningshus. 

Byggnaden fungerar mycket bra i sin monumentalitet, jag behöver 
inte fråga mig fram för att hitta museet och jag lockas till det ända från 
stationen. Monumentet spelar uppenbarligen fortfarande en viktig roll 
i en stad men det finns samtidigt en risk med att arkitekturen objekti-
fieras, att den blir för mycket design. För inom designvärlden finns det 
en utbredd uppfattning att det endast är det som marknaden efterfrå-
gar som är värt att syssla med. Allt annat kallas för konceptdesign. Det 
är en nyliberal idé som i viss mening bygger på att marknaden skall 
klara av att vara både visionär och lönsam på samma gång. Det kanske 
fungerar i affärer men när det kommer till arkitektur och formgivning 
så blir resultatet ofta likriktning och urvattning. 

En designad soffa och ett designhotell ser ungefär likadana ut 
över hela världen. Det beror på att referenser till sådant som redan är 
byggt blir viktiga när det som byggs i allt större utsträck-ning byggs 
på spekulation. Behovet av redan kända förlagor gör det svårare att 
bygga något som inte redan finns, att göra något nyskapande. Vi får 
istället fler och fler varianter och kopior av ett fåtal original och det 
bläddras just nu flitigt i glossiga tidningar på landets arkitektkontor. 

Det är mot bakgrund av det här resonemanget som Stortorget 
blir särskilt intressant. Jag tror nämligen inte att marknaden skulle 
ha klarat av att beställa ett projekt som Stortorget. Det är alldeles 
för ospektakulärt, öde och tomt för det. Så för mångfaldens och 
arkitekturens skull behöver vi alternativ. Vi behöver fler beställare 
än bara marknaden och fler upplåtelse- och förvaltningsformer. Det 
ger ett i slutändan mera fruktsamt arkitekturklimat.  kritik #3, 
september 2008
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FRAGMENT OM FEHN
Fritz Halvorsen

nationalarkitektur
I brøkdelen av et sekund. På golvet i Arkitekturmuseet. Jeg funderer over 
min egen identitet, nordmann i Sverige. Uten eget språk. Uten relasjon til 
naturen. Utan nasjonal identitet – kanske til og med i opposisjon til min 
egne kulturelle bakgrunn. For at jeg føler meg mer hjemme i  dette andre 
enn i det egne. Jeg er her for å skrive om en utstilling om en arkitekt som 
alltid har funnets med i sammenhengen – Sverre Fehn. Og før jeg rekker 
å skrive klart rekker han å gå bort. Og plutselig blir alt det han stod for og 
g jorde og tenkte litt annerledes. Hvor kritisk kan man være nå?

Arkitektur är en kulturell aktivitet. Kulturbegreppet är ibland 
svårt att greppa, men i det här samanhanget kan vi definiera det som 
något vi håller på med, som uttrycker och utmanar vår mänsklighet, 
styrker vår identitet. Något som ger oss möjlighet att förstå oss själva, 
som kommunicerar våra åsikter, uttrycker attityder och ger kropp åt 
värderingar.

Kulturella uttryck spelar en central roll i utvecklandet av en 
nationell identitet och är en viktig komponent i nationalstaten som 
projekt. Kultur är på så sätt ett maktmedel. I Norge är tanken om 
en nationell identitet i högsta grad närvarande. Det finns tydliga 
intressen att hålla ihop Norge som kulturell enhet genom stor satsning 
på majoritetskulturen – sjuttonde maj, folkdräkter, turismprojekt, 
jubileer för kända författare osv. Nationella kulturprojekt är i stor 
grad närvarande även i arkitekturområdet. Det ger sig uttryck i 
designprogram för stora offentliga projekt som ska förstärka ”det 
norska”. Det kan vara nationalmonument som den nya huvudflygplats 
på Gardermoen, den nya operan eller det stora vägturismprojektet 
som har initierats av norska Veivesenet (som också har visats på 
arkitekturmuseet i Stockholm). Resultatet är nyskapande, egensinnig 

och ”exotisk” arkitektur som attraherar mycket uppmärksamhet från 
utlandet. Men i grunden ligger tanken om en norsk egenart och 
en definition av Norge som ett monokulturellt land med historiska 
rötter i traditionen. 

Begreppet ”norsk arkitektur” är sällan ifrågasatt, i alla fall i 
Norge. Självklart finns det en norsk arkitektur tycker man, och det 
är något den norska staten har lagt och lägger mycket pengar på att 
utveckla. Och tyvärr med viss framgång får man tillägga. Hur det 
kulturvetenskapligt går att försvara är däremot svårt att förstå sig på. 
Kulturell komplexitet, etnicitet och minoritetskultur får vika sig till 
fördel för majoriteten.

Det finns vinster och risker med att sätta arkitekturen in i ett 
nationalpolitiskt samanhang. Det kan vara ett sätt att ge arkitekturen 
en mission och på det sättet öka satsningen på arkitektur och design. 
Men det finns uppenbara risker och begränsningar med att göra 
arkitekturen instrumentell. Att ge arkitekturen och konsten ett 
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politiskt syfte utöver det egna värdet kan leda till likriktning och 
förenkling. Det kan man till viss del se exempel på i Norge, där en 
överdriven satsning på trä som konstruktivt material har lett till 
mängder av klumpiga och trista konstruktioner. 

Sverre Fehn är en arkitekt som har arbetat mycket med naturma-
terial som trä och betong, men att som planmyndighet eller beställare 
bestämma att ett projekt ska utformas med naturmaterial leder inte 
automatiskt till att man får en byggnad med Sverre Fehns signatur.

nationalarkitektur 2
Jeg er i Amsterdam, det er februar 2009. Det blåser og er kaldt, vandrer 
rundt på Ij-Burg, den nybygde øya øst for Amsterdam, en helt ny bydel. 
Hade sånne forventninger, ventet meg en helt ny arkitektur – like ny som 
Borneo Sporenburg nærmere sentrum var i 2001, sist jeg var her. Og er så 
skuffet. Det er bare mer av det samme. Nederlandske rekkehus i tegl med 
fine tredetaljer. Minimalistiske, enkle og så kjedelige, så fantastisk kjedelige. 
Og inser nå at det var det det handlet om hele tida. Jakten på en hollandsk 
identitet. Fant den. Og nøyde seg med det.

Holländsk arkitektur har varit mycket på tapeten de senaste 
decennierna. Vi arkitekter nickar igenkännande når begreppet 
kommer upp. ”Vi kan väl göra något lite holländskt”, säger någon 
lite slarvigt. Alla tycker sig veta vad detta är. Men någon vill säga 
att det ”holländska” handlar om en sorts mentalitet, en radikal 
hållning till program och byggmaterial och ett ifrågasättande av 
arkitekturens syfte och beständighet. En annan vill lyfta fram den 
enkla minimalistiska tegelarkitekturen. En tredje tänker på jättestora 
stadsutvecklingsprojekt. Vi känner samma fenomen från Japan. ”Det 
japanska” som källa till inspiration – är det traditionell träarkitektur 
vi pratar om, eller Tokyos hyperurbanitet? Eller Tadao Andos 
betongminimalism?

Denna kategorisering i ”nationalarkitektur” är verkligen inte 
meningsfull. Detta är en dimridå som gör det svårt att diskutera och 
förstå verkligheten.

fehn-effekten
Jeg tenker på mitt eneste møte med professor Fehn en kort stund i Danmark 
sommeren -95. Som en av 30 arkitektstudenter sendt ned fra hele Norden 
for å bygge en leirhus han hadde tegnet, lignende det huset han tegnet ved 
Mauritzberg slott i Norrköping. Bortsett fra at det her skulle bli blått. 
Farge er et materiale prater han om. Det fineste indigo lages i India. Eller 
var det ultramarin. Husker ikke lenger. Husker at farge er et materiale. 
Tenker at jeg en dag sikkert kommer til å legge NCS-systemet på hylla.

Det är självklart många orsakar till att norsk samtidsarkitektur har 
fått viss internationell uppmärksamhet de senaste åren. De politiska 
aspekten är bara en del. Sissil Morseth Gromholt (Arkitekten, 
2006:01) pekar ut en rad sammanfallande fenomen som tillsammans 
ger resultat. En artikulerad arkitekturpolitik, goda ekonomiska 
förutsättningar i kombination med tydliga direktiv för offentliga 
beställare och stora statliga satsningar som OS på Lillehammer är 
några orsakar. Duktiga arkitekter har tagit positioner och ansvar i 
byggprojekten. Det ger resultat.

Professorn Sverre Fehn har präglat flera generationer arkitektstu-
denter. Genom hans långa engagemang på arkitektskolan i Oslo såg 
han till att det nu finns många mycket kompetenta arkitekter som kan 
förvalta hans arv. Den självkänsla och pondus som norska arkitekter 
har skapat sig de senaste 10-15 åren har han helt klart varit med att 
bygga upp från grunden.

Många av hans tidigare studenter och medarbetare har haft in-
ternationell framgång med egensinnig och originell arkitektur. Som 
Jensen&Skodvin, Helen&Hard, Carl Viggo Hölmeback och Jarmund/
Vigsnes som presenteras i den japanska tidningen A+U (2004:12). Alla 
har varit i närkontakt med Fehns pedagogiska verksamhet på arkitekt-
skolan eller på hans kontor. De har fått mycket av sin formsäkerhet, 
material- och konstruktionskunskap genom hans undervisning, och 
de har fått verktyg för att utveckla egna idéer från grunden. 

Relationen mellan student och lärare är självklart något som ger 
båda parter nytta, så dessa duktiga yngre arkitekter har säkert haft en 
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stor påverkan på Fehns egen arkitektur. En sorts symbiotisk relation 
där idéer kan provas ut i syfte att lära av varandra.

en individuell approach
1997, nå i det fineste selskapet. En nordmann. Så overraskende og 
merkelig, vi hadde ikke fattet dette riktig. Vi fikk en bekreftelse på at vi 
kan selv. Om vi bara er tilstrekkelig egenrådige. Vi nordmenn. Forvist 
til en sorts arkitekturens utkant, pluselig står vi i hendelsenes sentrum, 
der det viktige skjer. Følelsen av å være utenfor er blåst bort som dugg for 
solen. Periferien er in.

Sverre Fehns arkitektur är stark och tydlig. Vi möter arkitekturen 
i skisser, bilder och modeller i den utställning som fram till 3:e maj 
kan ses på Arkitekturmuseet. I de tidiga projekten är arkitekturen 
avskalad och stram, enkel men poetisk modernism. Hans senare 
arbeten är en mera sammansatt arkitektur, men fortfarande med en 
konceptuell tydlighet.

I Sverre Fehns arbeten kan vi läsa ut många av de egenskaper 
som kännetecknar det typiskt norska. Naturen och landskapet är en 
av Norges viktigaste tillgångar – och utgör bas i en expanderande 
turistnäring. Mycket av norsk traditionell konst och kultur har 
också kopplingar till naturupplevelser – folkäventyren, litteraturen, 
bildkonsten, musiken. Nästan alla Fehns projekt är byggnader i 
naturkontext. Analysen och förståelsen av landskapets kvaliteter och 
historia är oftast fundamentet i projekten.

Den norska traditionella träarkitekturen är omålad (i motsättning 
till den svenska). Det har säkert ekonomiska orsaker – Norge var ett 
fattigt land fram till 1970-talet. Det omålade framstår idag som en 
typiskt norsk tradition. Fehn använder sig av en relativt begränsad 
materialpalett: skiffer, tegel, trä, glas, betong och stål, obehandlad 
och rå, med klara referenser till en traditionell norsk arkitektur, men 
även med kopplingar till Le Corbusiers internationella brutalism. 

Sverre Fehn må spela en viktig roll i förståelsen av en norsk 
samtidsarkitektur, men det är orättvist att enbart definiera honom i 

en norsk kontext. Han framstår som en arkitekt med personliga och 
roliga reflektioner och tolkningar av arkitekturens problem.

Sverre Fehns arbeten är mycket inspirerande på det sättet. Hans 
skisser rör ofta vid helt fundamentala frågor, som vår relation till 
horisonten, till jorden och till landskapsrummet. Byggnaderna berör 
på ett universellt plan, man behöver inte vara norsk för att ta del av 
den upplevelsen.

Fehn gjorde en resa från en traditionell modernistisk tradition till 
ett friare och mera poetiskt språk, som folk förstod och uppskattade. 
Per Olaf Fjeld antyder i utställningens katalog en sådan utveckling 
genom att beskriva hans år som gästprofessor på Cooper Union i New 
York i 1980. Ett större intresse för formfrågor kan ses i de projekt 
som kom ut ur kontoret efter utlandsuppehållet. Kontakten med 
miljön vid New York-skolan och framför allt med John Hejduk har 
varit mycket betydelsefull i vidareutvecklingen av de modernistiska 
idealen mot ett mera symboliskt påverkat formspråk. 

Många av projekten bärs av en enkel och originell berättelse 
som glaciärmuseet i Fjærland i Sognefjorden. Byggnaden är liten i 
relation till det dramatiska landskapet. Som besökare lyfts man upp 
på byggnadens tak där man inkluderas i det stora landskapsrummet. 
En enkel och stark idé.

det typiskt svenska
Nomade. Jeg har inget land. Min kropp er mitt hjem og jeg utsmykker 
min kropp med tatoveringer. Jeg er som sjømannen og romeren, og jeg er 
arkitekt i et land som heter Sverige.

I Sverige är idén om nationalstaten inte så högt upp på den politiska 
och mediala agendan. Diskussioner om en svensk nationalarkitektur 
är inte heller så aktuella. Men Sverige håller på att utveckla en ny 
arkitekturpolitik, så frågan kommer säkert komma upp på den 
politiska dagordningen – vad är det övergripande syftet med en 
svensk arkitekturpolitik?

Svensk arkitektur är idag inte alls på kartan. Det som byggs är i 
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bästa fall konventionell och tråkig repetition av det som byggdes runt 
om i Europa för fem år sedan. I sämsta fall är det rena pastischer på det 
som byggdes för 60 år sedan. Byggandet är tilldels av hög kvalitet rent 
funktionellt och byggtekniskt, men saknar fullständigt originalitet. 
Varför ligger inte Sverige i framkant? Vi har förutsättningar för att 
vara där – en stabil samhällsekonomi, kompetenta företag i alla led, 
kompetenta branschorganisationer på banan, en liberal och öppen 
lagstiftning. Kan det vara så att det saknas någon som visslar i pipan? 
Saknar kanske orkestern dirigent?

Sverige har en helt annan modern historia än Norge. Som tung 
industrination med behov av arbetskraft har invandringen till Sverige 
sätts på som en resurs. Sverige har på köpet blivit ett interkulturellt 
samhälle på riktigt – visserligen med stora utmaningar inom områden 
som kulturförståelse, men med ett stort kulturellt kapital i potten. 
Kulturell komplexitet är i mina ögon mycket mera intressant än ett 
nationalistiskt traditionsmonopol. Kulturell utväxling och möten 
kan i kombination med investeringslusta och entreprenörskap leda 
mycket långt inom både kultur, konst och vetenskap. Kanske är det i 
detta man kan söka grunden för nyskapande arkitektur.

Frågan om det är det värt att söka vidare efter det typiskt svenska 
kvarstår. Nej, troligen inte. Frågan är mera om vi kan utveckla något 
nytt i Sverige som är unikt i världen. Ett avstamp i kulturella rötter 
kan vara ett väl så bra utgångspunkt som en bild i ett glossy magasin. 
Vi som bor i Sverige har rötter i alla möjliga geografiska platser, 
kulturhistorier och religioner – och bär med oss referenser till det 
globala samhällets kulturliv, litteratur, musik och konst. Ur detta 
bör det även på arkitekturområdet komma något nytt.  kritik #4/5, 
mars 2009
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DEN SVENSKA LÅDAN
Sara Kristoffersson

Ikeas blå varuhus med en gul logotyp på fasaden runt om i världen 
för tydligt tankarna till Sverige. Inuti boxarna säljs massproducerad 
design till lägsta möjliga pris och drömmen om ”vackrare vardagsvara” 
infrias samtidigt. Varuhuskedjan kör konceptet ”demokratisk design” 
på bred front – men drivs man av ett socialt patos eller handlar det 
mest om krassa, ekonomiska kalkyler? Folkhemmet är nedmonterat 
och de andefattiga lådorna har knappast något gemensamt med 
folkhemsarkitekturen. Ikea har snarare gått i täten för en utpräglat 
kommersiell arkitekturstil. 

Möbelföretagets varuhus är lika rationella som deras platta paket: 
lagerliknande byggnader vilka vanligtvis ligger långt utanför stan. 
Under 2005 besökte över 410 miljoner människor något av kedjans 
229 varuhus i 33 länder. Ikea är helt enkelt ett slags ambassadör 
för svensk form och arkitektur men man kan fråga sig hur svenskt 
varumärket egentligen är.

”Let’s face it, William Morris was a Swede.” Det lär James Stirling 
uppgivet ha suckat med tanke på den omsorgsfulla men lite 
provinsiella bebyggelsen från 1940- och 1950-talet som kallas för 
folkhemsarkitektur – till exempel Leif Reinius och Sven Backströms 
välkända ”stjärnhus” i Gröndal. Hantverksmässiga inslag och material 
som trä och tegel påminde alltså Stirling om Arts & Craftsrörelsens 
frontfigur. Att swede betyder kålrot på engelska ger förstås en extra 
dimension till den vassa kommentaren. 

Folkhemsarkitekturen är socialdemokratiskt präglad. Redan 1928 
talade Per Albin Hansson om Folkhemmet i ett tal som gick ut på att 
partiet ville skapa ett nytt och jämlikt samhälle. Så småningom infördes 
en rad förmåner som till exempel allmän sjukvårdsförsäkring, fria 
skolmåltider, lagstadgad semester och nioårig skola. Men även bostaden 

sågs som en social rättighet och under 1940-och 50-talet gestaltades 
folkhemstanken genom ett omfattande bostadsbyggande. 

Det var knappast frågan om några skrytbyggen utan snarare 
en småskalig och lågmäld bebyggelse, vilken brukar lyftas till 
skyarna i den svenska arkitekturhistorien. Socialdemokratin byggde 
folkhemmet men en del menar att Ingvar Kamprad möblerade det, 
vilket är en sanning med modifikation. Alla flyttade knappast in i 
Reinius och Backströms ”humanistiska” bostäder utan snarare till 
miljonprogrammets storskaliga hyreshus. 

Det gigantiska projektet – 100.000 nya bostäder om året under tio 
år – drogs i gång av den socialdemokratiska regeringen 1965 och gick 
i tidens tecken. För att slå världsrekord i bostadsbyggande krävdes 
att man arbetade rationellt och den industriella massproduktionen 
präglade följaktligen utseendet. 

Den här utvecklingen från småskalig idyll mot större skala speglas 
inte minst genom byggandet i Kooperativa förbundets regi, vilket 
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skildras av Lisa Brunnström i Det svenska folkhemsbygget (2004). Under 
för- och efterkrigstiden låg KF:s arkitektkontor bakom en mängd hus 
på alla håll och kanter i Sverige: bostäder, teatrar, rådhus, skolor, 
fabriker, butiker, restauranger och Folkets hus i en avskalad stil. 

Eskil Sundahl, som drev kontoret mellan 1928 och 1958, och 
hans medarbetare drevs av en vision om ett bättre samhälle. Deras 
ambition att arbeta rationellt och likartat motiverades alltså av en 
politisk och social övertygelse, men ungefär samtidigt som Sundahl 
slutade var byråns glansperiod över. Kontoret kom att spela hu-
vudrollen i ett avsnitt i svensk arkitekturhistoria där rationalismen 
gick alldeles för långt. 

Under 1960-talet revs det friskt i svenska stadskärnor för att 
ge plats åt KF:s nya varuhus – i snitt 15 stycken om året – vilket 
fick städernas centrum att se likartade ut. De framtidsoptimistiska 
byggnaderna invigdes med pompa och ståt men hade snabbt gjort 
sitt. Redan under 1970-talet började affärerna avvecklas för att i 
bästa fall förvandlas till gallerior eller parkeringshus. Numer känns 
stadskärnorna rätt andefattiga och det blir knappast bättre av att folk 
gärna handlar i lådor utanför stan.

Ikea är en föregångare till dessa så kallade ”big boxes” eller ”category 
killers” som till exempel Elgiganten, Toys’R Us och WalMart. Redan 
1965 – sju år efter att företagets första butik öppnats i Älmhult – slog 
dörrarna upp till varuhuset i Kungens Kurva utanför Stockholm. 
Efter en brand byggdes huset om och återinvigdes 1971 med det 
obligatoriska lekrummet i entrén och småländsk mat i restaurangen. 

I samma veva inledde Ikea en internationell expansion som 
fortsatte under 1980-talet då ett femtiotal nya varuhus invigdes. 
För att hålla företagsandan vid liv i den globala tillväxten startades 
internutbildningen The Ikea Way. Anställda fick gå på kurs och lära 
sig om företagets värderingar med fokus på det småländska arvet och 
den svenska profilen. I näven fick man Möjligheternas tid är inte förbi 
(1984) som handlar om hur Ikea blev Ikea. 

Boken som är skriven av Leon Nordin på reklambyrån Brindfors 
inleds som en riktig saga: ”En gång för länge sedan föddes det en liten 
pojke i ett fattigt land som hette Småland.” I slutet av historien länkas 
företaget ihop med social omsorg: ”Han hade skapat sig en marknad 
bland människor som egentligen inte haft råd att köpa förut. Han 
vände sig till de många som levde i små omständigheter. Dem hade ju 
ingen intresserat sig för.”

Ikea är visserligen grundat i Småland men från början stavades 
Ikea på franskt manér: Ikéa. Bakom varumärkets svenska profil finns 
ett gigantiskt marknadsföringsmaskineri. Ett tidigt exempel på hur 
det svenska arvet användes i reklamen är kampanjen Ikeas själ med 
en stengärdesgård som påminner om företagets enkla ursprung: 
hårt arbete och mänsklig uthållighet. Idén kläcktes av Brindfors 
som låg bakom en rad av de Ikeas helsidesannonser som gått till 
reklamhistorien. 

Ofta användes humor och ironi. I en annons jämfördes priset 
på en av Ikeas lagerhyllor och motsvarande antal plankor från en 
brädgård med texten ”Arbete lönar sig inte”. En annan annonstext 
löd: ”Hörde du om mannen som köpte så dyr konjak att han inte hade 
råd med några glas.” I Norge fick man veta att Ikea hade ”metervara 
till centimeterpriser”.  

Den symboliska kopplingen till Sverige lyftes också fram 
genom produkter. I samarbete med Lars Sjöberg – intendent på 
Nationalmuseum – och Riksantikvarieämbetet tog Ikea 1992 fram en 
rad möbler och föremål i gustaviansk stil. Och strax efter samlingen 
med kopior från 1700-talet togs ett rejält kliv framåt. 

1995 presenterades kollektionen PS som var ett slags ”post scrip-
tum” till det övriga sortimentet men titeln skulle lika gärna kunna 
betyda ”Products from Sweden”. Möblerna och produkterna lanse-
rades som typiskt svenska: ”IKEA PS verkar enligt den enkelhetens 
estetik som definierades redan i mitten av 1800-talet och som länge 
gått under namnet Swedish Modern.” Den nymodernistiska stilen 
låg onekligen i tiden. 
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Redan 1989 hade Jasper Morrison gjort succé med sin kollektion 
Some New Items for the Home. De ljusa och strama möblerna blev 
startskottet för ett slags nymodernism som slog igenom på bred 
front. Under möbelmässan i Milano 1998 arrangerades till exempel 
Living in Sweden i samarbete med magasinet Stockholm New – ett slags 
livsstilsjippo med mode, musik, mat och dryck. 

Wallpapers chefredaktör Tyler Brûlé hänfördes av den ”svenska 
livsstilen” och samma år publicerade det brittiska magasinet en 
hel bilaga om Stockholm. Stan skildrades som designmedveten 
världsmetropol med vidsträckt natur runt hörnet. Efter Wallpapers 
bilaga ökade intresset för den skandinaviska modernismen stort. Men 
ingen annan har lanserat konceptet på ett lika genomgripande sätt 
som Ikea.   

Bokhyllan ”Billy” är en av världens mest sålda möbler och 
varuhuskedjan finns på alla håll och kanter i världen. Håller världen 
på att försvenskas? Knappast, det handlar snarare om ett slags 
utslätad global design – något som också är tydligt genom Ikeas 
bilder. Ikea köper rättigheter till bilder som inte bara storleksmässigt 
ska passa varuhusets ramar utan också tilltala kunder i Paris, Riyad 
och Krakow. Politiska, religiösa och sexuella konnotationer är med 
andra ord otänkbara och kvar blir ett slags utslätad, global garnityr 
eller väggdekorationer som de kallas på Ikea. 

Det är dessutom långt mellan stengärdesgården i Småland och 
Ikeas blågula varuhus som i genomsnitt är 60.000 kvm stort. Alla har 
ett lekrum strax innanför entrén med gratis barnpassning och sedan 
följer ett rundturssystem som vanligtvis börjar med vardagsrummen. 
Folk tvingas passera en mängd interiörer och avdelningar innan de till 
slut hamnar vid kassan – ett smart försäljningsknep som uppmuntrar 
till oplanerade impulsinköp. 

Lådorna som knappt har några fönster påminner om spelhusen i 
Las Vegas – det är lätt att ta sig in genom den stora entrén men desto 
svårare att hitta ut. Men till skillnad från den eklektiska arkitekturen 
i Nevada glittrar inte Ikeas byggen, tvärtom. Varuhusen går hand i 

hand med de pressade priserna och liknar lagerlokaler med enklast 
möjliga inredning. Konceptet kallas allmänt big boxes – ett slags 
föraktad kommersiell arkitektur som har uppmärksammats av bland 
andra Rem Koolhaas. 

I Harvard Design School Guide to Shopping (2001) menar den 
holländska arkitekten och hans medarbetare att konsumtion spelat 
en central roll i det urbana stadslandskapet. Genom en rad skarpa 
essäer skildras på vilket sätt kommersiella krafter påverkat och 
format storstäder från mitten av 1800-talet och framåt. Till exempel 
hur de första varuhusen i 1850-talets Paris knäckte de legendariska 
passagerna. Men under 1950-talet gick det allt sämre för varuhusen 
i innerstadskärnorna. Trafikstockningar och avgaser gjorde dem 
svåråtkomliga och när den bilburna medelklassen så småningom 
flyttade ut till förorten var detaljhandeln redan där, speciellt i USA. 

Redan 1954 öppnade världens första inomhusköpcenter (mall) – 
Northland Shopping Center ritat av Victor Gruen – utanför Detroit. 
Centret drog inte bara till sig kunder utan även bostadsområden – 
förortsgallerian blev helt enkelt en ny sorts mötesplats där folk både 
handlade och umgicks. Gruens uppfinning spred sig över hela världen 
utarmade samtidigt detaljhandeln i innerstäderna. På 1980-talet tog 
de kommersiella krafterna ett nytt steg och plötsligt dök de stora 
lådorna upp intill motorvägarna.

Kamprads stora möbellådor har utan tvivel förverkligat visionen om 
billig design för gemene man. Men till skillnad från de modernistiska 
pionjärerna som motiverade massproduktion med politiska och 
sociala argument handlar det mer om kommersiella drivkrafter. Ikea 
säljer varor med hjälp av ordet demokrati men produkterna tillverkas 
av fabriksarbetare i tredje världen. En svensk dokumentär från 1992 
visade till exempel barn som var fastkedjade vid vävstolarna hos en av 
Ikeas leverantörer i Pakistan. 

Det är också troligt att de låga priserna uppmuntrar till 
överkonsumtion med förödande effekter på miljön. Ikea fortsätter 
dock att växa. För några år sedan öppnades man ett varuhus i New 
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Haven, Connecticut i legendariska Armstrong Building ritad av 
Marcel Breuer 1969. När Ikea flyttade in skrotades en stor del av 
byggnaden för att få fram fler parkeringsplatser men ännu värre var 
nog den gigantiska reklamskylt som hängdes upp på fasaden. Huset 
av den modernistiska arkitekten – som tillsammans med sina kolleger 
på Bauhaus under 1920-talet propagerade för bra och billig design 
åt gemene man – förvandlades till en annonstavla för ”demokratisk 
design”. Snacka om ödets ironi. 

Det brutala ingreppet leder oss dock tillbaka till Stirling – som 
föredrog råa material och ett betydligt hårdare formspråk än den 
svenska folkhemsarkitekturen: New Brutalism. Ett svar på tal till 
Stirlings giftiga skämt är att denna term faktiskt också kommer från 
Sverige – den användes redan i mitten av 1950-talet för att beskriva 
Bengt Edman och Lennart Holms Villa Göth i Uppsala. Heja Sverige! 
 kritik #4/5, mars 2009
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bara två. Det ena är att helt ställa sig utanför (arkitektur)systemet och 
därmed reducera publiken och betydelsen till nästan noll. Möjligtvis 
kan man erövra en annan publik, till exempel en konstpublik, men då 
med helt andra (ekonomiska) förutsättningar (inte nödvändigtvis sämre 
men definitivt mer nyckfulla) och betydelser. Det andra är att verka 
inom systemet och acceptera givna begränsningar. Begränsningar som 
hänger ihop med det inledande konstaterandet; bilden måste ”sälja”.

4x5=20 TANKAR OM ARKITEKTURFOTOGRAFI
Johan Fowelin

Låt mig börja med att slå fast att arkitekturfotografi är reklamfo-
tografi. Den skall sälja möbler, mattor, lampor, arkitekter, entre-
prenörer, byggföretag, tidningar, annonser och naturligtvis också 
fotografer. Alla är varor på den heliga Marknaden. Blotta tanken 
på att betrakta arkitektur och arkitekturfotografi som ett kulturellt 
fenomen betraktas mest som ett intellektuellt och ovidkommande 
snobberi. Om man dessutom insisterar på att sätta in arkitektur i 
ett konstteoretiskt sammanhang blir man mer eller mindre idiotför-
klarad. Inte minst i Sverige där vi under ett sekel har kämpat hårt för 
att förneka historia, andliga värden, teori till förmån för rationalitet, 
modernitet och ekonomi.

Någon kanske tycker att denna svepande kritik är ett jobbigt sätt 
att inleda en text om arkitekturfotografi, men jag anser att jag har fog 
för det. Jag tror nämligen att arkitekturfotografi spelar en viktig roll 
för utvecklingen av samtida arkitektur, vilket i och för sig kanske inte 
är ett kontroversiellt påstående. Men om samma arkitekturfotografi 
ideologiskt, nästan utan undantag, är fastklibbad vid en redundant, 
kommersialiserad och daterad bildsyn, har vi ett problem. Ett problem 
där arkitektur och fotografi i symbios försvårar möjligheterna till 
analys och förnyelse. Samtidigt erbjuder denna brist en tacksam 
möjlighet att formulera något mer relevant för vår tid, en möjlighet 
förvånansvärt få har utnyttjat. Vem som har lyckats eller misslyckats 
med detta kommer jag inte försöka bedöma här, bara redogöra för 
några av mina erfarenheter...

Till att börja med, något om förutsättningarna. Om man nu som 
arkitekturfotograf har identifierat ett problem (eller en möjlighet) 
vad har man då, i praktiken för alternativ? Inte så många, egentligen 

bonniers konsthall
Publicerat i tidskriften Forum 2.06. En seglivad uppfattning är att konsten per definition skall återspegla det sublima. 
Att till varje pris befria konsten från vardagens små futtigheter. Samtidskonsten strävar mer efter att undersöka, pro-
blematisera och framför allt relatera till faktiska förhållanden. För en fotograf kan den enklaste och mest (över)tydliga 
metoden vara att ta ett steg tillbaka. Här försvinner den nyuppförda byggnaden nästan helt bakom ett vinterblekt 
stadslandskap. På så sätt kan den debatt om stadsrum, siktlinjer och relation till befintliga byggnader som föregick 
bygget införlivas i bilden.
Sabbatsberg, Stockholm.  Februari 2006. (Originalet i färg). Foto: Johan Fowelin.
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En fotograferad byggnadsvolym skall inte bara vara ”kraftfull”, 
den skall vara mer kraftfull (än i ”verkligheten”). En möbel skall inte 
bara vara ”snygg”, den skall vara mycket snyggare. Ett materialmöte 
får inte vara så oprecist som det oftast är, det måste vara exakt, 
spikrakt och väldefinierat som om det kom från den 3D-rendering 
arkitekten utgick ifrån. Och för att ta ännu ett exempel, den 
spretiga ljussättningen med grågrönbleka lågenergilampor, mysröda 
halogenspottar och händelsevis ett iskallt dagsljus måste slätas ut till 
det NCS-neutrum som arkitekten hade på sina färgprover. Alla dessa 
justeringar och många fler därtill, görs ofta på uttrycklig begäran från 
beställaren men lika ofta genom en tyst överenskommelse. De ingår 
i den uppsättning regler som i konstteori kallas ”kod”. Dessa regler 
är tidsbundna, ideologiska och framför allt nästan omöjliga att rubba 
(vilket inte hindrar mängder av naiva ”kreatörer” från att betrakta 
några enkla, alltid redan tidigare prövade grepp som nyskapande).

För att bli framgångsrik måste (arkitektur)fotografen förstå 
och uppfylla koden. Hur går det till? Vilka knep, tricks och 
manipulationer tillgriper vi när vi skall få redaktören att utropa ”fan 
va bra!”, reklambyrån att betala ett rejält arvode eller arkitekten att 
mumla ”det håller nog för att skickas till Olof Hultin”.

Ett av de viktigaste knepen, eller snarare brottet om man skall lyssna 
till den här tidskriftens redaktör (se artikeln ”Bildstormare!” i kritik 
#3), är bruket av VIDVINKELN. Och det är inte vilka vidvinkellinser 
som helst. Det är feta vidvinklar. Det är linskonstruktioner 
som baserar sig på den redan 1896, av P Rudolph konstruerade 
symmetriska ”dubbelanastigmaten” från Zeiss; ”Planar”. En lins som 
tills helt nyligen var standardlins till Hasselbladskameror och byttes 
ut inte för att den var dålig utan att den var för dyr. 1930 lanserades 
Angulon-linsen från Schneider-Kreuznach, en vidareutveckling av 
Planaren. På 1950-talet kom den lins som kommit att bli mest känd 
av alla vidvinklar, ”Super-Angulon”. Den har under åren förfinats 
ytterligare och består numera oftast av 8 linselement i 4 grupper. Flera 
tillverkare, Rodenstock, Nikon och Fuji har liknande konstruktioner: 

med en bildvinkel på över 100 grader, enorm skärpecirkel och en 
nästan overklig kompensation för linsfel såsom tunnformig distorsion 
eller ljusavfall i hörnen. Till råga på allt numera också med låg vikt. 
(Det är bara några månader sedan motsvarande linser  lanserades för 
digitalfotografi och de är fortfarande mycket dyra).

Den mest uppenbara (och minst intressanta) effekten av vidvinkeln 
är att vi får ”med” mer av rummet (vilket kan vara nog så viktigt när 
man har ett uppdrag och det är trångt). Ett viktigare och lite mer 
diffust fenomen är att den samtidigt ”förminskar” betraktaren (om 
man som betraktare låter sig ryckas med av illusionen och känner 
sig närvarande i rummet där fotografen, med sin vidvinkelkamera, 
stod). Eller snarare förstorar objekt i bilden, särskilt de stora tunga 
volymerna i förgrunden. Det framstår som storslagna, imponerande 
rent av ”häftiga”. Andra, lite mer i fjärran, blir förminskade, 
perspektivet sträcks ut, allt blir överdrivet. Det här vet fotografen. 
Han (eller hon) vet också att det är nästan omöjligt att värja sig mot 
denna exalterade retorik. Betraktaren hamnar i affekt, en nykter 
tolkning blir omöjlig, huset ser fantastiskt ut och fakturan betald. Det 
är lite som pornografins ”money shot”, den där slutklämmen som gör 
att kunden får vad han betalat för. 

Vad skall vi då dra för slutsats av allt detta? Skall vi som Pär Eli-
aeson föreslår i sin frejdiga fanatism, bannlysa och försöka utrota 
vidvinkel(miss)bruket? Jag är inte så säker på det. Det finns nämligen 
en komplikation (det gör det, som bekant, ofta).  Är det inte så att det 
mänskliga ögat och vår förmåga att vrida på huvudet motsvarar vid-
vinkeln snarare än normallinsen,  som med sitt mer begränsade, men 
också mer sansade och objektiva, utsnitt utesluter mer än den tar med? 
Överensstämmer inte vidvinkelavbildningen egentligen bättre med 
den rörliga avsökning vi automatiskt gör när vi betraktar ett rum? 
Stillbildskameran, särskilt arkitekturfotografens storformatskamera 
inställd med vattenpass, är ju ovillkorligen fäst vid en fixpunkt (nuför-
tiden helst på ett extremt stabilt och lätt kolfiberstativ). En fixpunkt 
ekvivalent med den nod som var renässanskonstens stora erövring och 



66 67

som Vilém Flusser utrycker det i ”En filosofi för fotografin” från 1983, 
”är inskrivet i kamerans program”. Alltså, möjligheten finns att vid-
vinkelbilden är mer SANN!  Vilket är tur för oss arkitekturfotografer 
som, i så fall, kan fortsätta och ”sätta mat på bordet”.

Och för att nu vända på resonemanget ännu en gång och 
därmed blottlägga en pragmatism som gränsar till cynism. Jag har 
aldrig inbillat mig att fotografisk SANNING skulle vara, vare sig 
möjlig eller önskvärd. Konstnärlig trovärdighet kanske, men inte 
sanning. Och, trots att min kameraväska innehåller flera kraftiga 
vidvinklar, har jag alltid varit skeptisk till den deformation av 
rummet de genererar. Jag betraktar den som lättköpt eller ännu 
värre, pervers och hallucinatorisk! Poängen är att slagord eller stolta 
programförklaringar inte löser problemet för en praktiker... 

En annan metod vi använder för att övertyga är att böja på knäna. 
Och inte bara knän, utan armar, ben, rygg, ja hela kroppen! Det kan 
verka harmlöst  men nog så tidsödande och komplicerat. Särskilt 
om man måste forcera svår terräng, stå med fötterna i iskallt vatten, 
vingla omkring på ett tak med kameran och sig själv surrade i ett, 
förhoppningsvis, stadigt räcke. Alltsammans handlar om den kanske 
viktigaste manipulationen av alla. Att hitta den där punkten, vinkeln, 
aspekten som, för att uttrycka det fint, förklarar husets idé. Vill man 
vara lite mer krass (och föralldel, tjatig) så handlar det om att kunna 
sälja bilden. För oavsett vilken lins vi väljer så handlar det om att hitta 
en punkt där alla element organiseras över bildytan på ett fördelaktigt 
sätt. Där misslyckanden eller svagheter maskeras eller utesluts (de som 
ändå finns kvar tar vi bort i retuscheringen). Där linjespelet förstärks 
och där huset blir SNYGGT (även om det egentligen är asfult). Det 
går att göra, tro mig jag har plåtat många medelmåttiga projekt som 
framstått som ganska bra. För även om manipulationen är enkel och 
eventuellt legitim så är den enormt effektiv. 

Det finns dock ett problem; alla arkitekturfotografer har bestämt 
sig för att stå på samma punkt. Den där punkten som exkluderar allt 
utom den ideala byggnaden (med undantag för lite lagom oordnad 

omgivning). All kontext som kan vara politisk, ekonomisk, social, 
psykologisk, religiös, erotisk, intellektuell eller vad våra liv nu 
består av måste bort. ( Jag uteslöt medvetet begreppen ”genus” och 
”etnicitet” som blivit en genväg till att ge en text politisk legitimitet). 
Smuts, materia, enkel avbild är ”no-no”. Platons hierarkiska system 
med idealet, idén som högsta mål är norm. Sveriges mest anlitade 
arkitekturfotograf säger det uttryckligen även om han aldrig skulle 
använda ett så tillkrånglat språk som mitt. Tråkigt nog för honom 
är nyplatonismen dömd att duka under i det postindustriella (medie)
landskapet även om han har många vapendragare i bland svenska 
tidningar och arkitekter. Publiken kommer en dag att tröttna på alla 
förskönade och tillrättalagda arkitekturbilder. Inte för att skönhet är 
något fel i sig utan för att vi att vi snart inte längre kan blunda för 
den syndaflod av smuts och gyttja, från smältande glaciärer och en 
överbefolkad planet, som kommer att bli en del av vår vardag.

Det tredje exemplet är det mest tidsbundna och direkt kopplat 
till en teknisk landvinning som stavas ”Photoshop”. Nu tänker väl 
någon att jag skall ondgöra mig över möjligheten att ta bort eller 
lägga till bildelement med digital retusch. Och på så sätt fjärma 
fotografiet ytterligare från idén om (indexikal) sanning. Diskussionen 
är förvisso intressant men jag tänker avstå. Det finns en annan, 
lite mer subtil, men likväl intressant aspekt på bruket av digitala 
bildbehandlingsprogram. Den finns förborgad i reglaget som i 
Photoshop kallas ”nyans/mättnad” (men det går lika bra med kurvor). 
Med denna funktion kan varje naturlig färgförskjutning reduceras 
till absolut neutrala värden. Till SANNING, formulerad som siffror 
i tre kanaler; röd, grön, blå. Arkitekten kräver det, journalisten kräver 
det, likväl som möbelproducenten gör det. Färg upphör att existera 
annat än som klatschiga accenter. Och därmed har naturen upphört 
att existera. Arkitekturfotografiet skall till varje pris befrias från 
de bojor som fysisk existens utgör, i det här fallet manifesterat som 
dunkelt flerfärgade lågdagrar eller oroliga färgstick från moderna 
ljuskällor. Det är en kamp lika illavarslande som anorektikerns kamp 
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mot fettet. Resultatet är bilder som påminner om vinjetten till tv-
serien ”Six Feet Under”.  Färgen tunnas ut för att till slut bara bestå av 
ett vitt bländande ljus. Målet är den höga idén, befrielse från kroppen 
och därmed, liksom i tv-programmet, döden.

Ett av de mest extrema exemplen publicerades i tidskriften Arkitek-
tur nr 3/08. En villa strax utanför Stockholm av den relativt unge 
arkitekten Johannes Norlander. Fotograferat av hans relativ unge bror, 
Rasmus. Husets vita exteriör och interiör är exemplariskt renskrubbade 
i Photoshop. Varje skiftning i ljus eller av fukt är utraderade. Inred-
ningen livas upp med glada primärfärger uppskruvade på maxvolym. 
Liksom det väldigt gröna gräset utanför. Man undrar, finns verkligen 
det där huset? Och så fall i vårt universum eller någon annanstans. 
Som tur är vet jag att det existerar (i Älta) och inte ser ut som på bil-
derna. Det intressanta är varför vi så gärna vill se denna sorts lögn...

Inom mig dyker plötslig ett eko upp från generationer av 
konststudenter som tålmodigt lyssnat på Färg och Form-lärarens 
predikningar: ”Är ljuset vitt, är mörkret svart, är skuggan grå?  
Nej, titta, ljuset är ockragult!  Natten är ultramarin, kanske med en 
dragning åt cinnober!  Skuggan är blå, grön, lila, massor av färg!  Se 
den, måla den!”  ( Jag skall erkänna att jag ofta blev förbryllad, jag 
såg för det mesta bara vitt, svart och grått...) Naturligtvis en annan 
norm, en annan tid. Från ett förbrukat paradigm, lika tidsbundet 
och ideologiskt som vårt. Med lika stora och misslyckade anspråk på 
”sanning” som vårt. Men ändå värt att hålla i minnet. Lösningen på 
problemet kanske kommer från ett inte helt oväntat håll: japanska 
tekniker! För den som använder digitalkamera är problemet löst. 
Då bestämmer kamerans färgprogram hur världen ser ut. Baserat 
på statistiska undersökningar av vad individer anser vara ”gräsgrönt”, 
”himmelsblått” och ”tomatrött”. Voila! 

Någon kanske anar en viss uppgivenhet och tycker att jag levererar 
en alltför dyster prognos för arkitektur och fotografi i Sverige. Ja, 
varför inte, pessimism kan vara berättigad och dessutom en kreativ 

kraft. Och faktum är att svensk arkitekturmedia är katastrofalt 
konventionell och obenägen att öppna dörren mot ett vidare 
perspektiv på ”arkitekturrepresentation”. Man följer givna mallar och 
nytänkande bestraffas (genom uteblivna beställningar). Möjligtvis 
kan man fjäska lite för trendiga subkulturella fenomen som grafitti 
eller popmusik men att beröra samtida konst- eller arkitekturteori 
är karriärmässigt självmål. Internationellt är läget annorlunda, där 
pågår ett samtal som försöker ringa in samtiden i både arkitektur, 
design, fotografi och konst. Både på ett högt teoretiskt plan men även 
på ett mer populärt  plan. Och det tillåts ge avtryck i intressanta 
publikationer som, bara för att ge några få exempel, tidskriften 
”Domus” (Italien) och AIT (Tyskland). Det är en njutning att betrakta 
de knivskarpa (både bokstavligt och bildligt talat) fotografier i dessa 
tidningar som återspeglar, inte bara intressant arkitektur, utan total 
”koll” på samtidens konströrelser. Och för att ventilera ännu mer 
bitter avundsjuka kan jag nämna designföretaget Vitras fantastiska 
katalog för några år sedan. Den innehöll bara personliga tolkningar 
av företagets produkter i väldigt vardagliga miljöfotografier av konst/
modefotografen Wolfgang Tillmans. Naturligtvis inte på bekostnad 
av produkternas synlighet, vilket skulle kunna vara en förutsägbar 
(svensk) invändning.

Finns det då inget hopp för svensk arkitekturpress? Jo, det gör 
det, eller snarare g jorde. Under några år hade jag förmånen att få 
arbeta regelbundet med tidskriften Forum. För ett kort ögonblick, 
tack vare en kombination av tillfälligheter (och framför allt genom 
redaktören Mark Isitts förtroende), fick jag chansen att spänna 
bågen lite hårdare och sikta en aning högre. Allt var inte bra, det 
tog tid att hitta formen och det var inte utan konflikter. Men när vi 
väl hade gjort det så hade vi skapat något unikt: ett seriöst sätt att 
göra tidning. Efter varje uppdrag samlades redaktören, formgivaren 
Patric Leo och undertecknad för att tillsammans värka fram ”storyn”. 
Diskussionerna handlade om text, rubrik, bildurval, layout, omslag, 
sidantal, kort sagt allt som har med en tidning att göra. Vi vände 
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och vred på materialet. Den speciella kunskap och erfarenhet av ett 
(hus)projekt man får under en fotografering, efter att i bokstavlig 
bemärkelse, granskat det med lupp, värderades efter förtjänst. Den 
respekterades som en viktig del, aldrig överordnad men heller inte 
underordnad texten eller layouten. Bilden tilläts förmedla betydelse 
och okonventionella lösningar uppmuntrades (till exempel genom att 
väljas till omslag). Att inte detta arbetssätt är vanligare är ett av mitt 
livs stora, olösta mysterier. Fullt i nivå med Mark Isitts infall att byta 
formgivare i samma ögonblick som Forum hittat formen.

Den enda tänkbara förklaringen är tidskriften Forums konstant 
dåliga ekonomi (eventuellt också Mark Isitts otålighet). Att då 
byta till en formgivare som betraktade tidningen som en privat 
lekstuga för grafiska formexperiment, där varje bild, text eller hus 
försvann i ett sammelsurium av plattor, symboler, linjer, piktogram 
och typografi var inte direkt någon genväg till kommersiell succé. 
Upplagan rasade ännu mer. Ironiskt nog kunde en enskild sida vara 
storslagen grafisk konst men helheten var en katastrof. Att tänka sig 
att lägga ner 14 dagars arbete på fotografering och efterbehandling, 
med dyr storformatsteknik och uselt arvode, för sedan se bilderna 
massakrerade i en layout, blev inte intressant. Från och med  nr 
2/2009 har Forum ny formgivare. Med Henrik Nygren återvänder 
kanske hoppet för tidskriften Forum.

För att avsluta denna dystopi vill jag påpeka att den faktiskt, om 
man läser riktigt noga, innehåller några förslag till förändringar. 
Förändringar som skulle kunna leda till att den onda spiralen av 
medioker arkitektur, sliskig fotografi och förutsägbar press bryts. 
Något som gör att kontoret vågar göra ett bättre hus, fotografen får 
utrymme att göra en mer personlig och samtida tolkning och till slut 
att tidningen vågar publicera materialet. Kronologin i resonemanget 
kan, märk väl, inverteras. Tidningen kan börja med att publicera 
viktigt material som inspirerar fotografen som sedan får beställningen 
av det modiga arkitektkontoret. Naturligtvis rent hypotetiskt. 

Förslaget som jag antyder innehåller absolut inga nyheter, är allt 
igenom ultrakonservativt och erbjuder definitivt ingen enkel lösning. 
Inom varje fält pågår just nu ett intensivt samtal för att förstå och 
formulera villkoren för en postindustriell tillvaro. Den är bara i sin 
linda, svaren höljda i dunkel och framtiden oviss. Att luta sig tillbaka 
på en välkänd historia (till exempel modernismen) är ingen lösning 
även om det är användbart som verktyg för kunskap. Den som tror att 
vi redan nu kan överblicka betydelsen av IT-samhället är naiv. Likväl 
är det just det som är utmaningen. Och formulera arkitektur och konst 
som speglar DATORNS inverkan på människans livsbetingelser i 
stort. Att det ovanpå det finns en ekologisk och just nu en ekonomisk 
kollaps gör inte saken lättare men ännu mer angelägen. En 
övermänsklig uppgift naturligtvis. Att då  bläddra lite löst i magasin, 
kolla runt på nätet och låta sig nöja med avlägsna influenser i tredje 
hand duger inte. Vi måste upp på skolbänken!  Alla, tillsammans, 
arkitekter, chefredaktörer, formgivare, fotografer. Samtala! Diskutera! 
Studera! ( Jag får stå ut med att låta som en uppskruvad Jan Björklund 
för ett ögonblick)

På så sätt skulle vi gemensamt kunna höja nivån och bli av med 
några unkna ideologirester från förra seklet (inte bara förra seklet utan 
långt tillbaka i den västerländska kristna kulturen). För att nämna 
en – och nu talar jag helt i egen sak – idén om att texten hierarkiskt 
alltid står över bilden som bärare av innehåll, betydelse och djupare 
kunskap. Något som min egen mor – som bevisligen kommer från 
en annan tid och framför allt från en högborgerlig akademisk familj 
– naturligtvis i bästa välmening, men också med en för henne typisk 
naivitet nyligen uttryckte på följande vis: ”Fotograf... det låter ju inte så 
fint... men du är visst ganska duktig...”  kritik #4/5, mars 2009
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och därför kan de inte bygga någonting. Tidigare har man velat fylla 
ut delar av sjön och bygga på påldäck, men det körde fast på att det 
var för dyrt. Så det första vi gjorde på södra sidan var att försöka hitta 
några stora grepp för infrastrukturen, och inte göra om misstaget 
att bygga ut sig så mycket i vattnet. Utan det kom att handla om ifall 
det var möjligt att dra Värmdövägen genom Henriksdalsberget och 
reducera biltrafikytorna, så att man fick ny mark att bygga på. På 
norra sidan var det framför allt frågan om hur man skulle klara av 
tågtrafiken till Vikingterminalen. 

Hamnförvaltningen har i stort sett lämnat hamnen, men de vill ha 
kvar den oförändrad för att köra tåg igenom. Det är ju orimligt! Så 
det har handlat om att klara av tågfrågan samtidigt som nya bostäder 
ska byggas, och att hitta ett tema för hela Norra Hammarbyhamnen 

JAN INGHE
Johan Johansson

Intervju med Jan Inghe-Hagström – ansvarig planarkitekt för Hammarby 
sjöstad, hösten 1991.

vilka krav tycker du att man bör ställa på en stadsplan? vilka 
krav ska den uppfylla?

Ja, väldigt generellt kan man säga att de som ska nyttja den måste 
trivas med den, den måste fungera. Den måste kunna vara lockande 
som idémässigt projekt, som ett utryck för tidsströmningar. Och den 
måste ha någon sorts generellt värde som ger ett historiskt perspektiv, 
så att den bidrar med någonting i utbyggnaden av staden.
 om vi tar planen för hammarby sjöstad, hur har den kommit 
till, hur har ni arbetat med den? vilka mål och utgångspunkter 
har styrt arbetet?

Efter Södra Station började jag arbeta med kvarteret Mjärden i 
Norra Hammarbyhamnen, det fanns beslut i kommunen sedan 1983 
att västra delen av hamnen skulle bebyggas med bostäder. Och när 
jag tog hand om det insåg jag vilka fantastiska möjligheter som fanns 
för en stadsutbyggnad kring Hammarby Sjö, men ingen hade tagit 
något större grepp på det. De projekt som fanns hade ingenting med 
varandra att göra, det fanns ingen stor ide, alla låg på olika avstånd från 
kajen och allting trafikmatades från olika håll. Och gör man ingenting 
samlat så blir det en serie disparata objekt runt sjön. Så jag tyckte, 
att parallellt med den här första detaljplanen måste man ta ett större 
grepp på hela uppgiften. Och när man väl hade kommit så långt insåg 
ju många att det var en fantastisk möjlighet. 

Samtidigt har det gjorts flera projekt för Lugnet tidigare. En 
del av marken är privatägd, och markägaren har uppvaktat stadens 
ledning under många år för att få en plan. Idag finns det ingen plan, 
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som stadsgestalt. Och det har handlat om hur man ska ordna kolle-
ktivtrafiken och kunna ta sig över vattnet på nya sätt, trots alla de 
störningar som finns med krav från båttrafiken. Det är alltså den klas-
siska översiktsplanen, som sysslar med grov markanvändning och in-
frastruktur. Men vi har också försökt gå längre på ett tidigt stadium 
genom att diskutera samband mellan kvartersformer, exploatering-
snivåer och stadsmiljö, för att veta vilket resultat man får i slutändan. 

När Järvafältet planerades klarade man först ut trafiksystemen, 
sedan ritade man en brun fläck för bostäderna, en blå fläck för 
arbetsplatserna och en röd för servicen. Så utgick man från 
sexvåningshus, räknade ut vilken exploateringsnivå som gick in och 
låste fast den. Och de där siffrorna styrde slutresultatet utan att man 
visste vilken närmiljö det gav. 

Så vi ville försöka arbeta mer detaljerat parallellt med det 
egentliga planarbetet, och då gjorde vi något som vi kallade visioner 
av staden, därför att formellt går det inte att besluta om det nu, men 
det var ett påbörjat jobb. När det gäller innehållet ligger tonvikten 
på att bygga en mer integrerad stad, samtidigt som vi försöker hitta 
nya kvartersmönster som gör det möjligt att undvika innerstadens 
nackdelar men ändå hålla en hög exploatering. Så att man får mera 
grönska och solljus, och klarar störningar från biltrafiken, men ändå 
uppnår den höga exploatering som krävs. För under de senaste trettio 
åren har vi fördubblat ytstandarden per invånare i Stockholm, och i 
praktiken betyder det att vi måste bygga dubbelt så mycket volym 
för samma antal människor. Och det gör att det här programmet 
som vi hela tiden har att jobba med, det är den täta staden. Det är 
utgångspunkten, och det är den som det gäller att kunna gestalta.
 har du själv haft tillräckligt stort inflytande över 
utformningen av planen?

Ja, i det här läget tycker jag det, det här är ju vårt utspel. Det är i 
allt väsentligt jag och Alexis Pontvik som står för utformningen, till-
sammans med gatukontoret och fastighetskontoret. Tidigare har man 
haft stora arkitekttävlingar för att få nya idéer och visioner, men det 

har visat sig att mycket i de projekt man köper in inte är genomförbart. 
Det handlar alltid om att lösa de tunga programfrågorna först, sedan 
kan flera komma in och titta på det, när det finns ett program i botten. 
Och redan under remisstiden har vi bjudit in sju arkitektkontor för att 
kritiskt granska det jobb vi har gjort, för att komma med alternativ eller 
helt andra saker. Vi har också inlett ett samarbete med andra städer, som 
jag tycker är mycket fruktbart. Det är mycket i det här materialet som vi 
kommer att ta till oss och inarbeta i det arbete som vi har börjat med.
 bengt lindroos har kritiserat översiktsplanen för svårlösta 
husformer och de problem som spårvagnens dragning genom husen 
skapar; komplicerade konstruktioner, långa avstånd mellan trap-
phusen, många pelare i bottenvåningarna, samtidigt som lägen-
heter försvinner i ett läge där man har grävt ut en kanal för 
att ge flera människor vattenutsikt. hur ställer du dig till den 
kritiken?

Det är en helt riktig kritik, även om det rent konstruktivt borde gå 
att dra spårvagnen genom husen. Problemet är att SL vill att spårvä-
gen ska gå planskilt, och alternativet till att dra den genom husen är 
att bygga en viadukt. Men många av de här komplikationerna försvin-
ner nu när spårvägen dras om. Vi ska börja samarbeta med Nacka om 
planeringen av ett större område, över kommungränsen, och markar-
ealen kommer att mångdubblas. Det öppnar i sin tur möjligheten att 
förlänga tunnelbanan ut till Nacka, och nu måste man bestämma sig 
för om det ska gå tunnelbana eller snabbspårväg till innerstaden.
 hur kommer de här förändringarna att påverka ert arbete, 
måste ni börja om igen?

Nej, hittills ligger planen kvar relativt oförändrad på Söder-
malmssidan. Lugnet och Henriksdalshamnen kommer att omarbe-
tas, bl.a. måste den delen kopplas bättre till Nacka och Södermalm. 
Där är problemet att vi inte vet om och när vi kan få en bro över 
Hammarbykanalen. Sedan kommer vi att studera ett nytt läge för det 
centrala stråket längre söderut, så att det kan förlängas in i Nacka. 
Där kommer spårvagnen att gå, och det kommer antagligen att vara 
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grönska i mitten istället för en kanal. Men jag tror att man kommer 
att känna igen huvuddragen i planen. När det gäller Södra Ham-
marbyhamnen så har vi bara redovisat skisser hittills, där kan det 
hända mycket.
 hur ser du på platsen och det som finns där innan man bygger, 
som hus, vägar och topografi?

Du kan inte hitta en mer fantastisk plats i Stockholm att bygga 
en stad på! Det är mitt inne i stan, det är södervänt, det finns berg 
och dalar och vatten, allt. På norra sidan finns det gammal historia, 
och det är klart att de delarna ska vara kvar. Men jag tycker att det är 
en svårighet att inte den traditionella innerstaden har vuxit fram till 
Norra Hammarbyhamnen, det går bara ner en tarm vid Bondegatan. 
Annars är det en väldigt splittrad bild med ett antal objekt från olika 
tider, det är stora arbetsplatser med SLs bussgarage som den största. 

Jag tycker att det handlar om att sy ihop de här sakerna och ge 
dem ett tillskott, och få en helhet i detta. Man kan jämföra med Norr 
Mälarstrand, där låg det också en serie objekt innan man etablerade 
den stora stadsfronten på trettiotalet. Så tycker jag att man ska se 
på det här också, det gäller att gömma vissa saker och plocka fram 
andra, men framför allt att hitta en idé för hela kajen. Det är en av 
Stockholms stadsfronter, du kan ta Strandvägen eller Skeppsbron, det 
är en likadan uppgift. 

På södra sidan ligger Lugnet, det är i stort sett råmark. Idag 
är det ett litet industriområde, av en sort som alltid har funnits i 
stadens utkant. De har hela tiden fått flytta sig en årsring längre ut 
när staden växer, och det här kommer att flytta ut till Nacka. Men det 
är inte rimligt att man ligger med sådan markanvändning så centralt 
i Stockholm. Sedan är det Södra Hammarby industriområde som har 
varit ett stort industri- och upplagsområde som nu förtätas alldeles av 
sig själv. Det är stora kontorshus på gång där, och frågan är om man 
vill ha en slumpmässig förtätning där man bygger om ett gammalt 
arbetsområde till ett modernare kontorsområde med tre gånger så 
högt markutnyttjande. Låter man den processen gå helt fri så blir 

det ingen bra miljö. Men det jobb som vi har börjat med har tagits 
upp av de privata tomträttshavare som äger fastigheterna där. De har 
själva engagerat arkitekter i parallella uppdrag, vilket har lett till att 
de vill gör mycket stora förändringar av strukturen, som att bygga 
boulevardsystem, ordna upp kvarteren, få dit kollektivtrafik och 
ordentlig service, och jag är övertygad om att det är helt riktigt.
 är de intresserade av att få in bostäder också?

Ja, fast i första hand är de intresserade av att tjäna pengar. Och nu 
när luften har gått ur fastighetsmarknaden anser de att man måste 
samlokalisera arbetsplatser och bostäder för att få en attraktiv miljö, 
så att det går att hyra ut lokalerna.
 när jag jämför den fördjupade översiktsplanen med illustrationen 
som hör till, så får jag en känsla av att illustrationen är ritad 
först, att husen har kommit först och planen efteråt.

Ja, vi började med infrastrukturfrågorna, sedan ritade vi 
illustrationen, och den har i viss mån styrt utformningen av den 
formella översiktsplanen. Det interna gatunätet och kvartersmåtten 
bygger på illustrationen. Nu ska strukturen omarbetas och anpassas 
mer, även om mycket kommer att kännas igen. Men man ska se den 
här illustrationen just som en vision, vi ville att det skulle se färdigt 
ut, för att få reaktioner. Och det har vi fått nu, både från allmänhet, 
remissinstanser och de arkitektkontor som vi har bjudit in.
 vilken utbyggnadstid räknar man med för hammarby sjöstad?

På Södermalmssidan löper det antagligen till 95-96, då kan man 
vara färdig med Norra Hammarbyhamnen. Där är frågan om vi ska 
kunna få bort bussgaraget och spränga ner det i berget istället, så man 
kan bygga ihop kajen med bebyggelsen i Sofia. Jag är rädd att det blir 
en isolerad enklav annars, som ligger avskild från resten av Södermalm. 
På södra sidan är det mycket svårare, där måste man fatta beslut om 
Södra Länken, Österleden och tunneln genom Henriksdalsberget. Det 
är den svåraste och dyraste biten, men är också nyckeln till det där 
verkligt fina stadsområdet vid Henriksdalsberget, och det är precis det 
som översiktsplanen ska lösa.
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 du säger att hammarby sjöstad inte får bli en isolerad enklav. 
samtidigt finns det ett antal stora motiv i planen, som tillsam-
mans med valet av trafikmatning tenderar att skärma av vissa de-
lar och göra dem mer eller mindre isolerade.

Vi har fått kritik för det, och i planen finns det vissa konflikter 
mellan stadsdelens interna samband och den stora stadsfronten, som vi 
ska försöka lösa nu. Men de stora motiven är ett försök att arbeta med 
komplexa stadsbyggnadsformer inom den täta stadens grammatik. 
På Järvafältet var det en stor sak att göra ett slutet hörn, sedan korn 
bågen på Södra Station, och visst vore det kul att få jobba med en 
ellips någon gång. Jag tycker att det som är spännande är att försöka 
hitta nya kvarterstyper och nya stadsrum för vår tid. Det är så många 
som bara slaviskt kopierar 1800-talsstaden, och det tycker jag inte 
att man ska göra. Det finns en mängd nackdelar med den klassiska 
kvartersstaden, och de ska man verkligen försöka undvika.
 vad är den klassiska kvartersstadens nackdelar?

Ja, det är så lätt att peka ut var du vill bo och var du inte vill bo, 
hela strukturen i innerstaden är så ojämlik. Man ska försöka fördela 
kvalitéerna rättvist, det är ju någonting som är bra med modernismen. 
Jag tycker att Norr Mälarstrand är mycket vänligare, där får alla del 
av dem. Och i innerstaden är det alldeles för mycket trafik och asfalt 
i förhållande till den grönyta som finns, och enheterna är för små för 
dagens produktionssystem.
 vilken storlek har ni tänkt er på de enskilda objekten i 
hammarby sjöstad? är de kvartersstora, är det fråga om flera 
kvarter eller delar av kvarter?

Jag tycker att du tar upp en diskussion om någon sorts ordning 
och variation, och jag skulle vilja säga att det finns väldigt mycket i 
tiden som drar åt variation och kaos. Det är hela tiden att gå den lätta 
vägen. Jag tycker att Ralph Erskines skiss på Hammarby Sjöstad, som 
han har gjort åt Stockholm-Saltsjön, är ett mycket tydligt uttryck för 
detta. Han har ritat en stadsstruktur som man försöker sälja under 
skenet att den är romantisk, småskalig, historisk, som Gamla Stan. 

Egentligen finns det ingen struktur i det, ingen kunskap som kan 
flyttas över till någon annan person som kan ta vid och jobba vidare 
med det. Utan allting är tillfälligt. Och Ralph Erskine kommer aldrig 
att kunna rita mer än en del av det jätteprojektet själv, det kommer 
att komma in massor av andra aktörer, under lång tid, och finns det 
då ingen plan i botten som klarar den grundläggande ordningen och 
strukturen så är det risk att det blir Gröna Lund av alltihopa. 

Det är så mycket som talar för att vi hamnar där ändå, för idag vill 
man inte att samhället ska reglera. Det är det verkliga hotet. Du kan 
ta Lindhagens plan för Stockholms innerstad. Det är en plan som har 
funnits i hundra år som man fortfarande bygger efter, med väldigt 
varierande arkitektoniska förebilder. De skiftar mellan decennierna, 
men grundstrukturen ligger kvar, som ett sammanhållande kitt. 
Och jag är fullständigt övertygad om att ska man bygga den sortens 
täta stad, som vi ändå har som förutsättning att jobba med, så måste 
staden ta ansvar för den grundläggande ordningen. Det måste finnas 
ett antal objekt på olika nivåer som representerar den ordningen. Och 
sedan ska man foga variation till detta på ett meningsfullt sätt.
 hur menar du, objekt på olika nivåer?

Ja, jag menar t.ex. att i Hammarby Sjöstad är det vattenytan som 
är det mest storskaliga rummet, det gäller att ta vara på den maximalt 
och försöka få ihop ett tema kring vattnet, inte bara blottare med 
tusen olika arkitektoniska koncept. Och sedan tycker jag att det 
finns objekt på en skala som är stadsområdessammanbindande, som 
Karlavägen i Stockholm eller axeln på Södra Station. Och så tror jag 
att det måste finnas ett system på kvartersnivå, med gator och gårdar 
och parker som hänger ihop. Sedan måste det naturligtvis komma in 
flera arkitekter och rita på de olika delarna. 

Men jag upplever behovet av att klara kaos som ett av de stora 
problemen. På Södra Station började vi ju med den uttalade 
politiska beställningen att det skulle vara variation, som reaktion 
mot sextiotalets monotona miljöer. Vi gjorde planen, sedan fick 
byggherrarna sina markanvisningar och valde arkitekter, och de 
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arkitekterna gjorde utspelen på hur husen skulle se ut. Vi reglerade 
inte husen, vi skrev att det skulle vara sex till åtta våningar, punkt slut. 
Det fanns inte en idé om takvinklar och taklister och våningshöjder, 
utan det där har vi gjort efter de projekterande arkitekternas utspel. 
Vår roll har varit att försöka samordna dem. Och trots att man säger 
att vi har styrt så hårt med miljöprogram så har det varit en ganska 
passiv roll i efterhand. När jag ser det idag tycker jag att det är för stor 
skillnad mellan de olika objekten, man borde ha formulerat några 
idéer som hade hållit ihop husen på ett bättre sätt. 

Man kan jämföra med Minneberg eller Starrbäcksängen, stora 
projekt med en enda arkitekt, men där jag tycker att resultatet är 
väldigt fint. Det hade inte blivit bättre om vi hade plockat in fem 
arkitekter till. Å andra sidan kan du jämföra med Ruddammen och 
S:t Eriks sjukhus, där man styr husen mycket hårt med material, 
takvinklar och arkitekturstil. Och vill man ha en organisation som 
styr hårt så tycker jag att det är okej att man har många arkitekter, 
men om det ska vara många arkitekter som får jobba själva så tror jag 
att man måste ha ganska stora enheter, annars blir det kaos.
 men ni har inte bestämt hur stora enheterna ska vara i 
hammarby sjöstad?

Nej, det är ju en politisk fråga, det är inte vi som bestämmer 
markanvisningarnas storlek. Det gör fastighetskontoret och 
fastighetsnämnden, utifrån helt andra utgångspunkter än vad vi 
tycker om stadsgestalt. Det handlar mycket mer om hur stora enheter 
byggarna tycker att det är billigt och rationellt att bygga.
 tycker du att ni styrs mycket av byggarnas krav på en viss 
storlek på produktionsenheterna?

Det varierar väldigt mycket, under olika perioder har man väldigt 
bestämda uppfattningar om vad som är lämpliga storlekar. Jag tror 
inte på det där, därför att det varierar så mycket att det inte kan finnas 
någon entydig sanning, när man har varit med ett tag. Utan jag tycker 
att man i större utsträckning borde bestämma markanvisningarnas 
storlek utifrån en idé om hur staden ska se ut. 

Man skulle kunna formulera ett grundkoncept för den stad man 
vill ha, och sedan välja att arbeta med både kommunala och privata 
arkitekter som delade de värderingarna. Det är ju ett politiskt ställn-
ingstagande, men idag är det så att byggarna väljer arkitekter utan att 
ens prata med någon inom staden. Jag undrar om det är rimligt, man 
skulle faktiskt kunna sätta ihop ett lag, där de som genomför projektet 
drar åt samma håll, när man nu bygger så många olika sorters stad. Det 
tror jag att produkten skulle vinna på i slutändan. Att kämpa mot var-
andra med olika uppfattningar, det bli ju aldrig någonting bra av det.
 i moderna stadsplaner reglerar man ofta själva husens form, du 
nämnde ruddammen och s:t eriks sjukhus. man föreskriver färger, 
material, vissa motiv o.s.v. det har ju kommit en hel del kritik mot 
den sortens planer under de senaste åren, och man för istället 
fram äldre planer som t.ex. lindhagenplanen, som bara reglerar 
tomrummet mellan husen och den byggda massans volym, upp till 
en övre gräns. hur mycket tycker du att man ska planera, var går 
gränsen för planeringen?

Man ska veta hur det var. Om du tittar på Lindhagenplanen så 
var det en plan som reglerade markanvändning och volymer, man 
kan säga att den reglerade markanvändningen mellan vad som 
var stadens rum och vad som var kvarter. Den reglerade inte hur 
kvarteren skulle bebyggas, men den reglerade exakt taklister och 
takvinklar, så att husets volym var mycket mer reglerad då än vad den 
är i dagens stadsplaner. Och till Lindhagenplanen fanns den lokala 
byggnadsordningen i Stockholm, där man mycket detaljerat reglerade 
hur fasaden skulle komponeras, vilka material och vilka fönster det 
skulle vara, hur entréerna skulle se ut, allting. 

Så man ska inte falla i den tron att de värdefulla miljöer som vi 
uppskattar idag har kommit till genom att de har varit oreglerade, 
tvärtom. De är verkligen uttryck för en mycket långt driven 
detaljreglering, inte bara av stadens rum. Dessutom hade man 
en enhetlig produktionsapparat på den tiden, det handlade om en 
enda teknik, murade hus med hål i mur. Men om det är något som 
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kännetecknar dagens arkitektur, så är det avsaknad av gemensamma 
uppfattningar och gemensam produktionsteknik. 

Så jag tycker verkligen att man tidigt måste formulera ett antal 
principer. Det behöver inte handla om fasadmaterial och färgsättning, 
men man måste arbeta mycket mer med den volymsmässiga 
grupperingen av byggnader än vad vi har gjort de senaste åren 
för att det ska bli bra. Och man kan bara se på villaområdena i 
stockholmstrakten, här finns ju både de där var och en har fått bygga 
fritt och de av staden planerade områdena som är uppbyggda via 
tomträtt med en strikt plan. Och det är ju så helt entydigt att det är 
de planerade områdena som har de högsta priserna och den högsta 
statusen, trots att de bara upplåts med tomträtt. Så man måste ändå 
tro på planeringen som princip om man ska jobba med det här.
 du säger att man måste ställa upp vissa grundläggande 
principer. vilka principer är viktigast för dig?

Ja, min utgångspunkt är att vi ska bygga den täta staden, det 
handlar inte om hus i park. Det finns ett bildpar av Leon Krier som 
dels visar en kompakt höghusstad där det står en massa objekt, och så 
är det ett stort kors över, dels en bild av någon sorts ordnad stad, där 
det egentligen är mellanrummen mellan husen som är det intressanta. 
Det där ligger i botten. 

Sedan är det ju väldigt svårt att generellt säga vilken sorts stad 
man ska bygga, men om man arbetar med Södra Station eller Ham-
marbyhamnen så finns det en grundläggande struktur i innerstaden 
som man måste ta ställning till. På Södra Station var det ganska en-
kelt, det handlade om att förlänga gator och knyta ihop det som fanns 
på sidorna intill. Sedan handlade det om att återerövra saker som var 
svårare än att bara förlänga gator, att göra den här bågformen och Fat-
bursparken var ju mindre självklart. Och för mig handlar det också om 
att hitta idéer om hur offentliga stadsrum ska byggas upp. Där tycker 
jag att Christian Norberg-Schultz är fascinerande, han har försökt 
studera vad som är karakteristiskt för det nordiska stadsrummet. 

När det gäller Hammarby Sjöstad finns det inte någonting lika 

entydigt att utgå från, där kan man vara friare. Men jag tycker ändå 
att det finns en väldigt klar linje i Stockholm, från Fredrik Blom och 
Skeppsholmen till nyklassicismen på 1920-talet och vidare till funkis. 
Hela tiden finns det en enkel ordning i botten, och det känns ju som 
om det är sådant som man ska anknyta till, ihop med grönska. Jag tror 
att det är där det ligger, att bygga en grönare stad inom en enkel ram.
 lindhagenplanen har ju också framhållits som ett föredöme 
utifrån andra utgångspunkter, t.ex. att den klart skiljer mellan 
fastighetsmark och offentlig mark, och upprättar en polaritet 
mellan dem. i de modernistiska förorterna finns inte den här 
spänningen, allting är neutral mark och husen står fritt som 
objekt. och även i moderna områden, som på skarpnäcksfältet där 
husen är sammanbyggda till kvarter, står allting på någon sorts 
neutral, kommunal mark, och den här spänningen finns inte. hur 
ser du på det?

Ja, jag är lite kluven, det bygger ju på en idé om att man ska ha 
den här polära situationen. För det första har vi haft en utveckling i 
Stockholm som har gjort att vi bygger omkring hundra lägenheter 
runt en gård idag, och jag tycker att den enheten är skäligen 
ointressant. När vi höll på med Järvafältet hade man teorier om att 
trettio personer är en lämplig gruppstorlek, då kan man lära känna 
varandra. Det tror jag att det ligger en del i, det motsvarar ungefär 
en gammal innerstadsgård med gathus och gårdshus. Men om man 
ser på de gårdar som vi har byggt nu, så är det andra saker som styr 
hur man umgås. Dels är det föräldrarnas kontakter via barnen som 
styr i moderna stadsdelar idag, dels organiseras man via föreningar, 
man träffas på jobbet eller vid busshållplatsen. Så jag tror som princip 
inte på det där. Och för barnen, de som verkligen är i stadsdelarna, 
så tycker jag inte att sandlådan är det revir som passar, så fort de blir 
lite större så är det andra grupperingar som kräver ett större revir. 
Och min erfarenhet frän Minneberg är att den yta som fungerar bäst 
för ungarna är den stora parken i mitten. Där samlas de, och den är 
kul för de vuxna också.
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 den här enheten med hundra lägenheter kring en gård, är det 
någonting som dikteras av produktionsapparaten?

Nej, inte så mycket, man kan säga att idag måste vi bygga 
sju- till åttavåningshus i centrala lägen. Och idag är det så att en 
nybyggd lägenhet ger ett kommunalt underskott på ungefär 100 000 
kronor, bortsett från alla statliga bidrag. Det där är en tung fråga 
när man bestämmer exploateringstalen, vi har inte råd att bygga 
fyravåningshus.
 men bortsett från hushöjden så är det väl inte omöjligt att 
påverka antalet lägenheter kring en gård?

Jo, vi arbetar med en exploatering som i stort sett är densamma 
som i innerstaden, och man kan inte bygga den här sortens små 
gårdar som finns inne i stan, det trodde vi i alla fall. Under hela 
sjuttiotalet har man ju istället genomfört gårdssaneringar och 
försökt slå ihop kvarter med stora gröna gårdar. Där sitter man 
sedan med hundratals människor, och just den privata delen av 
gården går förlorad. Så en av idéerna med Hammarby Sjöstad är 
att gå ifrån den här enheten med hundra lägenheter kring en gård, 
och dels gå tillbaka till mindre privata gårdar för omkring trettio 
lägenheter, dels göra en stor park inuti kvarteret. Att gå åt båda 
hållen, så att säga, dels åt det mindre, dels åt det större. Det är ett 
försök att hitta ett helt nytt system, som svarar mot vår tids krav. 

Om du tar ett sådant kvarter, så är det gator på två sidor och 
gågator på två sidor, och sedan är det två husrader, det ligger gårdshus 
innanför gathusen. Den här delen närmast husen tycker jag att man 
skulle kunna utforma ungefär som innerstadens privata gårdar, och 
istället finns en gemensam grönyta i mitten. Jag tror att det ska 
vara en park som tillhör de här husen, på kvartersmark, som man 
avgränsar mot gågatorna. Från början hade vi redovisat det som att 
de hängde ihop, som grönstråk genom kvarteren, men det har vi fått 
mycket entydiga reaktioner på. Man tycker att parken ska avgränsas 
mera, så att den bara är till för de människor som bor i kvarteret, och 
det är möjligt. Det kanske ligger en hel del i det.

 nej, för förhållandet mellan privat och offentlig mark avgör 
ju också hur man rör sig genom en stadsdel, det handlar inte bara 
om att ha en egen gård.

Ja, men både och tycker jag, det är mer komplicerat än så. Du kan 
aldrig få innerstadens rika liv i bottenvåningarna i Skarpnäck eller 
Minneberg, det finns ingen som helst förutsättning för det, annat än 
i vissa punkter, och dit ska man naturligtvis leda så många människor 
som möjligt. Men annars ...
 skarpnäck och minneberg har ju det gemensamt att de är klart 
avgränsade från sin omgivning, de ligger inte mellan två stadsde-
lar så att människor passerar igenom dem. på södra station har ni 
dragit igenom tre gator där det kör bussar och bilar, och just där 
kan kontor, affärer och restauranger etablera sig, viket de också 
har gjort. den förutsättningen finns väl inte på samma sätt i 
skarpnäck och minneberg, just därför att de är så isolerade från 
omvärlden?

Den kommer inte heller att finnas på samma sätt i Hammarby 
Sjöstad. Brunnberg har ju gjort ett av de intressantaste försöken att 
vidareutveckla det vi har gjort, och de tycker att man borde bygga 
ett stråk från Södermalm över kanalen och ut till Nacka. Jag tror 
att det ligger mycket i det, det borde ju ha förutsättningar att bli ett 
rikt stråk som är fullt med verksamheter. Och i remissen har alla 
arkitekter i alla städer sagt att man ska satsa på klassiskt offentliga 
miljöer, som är anonyma. 

Den stora konflikten är egentligen om vi ska slippa den här 
centrumstrukturen som detaljhandeln vill ha, så att vi kan bygga stråk 
istället. Å andra sidan ska man göra någonting mer av bostadsmiljöerna, 
ge dem tydligare och bättre kvaliteter än vad innerstadskvarteren 
har, som inte alls bygger på att det ska vara verksamheter i dem. Det 
handlar om grönska, bra dagsljus och lägre exploatering.
 du säger att det inte ska vara verksamheter i kvarteren. samti-
digt sa du tidigare att du tycker att man har passerat funktion-
suppdelningens tid, och att ni vill bygga en mer integrerad stad.
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Ja, men jag tror inte heller att man ska gå tillbaka till en helt 
integrerad stad, för ingen tror att man kommer att få förutsättningar 
för den sortens liv i Hammarby Sjöstad. På Södra Station hade man 
bestämt sig centralt politiskt, och där ligger verksamheterna längs de 
stora kombinerade bil- och gångstråken. Och det verkar gå att fylla de 
här lokalerna nu, det är väldigt kul, för det var många som inte trodde 
på det. Men att man skulle ha en struktur där det är så överallt, det tror 
jag inte. I innerstaden går det ju att driva butiker på varenda gata, men 
i Hammarby Sjöstad är det inte så. Jag tycker snarare att det är som 
1920-talets Röda Bergen, där finns det ju inga butiker.
 röda bergen planerades som en separat enhet från början, 
precis som minneberg, det är inte en generell struktur där man 
kan byta ut enstaka hus.

Nej, men vi kommer att försöka jobba med vissa generella, 
klassiskt stadsmässiga delar och egenskaper i det här. Å ena sidan 
ska man försöka skapa förutsättningar för ett rikt och omväxlande 
liv, och å andra sidan driva det så att man får det som man vet 
är goda bostadskvaliteter i de andra delarna. Men planen är inte 
generell i den bemärkelsen att den får samma egenskaper tvärs över 
hela linjen.
 står bostadskvaliteterna i motsats till verksamheter?

Ja, jag tror t.ex. att om vi ska bygga en gata som Folkungagatan så 
måste det finnas biltrafik på den. Jag ser snarare någonting som Avenyn 
i Göteborg framför mig, den är grön och där finns både bilar och gående 
och kollektivtrafik. Den sortens bostadskvaliteter, det är ju ett rikt liv, 
men det bygger inte på att det är låga hus och tyst och mycket sol.
 idag har vi en översiktsplan för stockholm där nästan all mark 
utanför innerstaden redovisas som bostadsområde, arbetsområde 
eller grönyta, och det ser ut som om zoneringsprincipen 
fortfarande styr planeringen.

Jo, men jag tror man är ganska medveten om problemen. Jag var 
själv tvungen att ange en huvudanvändning på kartan över Hammarby 
Sjöstad, men sedan har jag skrivit att det ska vara blandade verksamheter, 

längs vissa stråk. Det står ju inskrivet i översiktsplanen att det ska vara 
stadsområde och inte bara bostäder. Det där med huvudanvändning 
beror nog mer på att man karttekniskt har svårt att få plats med flera 
funktioner på samma fläck.
 alternativet skulle vara att man bara angav vad som är 
bebyggelse, kanske med en viss inriktning?

Det har ju varit så länge, att man har velat få in arbetsplatser 
bland bostäderna, och jag tror att det kommer att komma flera 
blandade projekt. Men i de som man har byggt har det varit svårt 
med blandzonen, i Skarpnäck blev det mest parkeringshus. På Södra 
Station har det gått att fylla lokalerna, men ju längre ut man kommer, 
desto svårare det. Det är snart så att man måste hitta en generell 
struktur för de offentliga miljöerna som inte är så låst, så att innehållet 
kan variera över tiden.
 är det möjligt att påverka trafikarbetet och behovet av 
privatbilar genom planering?

Idag talar man mycket om den ökade rörligheten, och personer 
som Åke E Andersson säger att det där är någonting positivt som 
man ska bejaka och planera städerna för. Samtidigt är de långa 
arbetsresorna ett av storstadens gissel, ingen människa ska inbilla mig 
att det är någonting eftersträvansvärt. I städerna är ju det avgörande 
att minimera transportbehovet utifrån en mängd olika aspekter. Där 
tycker jag att Sverige har en ovanligt god utgångspunkt, med en stark 
planering och bra kollektivtrafik. 

Men jag tror ändå att det behövs en ringled omkring Stockholm, 
och det borde vara en central arkitektonisk uppgift att klara av den 
ihop med stadsbebyggelsen. Man måste försöka lösa allting samtidigt, 
inte bygga vägarna först och kollektivtrafiken sedan, och till sist 
bygga på den plats som blev över för husen. Och man borde kunna 
hoppa över flera av de hierarkiska trafiknivåerna, så att man i princip 
kör direkt från motorvägen in i stadens gatunät.
 om du ser tillbaka på södra station idag, motsvarar det dina 
ursprungliga intentioner? blev det som du hade tänkt?
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Det där är svårt, det är ju en mental process som man går igenom. 
Men i vissa delar är exploateringen alltför hög, och jag tycker att det 
är mycket dålig arkitektur på Södra Station. Man får naturligtvis vara 
självkritisk också, det är klart att vi har ett stort ansvar, vi har ju varit 
med i den här processen från början till slut.
 men ni har ändå godkänt de hus som är byggda genom att 
upprätta det här miljöprogrammet?

Jamen, vi kan inte sitta och vara någon sorts mästare eller 
stadsarkitekter, det fungerar inte så! Jag kan ta en sån där praktisk grej 
som att vi har lyckats reducera antalet fönstertyper från hundrafemtio 
till femtio, medan det är fem i den äldre innerstaden, det är på den 
nivån det går att jobba.
 hur ser du på minneberg idag?

Ja, jag flyttade ju ut till Minneberg från innerstaden, och den 
stora skillnaden, det är befolkningssammansättningen. Det bor 
helt andra människor i Minneberg än vad det gör på Södermalm, 
där jag bodde, det är en väldigt enhetlig befolkning. Dels är det 
åldersmässigt segregerat, det är nästan bara ungdomar, pensionärer 
och småbarnsfamiljer, dels är det en väldig konformitet, alla ungar ser 
likadana ut och har samma frisyr och går i samma kläder. 

Det är så annorlunda än innerstadens liv, och det har varit en 
stor personlig lärdom. Generellt kan man nog säga att folk är väldigt 
nöjda och trivs bra, och jag tycker att det är jättefint att bo där, man 
lämnar stan och det är grönt, men ändå så nära, jag tycker att det är 
en perfekt avvägning. Men det ligger som en för liten enklav i en för 
övrigt mycket segregerad stadsdel, Traneberg.
 den här segregationen beror väl mycket på att det är så många 
lägenheter som är byggda under kort tid, och att det bara finns 
en fastighetsägare, hsb?

Ja, det är det primära. Men jag tror inte på en mer utdragen byg-
gprocess, det är en pina att flytta in i ett nybyggt område innan det är 
färdigt. Och jag tror inte att någon blir lyckligare av att man kommer 
dit fem år efteråt och bygger ett nytt kvarter, jag tror mer på att man 

skulle försöka få in flera olika fastighetsägare. Och så tror jag att det 
är ett kardinalfel att det ska vara så mycket smålägenheter överallt. 

I Minneberg håller det på att bli en stark utflyttning av barnfamiljer 
därför att det finns så få stora lägenheter, det är åtta femmor på 
niohundra lägenheter. Det räcker inte, med den utrymmesstandard 
som människor kräver idag, och det tvingar många att använda 
sin lägenhet som en inträdesbiljett till att köpa en villa. Det finns 
färska undersökningar som visar att det är bättre att bygga stora 
lägenheter, för de skapar långa flyttningskedjor, och i slutändan blir 
det smålägenheter lediga.
 har ni tänkt er många fyror och femmor i hammarby sjöstad?

Det är en fråga där fastighetskontoret har beslutsrätten, och de 
sitter med politiska beställningar. Folkpartiet, t.ex., tycker att vi ska 
bygga ännu fler ettor och tvåor. Jag tror att det är fel, vi bygger bara 
en procent av lägenhetsbeståndet i Stockholmsregionen om året, och 
det är redan en stark koncentration av smålägenheter på Södermalm 
och i Hammarby. På Södra Station var det inget problem att anvisa 
de stora, lite speciella lägenheterna.
 tycker du att politikerna har för stort inflytande över ert 
arbete?

Nej, vi på stadsbyggnadskontoret har en ovanligt stark roll i 
Stockholm, tack vare stadens roll som markägare, och normalt fungerar 
samarbetet med de olika politiska nämnderna mycket bra. Men det är 
naturligtvis politikerna som har det avgörande inflytandet.
 när ni planerade minneberg, diskuterade ni då att försöka 
knyta ihop det mer med traneberg?

Tvärtom. Det där är ett område som man har hållit på med sedan 
sextiotalet, och 1972 fanns det till och med en av fullmäktige antagen 
stadsplan med vanliga åttavåningslameller uppe på berget, ungefär 
som i Bredäng. Man skulle hugga ner skogen på berget och istället 
anlägga en park där industrin låg, där det inte fanns ett enda träd. 

Den planen fastnade på att husen låg i vägen för flygtrafiken till 
Bromma. Så vi gjorde en rockad, vi flyttade ner bebyggelsen på udden 
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och sparade skogen. Och det pris man fick betala var att försöka få ner 
en buss och bygga en väg genom skogen. Men fördelarna överväger 
ju absolut.
 det var aldrig tal om att bevara delar av den gamla fabriken?

Nej, man pratade överhuvudtaget inte i de termerna. Och jag tycker 
fortfarande att det var rätt att spara skogen och bygga nere på udden, 
och det hade man aldrig kunnat göra om man skulle ha bevarat flera 
kåkar. Jag förstår vad du är ute efter, det är klart att det vore kul att ha 
kvar lite gamla hus. Men vi sparade ju hela arbetarbostadsbyn.
 jo, och det är väl uppskattat?

Ja, det är uppskattat. Det fungerade ju i och med att den låg i 
skogen, och vi kunde använda husen till bostäder. Men fabriken är 
borta.
 minneberg är en väldigt låst struktur, du kan inte byta ut ett 
enstaka hus.

Ja, och det är trist, vi har en liten konsumbutik och det kan aldrig 
komma dit någonting.
 men du trivs ändå?

Ja, det gör jag, jag tycker inte att det viktigaste är att gå och 
handla, det kan man göra på vägen hem. Men det som verkligen är 
trist med Södra Station och Minneberg är lägenheterna, det är långt 
från de steg man har tagit i stadsplanerna sedan sextiotalet. Jag bor 
själv i en sån där lägenhet, och jämför med min gamla lägenhet på 
Bastugatan. Men det är skramliga gipsväggar och hårda betongväggar, 
dåliga material och lågt i tak. På Södra Station har vi ändå lyckats 
höja våningshöjden med en decimeter i bågen och på däcket. Och i 
Hammarbyhamnens första del blir det också två och femtio i tak, det 
är i alla fall ett litet steg i rätt riktning.
 du nämnde leon krier och christian norberg-schultz. är det 
några andra arkitekter eller planerare som intresserar dig sär-
skilt idag?

Ja, mitt huslexikon har varit AD (Architectural Design), ända 
sedan sextiotalet när jag gick på Teknis. Jag tyckte att det var där som 

mycket av kritiken mot den upplösta staden växte fram. Man måste 
ju säga att det är postmodernismen som has lyckats formulera den 
täta stadens program och väckt intresset för stadsmässighet. Sedan 
kan man säga att det är ett skällsord idag, och det finns mycket i 
den arkitektoniska tillämpningen som är konstigt, men på plansidan, 
där är ju modernismen verkligen bankrutt! Men nu handlar den 
internationella debatten väldigt mycket om dekonstruktion, och jag 
har svårt att tycka att det skulle vara någonting som är tillämpbart i 
stadsplaneringen. 

För fem år sedan hade det varit mycket lättare att svara, men idag 
är det svårt att hitta några relevanta förebilder. De här internationella 
tidningarna handlar ju väldigt lite om bostäder och planering, det är 
glassiga muséer och convention halls eller kryptiska kåkar i Japan, det 
är väldigt mycket design. Så jag har inga moderna, aktuella förebilder, 
tvärtom är det en massa som jag tycker illa om. Jag menar, Libeskind 
och Tschumi och sånt där, det är verkligen hemska grejer. Och 
samtidigt tycker jag att mycket av postmodernismen har slagit över 
i en sorts ultraklassicism, Leon Krier sitter och ritar med prinsen. 
Det är ju inte heller någon lösning, man försöker gå tillbaka till en 
förindustriell situation där alla ska gå till jobbet och det är någon 
slags småskalighet, ja det känns ju väldigt nattståndet.
 avslutningsvis, vad tror du kommer att hända på nittiotalet? 
vad blir den stora uppgiften, vad händer i stockholm?

Ja, jag är tveksam, men det skulle kunna bli Hammarby Sjöstad 
för min del, för det är ett oerhört fascinerande projekt. Om man 
tog svårigheterna och byggde ut de här tunga systemen så är jag 
övertygad om att man skulle få ett fantastiskt stadsområde om tjugo 
år, ett nytt attraktivt innerstadsområde. Men det är ju svåra och 
komplicerade beslut, och det är dyra beslut, och det finns så mycket 
i tiden som drar åt ett annat håll. Åt fragmentet, det lätta, de korta 
politiska mandaten, ingen överordnad styrning, inga visioner, få 
infrastrukturinvesteringar. Jag gör vad jag kan, men jag vet inte. Hur 
ska jag kunna svara på det?  kritik #6, juni 2009
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allmänhet och Hegel i synnerhet. Och hegelianismen stod under det 
turbulenta 1900-talet inte särskilt högt i kurs ens hemma i Hegels eget 
Europa, främst på grund av marxismens dominerande ställning som 
modefilosofi bland västerlandets vänsterintellektuella. Till råga på allt 
ansågs nazismen och Tredje riket ha flirtat med hegelianismen, vilket 
ytterligare spädde på misstänksamheten.

Så när Fukuyama sticker ut hakan och efter Berlinmurens fall 1989 
återlanserar Hegel på bred front, då tar det hus i helvete, både i det 
antihegelianska USA och det framtidspessimistiska och marxistiskt 
influerade Västeuropa. 

Det kan förresten vara på sin plats att här göra ett par 
förtydliganden, för att undvika några enligt Fukuyama vanliga 
men helt onödiga missförstånd. För det första: med historiens slut 
menar inte Fukuyama att det skulle sluta ”hända” saker i världen. 
Saker ”händer” ju hela tiden. Det som upphör vid historiens slut är 
mänsklighetens stora övergripande, samlade, riktade, dialektiska 
rörelse in i framtiden. Framtiden är ingen plats eller ett klockslag 
utan består av en idé om det bästa slags samhälle som tänkas kan, 
det vill säga med frihet för den enskilde (också ekonomisk frihet, 
frihandel, kapitalism eller åtminstone blandekonomi), jämlikhet 
(även ekonomisk välfärds- och utjämningspolitik, resursdelning), 
samt en stat som tar ansvar för att skydda den enskildes rättigheter. 
Och det är det enda politiska ideal för vilket det till syvende og sidst 
är och förblir värt att riskera liv och lem. När vi väl kommit fram till 
denna politiska idé är det inte ens möjligt att komma längre än så. 
Jämställdhetsidealet kan inte överträffas. Och eftersom detta ideal 
inte kan överträffas kan inte heller den politiska filosofin längre 
utvecklas. Den dialektiska rörelsen mot idén om framtiden upphör. 
Idén om framtiden är redan här: historien ”tar slut”.

För det andra: Fukuyamas bok förknippas än idag starkt med 
Berlinmurens fall, men det är inte så att Fukuyama i sin bok påstår 
att det är Berlinmurens fall 1989 som utgör just det ögonblick då 
världshistorien tar slut. Ett årtal som 1776 eller 1789 vore naturligtvis 

ETT STOCKHOLM VID HISTORIENS SLUT
Mikael Askergren

Berlinmurens fall 1989. Vi vanligtvis så trängda och framtidspessi-
mistiska västeuropéer konstaterade häpet att plötsligt fanns det bara 
demokratier kvar i vår del av världen. Alla konkurrerande, odemok-
ratiska system hade fallit ett efter ett. Så märkligt. Vi drog en suck 
av lättnad förstås då den demokratiska västmodellen faktiskt fått ett 
stort övertag med ens, men slog oss knappast för bröstet. Det var väl 
knappast vår förtjänst att de andra systemen inrikes- och utrikespoli-
tiskt klantat sig så till den milda grad att de utplånat sig själva. 

Men vår pessimism skulle snart förbytas i motsatsen. Det är som 
bekant i mångt och mycket den amerikanske författaren Francis 
Fukuyamas förtjänst. Hans The End of History and the Last Man (The 
Free Press, New York 1992) blev genast en bestseller och kom ut på 
svenska redan samma år under den direktöversatta titeln Historiens 
slut och den sista människan (Norstedts, Stockholm 1992). 

Kortfattat kan man säga att Fukuyamas resonemang går ut 
på att den moderna västerländska demokratin faktiskt intar en 
absolut särställning bland alla världens och alla världshistoriens 
samhällssystem. Och inte bara det: alla stater och nationer närmar sig 
efter hand den västerländska demokratimodellen. Det betyder inte 
att alla gör det samtidigt, och det betyder inte att stater som redan 
är demokratier inte kan ledas in på historiska sidospår åtminstone 
tillfälligt, som tyskarna och Tredje riket. Men förr eller senare kommer 
alla folk bestå av fria individer som är sina egna herrar istället för 
någons herre eller någons slav. Goda nyheter, med andra ord. Ett i 
sanning optimistiskt budskap. 

Allt detta har Fukuyama läst sig till hos Hegel. Fukuyama är något så 
pass ovanligt som en amerikansk hegelian. Amerikaner och engelsmän 
har nämligen i alla tider varit mycket misstänksamma mot tyskar i 
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en korrektare tidsangivelse. Ett annat årtal som av hegelianer 
lanserats som historiens egentliga slutpunkt är 1806 (fransmännen 
besegrar tyskarna vid Jena-Auerstadt, vilket leder till att de moderna 
principerna i fransmännens Code Napoléon – feodalismens avskaffande 
och allas likhet inför lagen – sprids till hela det ännu ej moderniserade 
Europa). Efter 1806 har det, menar dessa hegelianer, visserligen 
”hänt” en hel massa saker hela tiden, men det har inte ”hänt” något 
inom den politiska filosofin. 

Årtalet 1989 är alltså inte så viktigt i sig för resonemanget kring 
historiens slut som det kanske framstod i debatten kring Fukuyamas 
bok när den precis kommit ut. Det var bara det att det var först 
efter 1989, först efter sovjetimperiets kollaps och den västerländska 
demokratins nya stora övertag på den internationella politiska scenen 
som det överhuvudtaget blev möjligt att återlansera Hegels filosofi 
med någon som helst politisk trovärdighet, också i Fukuyamas så 
antihegelianska USA.

jag minns jan inghe
Arkitekten och stadsplaneraren Jan Inghe-Hagström gick hastigt bort 
2005, 61 år gammal. Han var den ansvarige planarkitekten bakom 
flera stora och välkända stockholmska stadsförnyelseprojekt under 
1980- och 1990-talen: Södra station, Minneberg, samt inte minst 
Hammarby sjöstad. 

Jag vet inte om han någonsin själv bosatte sig i Södra stationsområdet 
(som han alltså själv var planarkitekt för), men enligt uppgift flyttade 
han genast efter invigningen till sitt egendesignade Minneberg, till 
ett hus precis vid strandkanten med milsvid sjöutsikt. Mot slutet 
av sitt liv flyttade han från Minneberg till en annan stadsdel som 
han själv planerat, Norra Hammarbyhamnen, även denna gång till 
ett hus med storslagen sjöutsikt. Han skämdes uppenbarligen inte 
alls för vare sig sin person eller sin dominerande roll i dessa båda 
stadsplaneprojekt. Han måste ha varit mycket stolt och glad och nöjd 
med slutresultaten, annars hade han väl aldrig flyttat dit. 

Från den sista bostaden, den i Norra Hammarbyhamnen, hade 
han förövrigt utsikt över Södra Hammarbyhamnen på andra sidan 
Hammarby sjö. Till Södra Hammarbyhamnen flyttade han aldrig 
vad jag vet, men Södra Hammarbyhamnen (som i skrivande stund 
2009 fortfarande inte är riktigt färdigbyggd) var också hans projekt. 
Sjöstaden blev hans sista stora stadsplan. 

Jag minns när Jan Inghe någon gång i mitten av 1990-talet (var 
det väl) inbjudits av Stockholms arkitektförening (var det väl) att 
för föreningens medlemmar men också för alla andra nyfikna och 
intresserade för första gången presentera stadsbyggnadskontorets nya 
plan för Sjöstaden. Jag var nyfiken och intresserad och gick dit förstås. 
Skulle Sjöstaden komma att bli ett nytt Minneberg? Eller mer som 
Södra station? Svensk stadsplanering i gemen hade ju i generationer 
kännetecknats av det som kommit att kallas social ingenjörskonst, det 
vill säga en mycket snäv definition av planerarens roll: planeraren som 
uppfostrare och moralist. Jag hade själv förknippat Jan Inghe med just 
en sådan snäv, uppfostrande och (trafik-)moraliserande utgångspunkt 
i alla år. Men till min stora förvåning skilde sig hans plan för Södra 
Hammarbyhamnen riktigt mycket från allt annat som han tidigare 
ritat och projekterat. Riktigt mycket av det som så många av oss redan 
då störde oss på i Södra stationsområdet och i Minneberg (i första 
hand trafiksepareringen) riktigt lyste med sin frånvaro i hans plan 
för Sjöstaden. 

Det befintliga industriområdets rationella rutnät av raka gator 
som korsade varandra i räta vinklar hade han behållit. Rutnätet av 
gator skulle rentav göras tätare, bli finmaskigare, med många nya 
tvärgator mellan huvudgatan Hammarby allé och kajen. Det hade 
man verkligen inte väntat sig av ett Jan Inghe-projekt. Tänk bara 
hur hårt han jobbat på att begränsa framkomligheten med bil i både 
Södra stationsområdet och i Minneberg: bilfrihet till varje pris 
(eftersom bilar är dumma), frånvaro av ett körbart rutnät av gator 
och vägar med tydliga adresser (som visserligen skulle göra det lätt 
att orientera sig i trakten, men bilar är dumma), bommar och grindar 
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och taxivändplaner (som visserligen ställer till problem för såväl de 
boende själva som för utryckningsfordon som snabbt behöver ta sig 
fram och inte vill köra vilse, men bilar är dumma). 

Visst fanns det affekterade enskildheter i planen här och där (räckte 
det inte med Bofills båge på Söder, behövde Stockholm verkligen en 
till, vid Lumafabriken?) men sådant var petitesser ändå jämfört med 
det i allt väsentligt rationella, relativt oaffekterade helhetsgreppet: 
det är ju en klar fördel för vem som helst att man när särskilda behov 
uppstår i vardagen, t.ex. behovet att transportera något tungt och 
skrymmande, faktiskt med något slags transportfordon kan köra ända 
fram till den egna porten. Det sparar också ambulanspersonalens 
ryggar när olyckan är framme. I Sjöstaden var det av allt att döma 
meningen att ett mycket finmaskigt rutnät av gator skulle göra det 
möjligt att i princip nå allt och alla med bil: de flesta bostadshusen 
i Sjöstaden skulle komma att kanta slutna korridorgator, som på 
Stockholms malmar. 

Jan Inghe överraskade således alla med att avsluta sin karriär – sitt 
tidigare ofta klart deklarerade kvartersstadsförakt till trots – med 
en stadsplan som var mer kvartersstadsmässig än något av alla de 
projekt han tidigare arbetat med och inte alls trafikseparerad på Södra 
stations- eller Minnebergsvis. Vad hade hänt? Hade han drabbats av 
en ny slags insikt och omvärderat hela sin tidigare karriär? Hade fan 
blivit religiös på gamla dar? 

Nej. Fan hade inte blivit religiös. För det var som jag minns det 
inte alls med någon större stolthet och glädje som han berättade om 
sin nya stadsplan då den där kvällen. Snarare med påtaglig irritation 
och illa dold besvikelse över att han inte i Sjöstaden fått förverkliga sin 
vision i samma utsträckning som när han satt och ritade Minneberg 
eller Södra stationsområdet. 

Hans ursprungliga utkast hade ju inte alls sett ut såhär. Han hade 
ursprungligen inte alls velat ha så många bostadshus precis vid körbar 
gata eller väg, sa han. Men till hans stora förtvivlan hade brandmän 
och ambulansförare och sopåkare och hemtjänstpersonal börjat 

opponera sig mot de orimligt långa avstånden mellan många av husen 
i planen och de gator som faktiskt var körbara. Man protesterade 
mot de orimliga arbetsförhållandena som dessa stora avstånd skulle 
komma att innebära för nyttotrafiken i Sjöstaden. Protesterna ledde 
till ett finmaskigare gatunät och fler tvärgator som korsar Hammarby 
allé än Jan Inghe först tänkt sig. Tyvärr, som han själv uttryckte det.

Det som de flesta av oss idag tycker är bäst med Sjöstaden (inte 
husen eller gräsmattorna eller fontänerna, utan det finmaskiga 
rutnätet av raka och körbara gator) har vi alltså inte alls honom att 
tacka för. Det var inte tack vare Jan Inghe, det var Jan Inghe till 
trots som Hammarby sjöstad fick den stadsplan som den faktiskt fick. 
Sjöstaden är således i den mån den är en stadsplaneringsbragd inte 
alls planarkitektens bragd. 

de sista människorna 
När jag nyligen tillfrågades om jag vill skriva något litet om 
Hammarby sjöstad för tidskriften kritik (den här artikeln) funderade 
jag länge på hur jag skulle angripa uppdraget. Vad fanns egentligen 
att säga om Sjöstaden? Brydde jag mig ens särskilt mycket om hur 
det såg ut där eller hur det skulle vara att bo där? Och hur skulle 
man till att börja med placera in Sjöstaden i ett historiskt perspektiv? 
Innebar Sjöstaden ett framsteg (är Sjöstaden ”bättre” än Minneberg)? 
Eller innebar Sjöstaden ett rejält kliv tillbaka, till ett redan passerat 
stadium av historien (till ”gammaldags” funkishus, till ”gammaldags” 
kvartersstad)? Eller rentav både och? Eller litet av bådadera? 

Så slog det mig med ens: varken eller. Varken det ena eller det andra. 
Varken ett steg framåt eller bakåt för vare sig stadsplaneringskonsten 
eller arkitekturhistorien. Det slog mig att Sjöstaden i själva verket 
måste vara en (med Fukuyamas hegelianska terminologi) posthistorisk 
företeelse, vårt lands kanske första och i vilket fall mest renodlade fall av 
den posthistoriska bebyggelse och planering som alla stadsplanerings- 
och stadsförnyelseprojekt kommer att likna överallt i hela världen den 
dag arkitektur- och planeringshistorien ”tagit slut” globalt.
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Vilken aha-upplevelse. Så mycket föll med ens på plats. Alla 
självmotsägelser utplånades i ett nafs. Jag kände mig med ens 
upprymd, kanske för att jag tror att jag kan ha varit först på plan med 
att ta mig an samtida arkitektur och stadsplanering parallellt med en 
läsning av Fukuyama (har jag det?). 

Jag bör kanske påpeka att jag varken före eller efter läsningen 
av Fukuyamas bok har lyckats samla mig till att läsa Hegel i 
original. Få som inte själva är karriärakademiker med massor av 
universitetspoäng i filosofi lär ha gjort det. Dessa mina utläggningar 
om historia och politisk filosofi samt mina spekulativa paralleller 
till samtidens arkitektur och stadsplanering bygger således, på 
gott och ont, på en läsning av Fukuyama och ingenting annat, och 
har först som sist sin upprinnelse i mitt eget (nyväckta) intresse 
för just Fukuyamas bok som fenomen och för vad bokens mediala 
sprängkraft just när den kommit ut kanske hade att säga om just oss 
och vår samtid.

Hur som helst, först på plan eller inte, när jag väl börjat 
fundera i dessa för mig personligen helt nya banor visade det sig 
snart vara mycket tacksamt att dra paralleller mellan Sjöstadens 
tillkomstberättelse och Fukuyamas bok. Det är dessa tacksamma 
paralleller som följande (fejkade) dialog mellan Fukuyama och mig är 
avsedd att demonstrera:

francis fukuyama: Kommunismen blev bara en hundraårig parentes. 
Och sovjetsystemet föll inte p.g.a. inre maktstrider i partiledningen, 
utan för att kommunistpartiet efter otaliga inrikes- och utrikespolitiska 
misslyckanden förlorat sin legitimitet.

mikael askergren: Jag är väl medveten om att analogin haltar 
nästan löjligt mycket, men arkitektens dominerande roll inom 
stadsplaneringskonsten blev också bara en hundraårig parentes. Jag läste 
någonstans att arkitektens århundrade som stadsplanerare i vårt land 
kan sägas ha inletts för precis hundra år sedan 1909 med arkitekttävlan 
om bebyggandet av Katarinaberget i Stockholm. Det var första gången 

som 1900-talets sentimentala och snäva definition av planerarens uppgift 
övertrumfade 1800-talets osentimentala och rationella förhållningssätt. 
Bevarandet av Katarinabergets pittoreska siluett på håll – som en bild, en 
tavla – hade blivit viktigare än att skapa förutsättningar för en rationell 
exploatering av den byggbara tomtmarken kring Katarina kyrka. När 
Jan Inghe nästan hundra år senare, på 1990-talet förlorade sitt absoluta 
inf lytande över Sjöstadens slutgiltiga form var det inte p.g.a. inre 
strider på Stockholms stadsbyggnadskontor, utan för att arkitektkåren 
generellt sett tappat legitimitet i sin roll som stadsplanerare efter otaliga 
misslyckade förortsprojekt och liknande. Och när Jan Inghe abdikerade, 
eller kanske snarare tvingades abdikera från sin upphöjda position som 
Sjöstadens stadsplanearkitekt med absolut tolkningsföreträde innebar 
det i allt väsentligt slutet för arkitektens århundrade som planerare i 
vårt land.

ff: Historiens slut är också konstens och filosofins slut. Redan Tocqueville 
hade varnat för att den fria och i allt jämlika medborgaren – det vill säga 
Hegels ”sista människa” – kommer att tendera att nöja sig med allt vad 
han redan vunnit ( frihet och jämlikhet) och sluta sträva efter att överträffa 
sig själv. Med jämlikhet och fredlighet följer tyvärr som ett brev på posten 
ett ointressantare kulturliv. I den mån ”den sista människan” ägnar sig åt 
kreativt skapande kommer han att nöja sig med att förlora sig i kanske på 
ytan estetiskt tilltalande men i grunden innehållslös formalism (pekoral, 
kitsch). Nietzsche avskydde tanken på en förnöjsam massa utan exceptionella 
individer och utan exceptionella ambitioner i framtidens jämlika och fredliga 
demokratier. Men global demokratisering är en oundviklig utveckling, hela 
mänsklighetens dialektiska rörelse in i framtiden kommer att sluta där. 
Men denna kanske tråkigare värld, vars medborgare mest får nöja sig med 
att klättra i berg eller klappa krokodiler för att erfara samma förhöjda 
livskänsla som dueller man mot man på liv och död fordom erbjöd, och mest 
får blicka tillbaka i historien för att finna verkligt engagerande konst och 
musik och arkitektur att njuta av, är inte bara oundviklig som slutstation 
för utvecklingen, den är trots allt att föredra framför historiens ofrihet, 
ojämlikhet och blodighet, hade Tocqueville menat.
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ma: Och om historiens slut är konstens och filosofins slut, då måste 
historiens slut även innebära arkitekturens och stadsplaneringens slut. 
Och genast blir det lättare att förstå varför Sjöstadens bebyggelse och 
markplanering och all Sjöstadens rysch och pysch är så svårt att definiera 
stilmässigt och konsthistoriskt. På ytan kanske det stora flertalet finner 
Sjöstadens bebyggelse estetiskt tilltalande, men historikern ser bara 
innehållslös formalism (Sjöstadens bostadshus har nedlåtande kallats 
f ör funkispastischer). Min blick halkar omkring, fastnar inte för 
något, flackar bara runt – precis som den mer etablerade konst- eller 
arkitekturhistorikerns blick förmodligen gör. Men så blir det också helt 
fel när man försöker placera in ett posthistoriskt fenomen som Hammarby 
sjöstad i historien. 

Är Sjöstaden ens ett exempel på nyurbanism? Nej egentligen inte. 
Nyurbanismen har blivit en stil bland andra historiska stilar. Att vara 
nyurbanist är att fortfarande tänka och definiera sig själv i förhållandet 
till en historia. Jan Inghe var nyurbanist. Södra station är nyurbanism. 
Minneberg är nyurbanism. Sjöstaden är inte nyurbanism. Sjöstadens 
plan är helt utan stil i historisk, akademisk mening. Kan man säga att 
Sjöstadens hus är byggda i nyfunkis? Nej egentligen inte. Nyfunkis är en 
stil bland andra historiska stilar. Bebyggelsen i Sjöstaden är posthistorisk. 
Sjöstaden är banalare och konstnärligt mindre intressant än svensk 
byggnads- och stadsplaneringskonst varit i historien men vi stockholmare 
har efter årtusenden av ojämlikhet och ofrihet fått personlig frihet och 
jämlikhet i inbyte. En god affär på det hela taget tycker nog ”de sista 
människorna” i Sjöstaden. 

Tack för pratstunden, Francis. Nu vet vi vad Sjöstaden inte är. 
Sjöstaden är inte arkitektur eller stadsplanering – i akademisk mening. 
Då är det kanske till näringslivsbedrifter som IKEA och H&M som 
Sjöstaden snarast hör. Hammarby sjöstad är för arkitekturen och för 
landskapsarkitekturen och för stadsplaneringen och för den offentliga 
konsten vad IKEA varit för boendets och H&M varit för klädmodets 
demokratisering. 

avslutning
Förr i tiden var mitt personliga engagemang i stockholmska 
stadsbyggnadsfrågor ett ständigt lidande. Allt var dåligt. Varje ny 
stadsplan som presenterades och allt som byggdes nytt fick en att 
generat kvida och vrida sig i olustkänslor. Jag var exempelvis mycket 
engagerad i S:t Eriksområdets framväxt då när det begav sig, också 
som skribent (jämför kritik #4/5). 

Med åren har mitt engagemang svalnat. Jag har inte kunnat 
uppamma ett genuint intresse för vare sig Sjöstaden eller något annat 
stadsförnyelseprojekt på riktigt länge. Allt som byggs nytt lämnar 
mig numera befriande oberörd. 

Inte ens frågan vad som skall hända med Slussen i Stockholm har 
jag på länge orkat ägna särskilt mycket energi eller tankemöda. Jag 
har för mig att det var Ola Andersson som var allra först med att för 
några år sedan i en krönika i SvD lansera glosan ”näs” i debatten 
kring Slussens framtid, och personligen hade jag förstås föredragit 
en lösning som underströk Slussens funktion som landförbindelse 
och som näs istället för att, som i det vinnande förslaget i den nyligen 
avgjorda tävlingen, göra vattenspegeln större på landförbindelsens 
bekostnad. Men egentligen bryr jag mig inte, det får bli som det blir 
med Slussen.

Och jag saknar inte alls tiden när allt som byggdes nytt var fult och 
dåligt. Det var bara jobbigt att gå omkring och tycka illa om allt nytt 
som byggdes. Jag har dock genom åren till och från funderat på vad 
det var som tillslut botade mig från min spleen. Men det är inte förrän 
nu, 2009, när jag för denna artikels skull satt mig och läst Fukuyamas 
bok (faktiskt för första gången, tidigare hade jag bara en mycket vag 
uppfattning om vad den går ut på) och efter det börjat fundera kring 
Stockholms stadsplaneringskultur i för mig helt nya banor som jag 
tycker mig ha funnit en enkel och heltäckande förklaring till varför jag 
inte kan uppamma något genuint engagemang för vare sig Sjöstadens 
bebyggelse eller dess planeringstänkande. Det är tack vare den där 
bildvisningskvällen för många år sedan när Jan Inghe-Hagström 
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visade bilder och berättade om Sjöstaden som jag inte längre lider 
för, eller lider av Stockholm som jag en gång gjorde. 

Jan Inghe gjorde ju där och då mycket klart för alla oss åhörare 
att stadsbyggandet i Stockholm inte längre på samma vis som ”under 
historisk tid” (det vill säga före Sjöstaden) utgår helt och hållet från 
arkitekters snäva, moraliserande kriterier på vad som utgör en bra 
stadsplan. Den arkitektiga ståndpunkten väger i vart fall inte lika 
tungt längre. Och även om jag fortfarande idag då och då förlorar 
mig i ett melankoliskt ”Det var bättre förr!” (och det var det ju 
faktiskt, rent konstnärligt), kan jag bara konstatera att revolten mot 
den planerande arkitekten i allmänhet, och mot Jan Inghe-Hagström 
som planarkitekt för Sjöstaden i synnerhet beredde vägen in i vår 
gemensamma urbana framtid, in i ett posthistoriskt Stockholm – 
en befriande stillös och karaktärslös stad som varken 1900-talets 
modernister eller 2000-talets nyurbanister har mycket till övers för, 
men som alla vi andra innerst inne vet är den bästa staden att leva och 
dö och leka och arbeta och äta och sova och umgås och vara ensam i för 
de allra, allra flesta av oss. Detta befriande stillösa och karaktärslösa 
Stockholm kommer att överleva såväl såväl social ingenjörskonst som 
affekterad retronostalgi. Detta Stockholm är ju slutpunkten. Detta 
Stockholm är ju staden vid historiens slut.  kritik #6, juni 2009
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GÖTEBORG REVISITED
Johan Linton

”Under de sista åren har rikets andra stad visat sin stora livskraft bland 
annat genom att med sällsynt målmedvetenhet gå några brännande 
arkitektoniska stadsplanefrågor in på livet. Göteborg kan glädja sig åt 
att ha representanter som har tillräckligt mycket av medborgaranda 
för att lägga vikt vid stadens arkitektoniska utformning och ta 
konsekvenserna av detta, samt en stadsplanemyndighet som med allt 
det goda den kan åstadkomma ändå inte vill vara sig själv nog, utan 
använder stadens och hela landets tillgängliga arkitektoniska krafter 
för att lösa problemen.”

Så lyder Gunnar Asplunds beskrivning av stadsplanesituationen i Gö-
teborg under den tid han var redaktör för tidskriften Arkitektur i slutet 
av 1910-talet. I artikeln ”Planmässigheten i stadsbyggandet i Göteborg 
och Stockholm” från 1918 berömmer han Göteborg för hur man ge-
nom olika tävlingsförfaranden tagit hjälp av arkitektkompetens utanför 
myndigheterna för att öka förutsättningarna för goda lösningar av vik-
tiga stadsbyggnadsproblem. Efter texten följer presentationer av resultat 
från ett antal göteborgstävlingar: utformandet av Götaplatsen, Gustaf 
Adolfs torg och Järntorget. Artikeln är intressant eftersom den, trots att 
den skrevs för snart ett sekel sedan, lyfter fram flera punkter som är rele-
vanta för Göteborg också idag. Utgångspunkterna är dock de omvända. 
Man kan utan vidare konstatera att det som Asplund i sin artikel kallar 
för ”Göteborgssystemet” – det vill säga att staden tar hjälp av kompetens 
och krafter utanför myndigheterna genom allmänna eller inbjudna täv-
lingar eller, då det är enklare frågor, genom anlitande av privat arbetande 
arkitekter – inte framstår som en relevant beskrivning för situationen i 
början av 2000-talet. Att Göteborg har och har haft problem när det gäl-
ler att samla god kompetens kring arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor 

har också lyfts fram på olika sätt i dags- och fackpress sedan en tid till-
baka. Mark Isitts bekanta artikelserie i Göteborgs-Posten, exempelvis, 
har fått så mycket uppmärksamhet att det snarast känns överflödigt att 
vidare påpeka det. Samtidigt har Isitts och andras reaktioner inte gett 
något påtagligt resultat. Den här artikeln utgör ett försök att återvända 
till delar av det som redan uppmärksammats kring dagens situation och 
relatera det till omdömet från en av de internationellt mest uppburna 
svenska arkitekterna genom historien, ett omdöme från en period då 
stadsplaneringen i Sveriges andra stad hanterades annorlunda.

Perioden på 1910- och 1920-talet var en av de högtstående epoker-
na för Göteborgs stadsbyggande och arkitektur. Förutom de nämnda 
tävlingarna kan man lyfta fram stadsmiljöer som Landala Egnahem, 
Bagaregården, Kungsladugård, Nedre Johanneberg, Änggården, övre 
Erik Dahlbergsgatan eller byggnader som Masthuggskyrkan, Röhsska 
museet, Nordhemsskolan, Karl Johansskolan och eventuellt rådhustill-
byggnaden – som hade sitt ursprung i en tävling 1912 och bearbetades 
vidare vid den nämnda tävlingen om Gustav Adolfs torg, även om 
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Asplunds berömda hus realiserades först senare. Jag har mött utländska 
arkitekter som efter att ha sett Asplunds tingsrätt sagt att: ”det måste 
vara roligt att bo i en stad där det finns en sådan byggnad”. Man frågar 
sig om framtida göteborgare kommer att få höra det om de nya lokaler 
för tingsrätten som nu byggs på en av de fantastiska tomter i strategiska 
lägen som under lång tid varit disponibla för exploatering i Göteborg. 
Både för tingsrätten och den intilliggande nybyggnaden av Gamla 
Ullevi hade det varit intressant att ha fått se prov på olika arkitekters 
idéer för området innan det fattades beslut kring hur anläggningarna 
skulle realiseras. En sådan process ger visserligen inga garantier för ett 
lyckat resultat, en punkt som Asplund också berör i sin artikel. Han 
menar att det alltid går att ha synpunkter på resultatet av en tävling, 
men att den ändå bidrar till att ”väsentligen öka utsikterna till goda 
lösningar av olika stadspartier”. Förutom att möjligheterna med en 
stadsbyggnadssituation prövas av olika kompetenser bidrar tävlingen 
– eller en liknande öppen utvärderingsform – också till ett offentligt 
samtal, att någonting i stadens förvaltning öppnas upp mot omvärlden.

Även när det gäller förhållandet till omvärlden innehåller Asplunds 
text intressanta hänvisningar. Han menar i artikeln att göteborgarnas 
omsorg om goda helhetslösningar i stadsplaneringen saknas i Stockholm. 
Han vill med sin text ”poängtera den klokhet och framsynthet” man 
visar i Göteborg och efterlyser samma förhållningssätt i huvudstaden. 
När han publicerade texten var hans bedömning att ”Stockholm 
tydligen ligger längre bort från kontinenten än Göteborg”. Idag 
är den bedömningen inte längre giltig. Stockholm har nyligen haft 
flera större arkitekttävlingar som engagerat utländsk kompetens och 
uppmärksammats internationellt, medan man i Göteborg ser betydligt 
färre utländska referenser i arkitektur- och stadsplanesammanhang. 
På liknande sätt som ett stort antal arkitekter i omvärlden engagerade 
sig i frågan om tillbyggnad för Stockholms stadsbibliotek kan man 
tänka sig att en tävling om de nya lokalerna för Göteborgs tingsrätt, 
rätt formulerad, hade kunnat väcka gehör utomlands. Och det är bara 
ett av flera hypotetiska exempel på vad som skulle ha kunnat göras 

för att belysa intressanta situationer i Göteborg med nationell och 
internationell kompetens utanför myndigheterna. 

I slutet av 1990-talet hade man i Göteborg ett antal arkitekttävlingar 
om olika viktiga byggnader. Tävlingen om Trägår’n var öppen 
och lockade 175 förslag. Universeum blev till genom en inbjuden 
internationell tävling, och Världskulturmuseet i en öppen internationell 
tävling ordnad av Statens Fastighetsverk. Trots att dessa tävlingar 
kan betraktas som lyckade har man inte följt upp dem vare sig när 
det gäller byggnader eller stadsplanefrågor. Ungefär samtidigt som 
tävlingarna genomfördes bildades det kommunala bolaget Norra 
Älvstranden Utveckling AB (idag Älvstranden Utveckling AB) som 
kom att bedriva exploateringen av de stora och unika områdena för de 
gamla varvsanläggningarna affärsmässigt och utan att vara underställda 
stadsbyggnadskontoret. De har i ännu mindre grad tillämpat det som 
Asplund uppskattande kallade ”Göteborgssystemet” – en styrning där 
offentliga institutioner hämtar in kompetens och synpunkter från de 
främsta yrkesföreträdarna för att kunna skapa en genomtänkt, rik och 
professionellt förankrad plan innan man börjar bygga. 

När det gäller Södra älvstranden har man försökt med projektet 
Dialog Södra Älvstranden och det parallella uppdraget från 2007 med 
fyra inbjudna arkitektgrupper. Initiativen är lovvärda i sig men uppvisar 
problem i förhållande till den granskade uppgiftens stora komplexitet och 
betydelse. Ett sådant problem är urvalet. Istället för att bredda utfallet 
har man utestängt många relevanta bidragslämnare från processen. Det 
hade varit intressant att se fler yrkesföreträdares visioner kring Södra 
älvstranden i sin helhet, såväl bland väletablerade som mindre prövade 
kontor. Som ett talande exempel kan man notera att en arkitekt som Gert 
Wingårdh inte lämnats någon plats att delta. Han är göteborgare sedan 
ungdomen och har byggt upp det mest framgångsrika arkitektkontoret 
i Sverige i modern tid. Skall man ta på sig uppgiften att besluta att en 
sådan arkitekt inte kan ha något intressant att bidra med när det gäller 
planeringen av älvstränderna, bör man göra det utifrån mycket höga 
kvalifikationer – i paritet med Wingårdhs egna. Att inte lyssna på en 
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lokal arkitekt med en sådan erfarenhet förefaller lika olyckligt som att 
lyssna utan omdöme. 

Även om stadsbyggandet i Göteborg har problem, så uppmärksammas 
och uppskattas andra delar av staden och dess kulturliv utomlands. 
Internationell press lyfter fram Göteborg som en intressant stad och 
understryker kvaliteten på bland annat matkultur, musik och natur. I 
en omskriven artikel i New York Times från 2007, ”Sweden unzipped”, 
beskrivs en stad med en avancerad undergroundkultur: dynamisk, 
innovativ och med internationell rörlighet. Det gäller här områden 
som musik, konst, mode, mat, men inte arkitektur. Samtidigt finns i 
Göteborg idag ett flertal unga arkitektkontor som visat både vilja och 
förmåga att åstadkomma intressanta arbeten. Problemet är att de i 
större utsträckning än vad som gäller för många andra kulturutövare 
är beroende av offentligt utrymme för att komma fram. I en period när 
Göteborg genomdriver en kraftig exploatering av nya områden hade det 
kunnat vara en intressant väg att särskilt försöka öppna för oetablerade 
aktörer att bidra med förslag i den processen. Man kan också peka på 
hur all den skiftande kultur som Göteborg på olika sätt genererat, från 
den mindre erkända till den stora – bok & biblioteksmässan, operan, 
stadsteatern, symfonikerna och filmfestivalen för att nämna de kanske 
mest kända exemplen – är hjälpt av en god infrastruktur i form av 
arkitektur och stadsbyggande för den framtida utvecklingen. Att försöka 
skapa förutsättningar för växelspel mellan Göteborgs kulturresurser är 
för övrigt en politisk väg som borde kunna ge intressanta resultat.

Om man beaktar ett antal lovande faktorer: mängden ambitiösa gö-
teborgsarkitekter i olika karriärfaser, de stora uppgifterna i stadsbyggan-
det – både gällande nyexploatering och förtätning – tillgångarna i övrigt 
kulturliv såväl etablerat som mindre etablerat, så ligger tanken nära att 
Göteborg i arkitektur och stadsbyggnadshänseende utmärks av kontras-
ten mellan å ena sidan stora möjligheter och å andra sidan kommunens 
obenägenhet att riktigt utnyttja dessa möjligheter. Det finns en över-
siktsplan för Göteborg där visioner kring stadens kulturella tillgångar 
och möjligheter säkert kan skrivas in på ett intressant sätt. Samtidigt 

tycks inte översiktsplanen användas för att föra övergripande diskus-
sioner, utan verksamheten bryts ner i fragment som inte förhåller sig 
till helheten. Också här verkar Göteborg ha bytt plats med Stockholm 
sedan Asplunds artikel. I berömmandet av Göteborg skriver han själv-
kritiskt om huvudstaden att: ”Vi är oftast för sent ute. Vi börjar med 
detaljerna och slutar med att bli förvånade över det hela”.

Liknande brist på vakenhet kan man ana också när det gäller den 
större infrastrukturen. I en artikel publicerad nyligen om just detta 
– ”Göteborg får inte halka efter igen”, skriven av IVA:s Västsvenska 
grupp för storstadsregioner i tillväxt – så framhålls att Stockholm och 
Malmö satsat väsentligt mycket mer kommunala pengar på att utveckla 
de strukturer som gynnar det effektiva transportflödet i respektive 
städer. Artikeln, som bland annat betonar betydelsen av Västlänken, får 
också tolkas som en allvarlig oro över att handfallenhet från politikerna 
för lång tid framöver skall hämma Göteborgs tillväxtförmåga. 

Varför tas då Göteborgs möjligheter inom arkitektur och stads-
byggnad så dåligt till vara? Det är en sammansatt och svår fråga, men 
någonting av svaret kan säkert relateras till byggnadsnämnden och 
stadsbyggnadskontoret. Under många år, och på olika sätt, har man i 
kommunen reducerat utrymmet för en stark, kompetent och inflytel-
serik arkitektur- och stadsbyggnadskompetens. Ledningen för stads-
byggnadskontoret har lämnats till tekniker och förvaltare som saknar 
professionella spetskunskaper. Bristen på sådana kunskaper har mani-
festerats i offentliga sammanhang och även lyfts fram av de ansvariga 
själva. Samma sak gäller för det kommunala bolaget som driver exploa-
teringen av älvstränderna. Det vore oerhört värdefullt om en verksam-
het som berör så många medborgares vardag för så lång tid framöver 
leddes av professionellt framstående personal. Ledningen måste vara 
kunnig, orienterad och ha ett initierat självständigt tänkande som på 
högsta nivå kan ta till sig och ha ett utbyte med de främsta internatio-
nella arkitekterna, stadsbyggarna och stadsbyggnadsexemplen idag. I en 
globaliserad, rörlig, konkurrensdominerad och miljöhotad värld hand-
lar detta om självbevarelsedrift. I marginalen kan man anmärka att en 
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ledning med bristande fackkunskaper också är beklagligt i förhållande 
till alla de arkitekter som arbetar på stadsbyggnadskontoret och inte får 
utrymme att träda fram med sin kompetens.

Trots detta kan man inte lasta ledningen för stadsbyggnadskontoret 
i sig, utan frågan bör lämnas vidare till de politiker som formulerat 
dess uppdrag. Oavsett hur det har gått till så har kontoret styrts mot 
att bli en beskedlig institution utan ett alltför stort engagemang eller 
för stor inriktning mot djupa kunskaper i ämnet, och som inte ställer 
till problem för politikerna. Samtidigt är det uppenbart att en sådan 
lösning ställer till problem för Göteborg. Därför borde man kunna 
hoppas på att få se politiker som manifesterar den ”medborgaranda” 
kring stadsbyggande som det hänvisas till i Asplunds artikel, samt att 
stadsbyggnadskontoret återigen kunde få målsättningen att ”med allt 
det goda det kan åstadkomma inte vilja vara sig självt nog”.

Den enda meningen i Asplunds text som är kursiverad hävdar att: 
”För att inte komma för sent måste man vara ute ett par år i förväg”. 
Långsiktig planering är något som gynnar allt stadsbyggande. Samti-
digt styrs politiken av mandatperioder och att uppnå snabba resultat är 
ett sätt att vara kvar vid makten. Kortsiktigheten har emellertid alltid 
långsiktiga konsekvenser. En sista reflektion – som berör just tidsper-
spektivet – kan hämtas indirekt från Asplunds artikel. Om hans text är 
relevant som referens idag är det troligt att den fortfarande kommer 
att vara det också i början av nästa sekel. Och då kommer den att läsas 
i förhållande till hur det är idag. Man behöver inte vara historiker för 
att tänka att den aktuella situationen i Göteborg kommer att väcka för-
våning hos framtida granskare. Staden befinner sig sedan flera år i en 
omfattande exploatering av viktiga områden – ”av första klass vikt och 
värde”, som Asplund skriver – Älvstränderna, Backaplan, Ringön, Gull-
bergsvass, Operaplatsen, Frihamnen, för att bara nämna några. Ingen 
stor tävling har anordnats om visioner och idéer inför denna föränd-
ring av Göteborg. Inga djupgående och omfattande studier eller ut-
ställningar har presenterats där framstående yrkesföreträdare med olika 
bakgrund har fått bidra med tankar och relatera situationen till natio-

nella, internationella eller historiska exempel. När det gäller Norra älv-
stranden kommer man exempelvis finna att ett enskilt svenskt företag 
fick ha synpunkter som delvis bidrog till den olyckliga uppdelning i 
verksamheter och boende som präglar området. Även om företaget en 
gång kunde hävda att man var ”större än Sverige” innebar det inte au-
tomatiskt att man hade kompetens som stadsbyggare. När det gäller 
Södra älvstranden kommer man finna att Göteborg valde att lyssna på 
unga kulturtidningsmedarbetare utan professionell kunskap istället för 
att konsultera framstående yrkesföreträdare (Dialog Södra Älvstran-
den). Samtidigt har en lång rad skribenter försökt uppmärksamma poli-
tikerna på betydelsen av stark professionell kompetens i dessa frågor.

Man har orealistiska förhoppningar om man tror att ett kompe-
tensinriktat, engagerat och utåtriktat stadsbyggnadskontor skulle lösa 
alla problem. Uppgifterna blir inte mer lättlösta för att man involverar 
yttre arkitektur- och stadsbyggnadskompetens i tävlingar, utredningar, 
utställningar, parallella uppdrag eller på andra sätt. Tvärtom får man 
utgå från att det även fortsättningsvis blir problem, konflikter, svårighe-
ter, besvikelser, misslyckanden och felaktiga beslut. Men man kan också 
utgå från att det blir livaktigare, intressantare, rikare och mer fruktbä-
rande än vad det är idag. En värdigare tillvaro för varje levande stad än 
att låta sina möjligheter dö i sömnen.  kritik #7, oktober 2009

(Asplunds text är delvis moderniserad och redigerad.)

källor:
Erik Gunnar Asplund, Planmässigheten i stadsbyggandet i Göteborg och Stockholm, Arkitektur 
(1918), s 109-110.
IVA:s Västsvenska grupp för storstadsregioner i tillväxt (Ulla Antonsson, Hans Bjur, m fl), 
Göteborg får inte halka efter igen, Göteborgs-Posten, 18 juni 2009 (gp.se).
Stephen Metcalf, Sweden unzipped, New York Times travel magazine, 23 sept 2007
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DET INEXAKTISTISKA MANIFESTET 
Mikael Askergren 

Den före detta turbinhallen har delats i tre salar. I mitten en riktigt 
stor sal (den vi sett på alla pressbilder), i den före detta turbinhallens 
båda kortändar två mindre salar (till golvytan mycket mindre, men 
med lika högt i tak som den största salen). Man rör sig mellan dessa 
tre rum i fil genom stora glasade döbattangdörrar i den gamla turbin-
hallens symmetri- och längdaxel. Dessutom är de två mindre salarna i 
gamla turbinhallens båda ändar precis lika stora. Och trapporna mellan 
utställningsvåningarna är symmetriskt inkomponerade i helheten. En 
dubbel- eller rentav trippelsymmetrisk planorganisation således. 

Så långt låter det som om det nya Moderna Museet i Malmö, som 
ju öppnade alldeles nyligen för allmänheten, i december 2009, är en 
anläggning som präglas av mycket stor konceptuell exakthet och formal 
precision, inte sant? 

 a lawsuit waiting to happen
Det är bara det att det vid foten av de båda trappor som från gamla tur-
binhallen leder upp till övre utställningsgalleriet uppstår logistikpro-
blem av samma slag som i en illa planerad köksinredning (skåpluckor 
längst inne i hörnet som slår mot varandra och i värsta fall kolliderar 
och fastnar i varandra om de öppnas samtidigt): glasdörrarna vid trap-
porna sitter alldeles för nära de glasdörrar som leder in till de båda 
mindre turbinhallssalarna. Och dörrparen vetter olyckligt nog mot var-
andra innerst inne i ett innerhörn. 

Man har visserligen sett till att glasdörrarna slår så att de uppslagna 
eller uppställda faktiskt rent tekniskt inte kan krocka med eller fastna 
i varandra. Men denna dörrslagningsåtgärd till trots uppstår ständigt 
logistiska kollisioner mellan besökare på väg genom olika dörrpar 
i olika riktningar: en i både upplevelsemässig och logistisk mening 

inexakt och oprecis lösning. Om man har riktig otur och om man inte 
ser upp öppnar en besökare som kommer ned för en av trapporna ett av 
dörrparen så oväntat och med sådan kraft att en annan besökare på väg 
från en av de mindre turbinhallssalarna ut i den största salen får en av 
det oväntat och med stor kraft öppnade dörrparets glasdörrar smack i 
fejset, ”KA-POW!”, i värsta fall med ett brutet näsben och en tripp till 
akuten som följd – med andra ord: ”a lawsuit waiting to happen” som 
man säger på engelska. Min gissning är att man inom en snar framtid 
kommer att behöva bygga om museet (igen!) för att publiken skall 
kunna röra sig genom byggnaden på ett smidigare vis. 

I den ena av den gamla turbinhallens två mindre salar har man sparat 
den stora traverskranen väl synlig högt, högt uppe i luften. Varför det? 
Man kan ju inte längre använda den till att transportera saker mellan 
de olika salarna. Men den är åtminstone inte i vägen för någon. Då är 
det värre med den stora turbinen i den andra av de två mindre salarna. 
Turbinen är så skrymmande att den gör hela salen i det närmaste 
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oanvändbar för utställningsändamål. Salen med den skrymmande 
turbinen kallas visserligen för Verkstan – men jag har svårt hur man 
skall kunna bedriva pedagogisk verksamhet för barn här, med turbinen 
i vägen hela tiden. Personalen kommer inte att kunna hålla uppsikt över 
alla barn: över barn som leker kurragömma bakom turbinen, barn som 
klättrar upp på turbinen innan någon av de vuxna hinner ingripa, barn 
som ramlar ned från den höga turbinen och slår sig, som börjar blöda 
och måste transporteras till sjukhus – med andra ord: ”another lawsuit 
just waiting to happen”. 

En påfallande konceptuell tvehågsenhet (”Vi både vill och inte 
vill förhålla oss antikvariskt till byggnadens historia.”) resulterar i ett 
oprecist arkitektoniskt uttryck, och – vad värre är – resulterar i en 
verkstad med blödande och gallskrikande barn, ursinniga föräldrar, 
samt i förlängningen dessa föräldrars skadeståndsanspråk. Min gissning 
är att man inom en snar framtid kommer att behöva bygga om museet 
(igen!) och göra sig av med turbinen. 

Men det är faktiskt inte dessa praktiska missar som jag retar mig 
mest på när jag besöker museet. Inga av de problem som jag räknat 
upp hittills är ju olösliga rent tekniskt. Alla de problem jag räknat upp 
hittills går ju att bygga bort. Då finns det annat som jag stör mig på mer 
än den där rent praktiska missen med turbinen: 

De båda mindre salarna i turbinhallens kortändar har kvar den gamla 
industriarkitekturens stora dekorerade och stenhuggna fönsterpartier. 
Varför det? Varför har inte de stora fönsterpartierna i turbinhallens 
kortändar satts igen? Det blir nästan ingen användbar väggyta kvar 
alls i dessa båda mindre turbinhallssalar. Det stör jag mig på. Fönster 
behövs inte i konstmuseer. Dagsljus ställer för det mest bara till besvär 
för utställarna. Många andra fönster i byggnaden har ju satts igen – i 
det mindre utställningsgalleriet en trappa upp har nästan alla (alla utom 
ett) fönster satts igen, för att frigöra mer väggyta att visa konst mot 
naturligtvis. Så skulle man ha gjort också nere i gamla turbinhallen. 

Förresten, varför satte man inte igen alla fönster uppe i det övre 
galleriet? Det stör jag mig också på. När jag i december 2009 såg 

öppningsutställningen med 1960-talskonst ur Moderna Museets 
samlingar hade Louise Nevelsons stora svarta väggskulptur placerats 
alldeles bredvid just detta det enda fönstret i övre galleriet som 
inte satts igen. Jag fick god lust att i ren protest och utan lov knuffa 
Nevelsons svartmålade schabrak ett par tre meter sidledes åt höger så 
att man skulle slippa se detta lilla uschliga fönster som inte gör någon 
glad (ett slarvigt litet fönster, en pytteliten detalj i sammanhanget kan 
tyckas, men i själva verket en viktig nyckel till den tvehågsenhet och 
den benägenhet till godtyckliga lösningar som arkitekten kanske är helt 
omedveten om hos sig själv, ett slags arkitektonisk Freudian slip?). 

Det fanns tydligen inga antikvariska reservationer mot att sätta 
igen fönster i byggnaden per se eftersom så många fönster i det övre 
galleriet verkligen är igensatta. Så varför spara ett fönster? Vad vann 
man på det? Och varför just det fönstret i så fall, varför inte fönstret 
bredvid? Eller nästa? (I den nya boken om Tham & Videgård, Arvinius 
förlag 2009, finns förresten ritningar/väggelevationer som visar att man 
ursprungligen tänkt sig spara två fönster i det övre galleriet. Varför 
det? undrar man. Men det blev tillslut bara ett fönster. Varför det? osv.) 
Visserligen är det här med att sätta igen eller inte sätta igen fönster 
mest en smaksak. Men den lösning man valt (att sätta igen ibland och 
att inte sätta igen ibland, utan vare sig konceptuell eller funktionell 
eller estetisk klarhet i varför vissa fönster satts igen och andra inte) är 
godtycklig och oprecis. Det stör jag mig på.

Jag sammanfattar mina intryck av Moderna museet i Malmö så långt: 
konceptuell inexakthet har i ombyggnadsarbetet lett till tvehågsenhet i 
förhållandet till den existerande arkitekturen, vilket i förlängningen har 
lett till godtyckliga lösningar, vilket i sin tur resulterar i en byggnad med 
ett – dubbel- och trippelsymmetrier till trots! – formalt synnerligen 
oprecist arkitektoniskt uttryck. 

 en inexakthetens arkitektur
Men Moderna Museet i Malmö (låt oss hädanefter kalla det ”MMM”) 
är inte alls unikt eller ensamt om att i vår samtid utgöra exempel på 
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inexakt och tvehågsen och godtycklig och oprecis arkitektur. (Istället 
för långa haranger som ”det inexakta och tvehågsna och godtyckliga 
och oprecisa” kommer jag dock i det följande istället ofta använda 
de sammanfattande och avsevärt mycket lätthanterligare termerna 
”inexakticitet” och ”inexaktism”.) 

Se bara på all den nya kontors- och bostadsbebyggelsen i vårt land, 
till exempel i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Vad jag vet har 
inte något av husen i Södra Hammarbyhamnen ritats av MMM:s 
arkitekter. Trots det präglas all kontors- och bostadsbebyggelse i 
Södra Hammarbyhamnen av precis samma inexakticitet (samma slags 
inexakthet och tvehågsenhet i konceptet, och samma slags godtycklighet 
och bristande precision i utförandet) som MMM präglas av. 

Inexakticitet är således ett verkligt globalt fenomen i den samtida 
arkitekturen. Det är bara det att man i fallet Södra Hammarbyhamnen 
inte finner några enskilda exempel på samma stränga dubbel- och 
trippelsymmetriexercis som präglar MMM. Inexakticiteten blir så mycket 
mer iögonenfallande i fallet med malmöbornas senaste konstmuseum 
än i fallet med stockholmarnas Hammarby Sjöstad. Inexakticiteten 
blir så mycket mer iögonenfallande när en byggnads arkitekter har 
den uttalade ambitionen (som i fallet MMM) att åstadkomma verkligt 
stränga dubbel- eller trippelsymmetrier. 

Märk att av inexakticitet präglade byggnader i vår samtid inga särfall 
är, och att inexaktism ingen sidoströmning är. Inexaktismen utgör själva 
huvudfåran. Inexaktismen är lika kännetecknande för allt som byggs nu 
i det begynnande 2000-talet som, säg, den sparsmakade och avskalade 
modernismen en gång var under 1900-talets folkhemsbyggande, 
eller den överlastade och teatrala barocken under den sydeuropeiska 
motreformationen. 

Man har visserligen ända sedan revolten mot modernismen på 
1970-talet talat om hur äldre arkitekturstilar ”kommit tillbaka” under 
den postmoderna eran: först var det 1980-talets uttalade vurm för 
historisk klassicism i alla dess former, nuförtiden talar man mer om 
”nyenkelhet” och ”nyfunkis”. Men jag har alltid, intuitivt, känt att en 

sådan historieskrivning inte är alls övertygande. Tack vare besöket 
på det nya museet i Malmö nyligen (Tack, Bolle & Martin! Tack, 
MMM!) har jag äntligen kommit underfund med vad det är som inte 
riktigt stämmer när man, säg, beskriver den nya bebyggelsen i Södra 
Hammarbyhamnen som ”nyfunkis”: exaktheten är helt borta i vår 
tids valhänta upplaga av detta (då när det begav sig) verkligt precist 
formulerade stilideal.

Det går inte ens att kalla vår tids arkitektur för ”eklektisk”: 1800-talets 
eklekticism blandade glatt gotik och klassicism och bondekulturromantik, 
men inte utan precision. Eklekticismens högborg École des beaux-arts i 
Paris gav glasklara besked om hur man lånar och varifrån man lånar och 
för vilket syfte man lånar från olika stilar. Eklekticismen formulerade 
sig även mycket exakt kring byggnadsteknik och logistik: man behöver 
aldrig oroa sig för att trampa andra besökare på tårna i 1800-talets 
visserligen ofta för moderna människor med modern smak oskönt 
gestaltade men aldrig logistiskt underdimensionerade eller på annat vis 
logistiskt prövande offentliga byggnader.

Märk även att de inexakticiteter som jag (i vissa fall bokstavligen) 
snubblade över under mitt museibesök i Malmö inga som helst 
likheter har med det slags komplexitet och det slags motsägelsefullhet 
i arkitekturen som Robert Venturi i sin berömda bok skrev att han 
var så förtjust i. Boken utkom första gången 1966, och anses vara 
förelöpare till postmodernismen. Men den är alltså författad långt före 
den faktiska revolten mot modernismen ägde rum i arkitekturen, och 
präglas därför fortfarande av exakthet som kriterium för god arkitektur, 
också i fallet komplex och självmotsägande arkitektur. Bland de många 
arkitekturexempel som listas i hans bok ryms inte vad som helst, bara 
det som enligt Venturi passerar ett stilkritiskt nålsöga. 

För att jämföra den i huvudsak engelsk-fransk-italienska katalog 
av byggnadsverk som Venturis bok består av med ett par oss svenskar 
geografiskt mer närliggande exempel: det slags självmotsägelse 
och den arkitektoniska komplexitet som präglar Kalmar domkyrka 
av Nicodemus Tessin d.ä. (interiörens östvästlighet, exteriörens 
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nordsydlighet) har naturligtvis inget som helst med inexakticitet att 
göra. Kalmar domkyrka skulle absolut ha platsat i Venturis bok, om 
Venturi bara känt till Tessins byggnad då när det begav sig på 1960-
talet (jämför om Kalmar domkyrka: Det finns ingen religiös arkitektur, 
arkitekturtidskriften Kritik #3). Men Moderna Museet i Malmö präglas 
i alltför hög grad av konceptuell tvehågsenhet och formalt godtycke för 
att platsa i Venturis bok.

 en inexakthetens triumf
Men mycket har förändrats sedan Venturis 1960-tal. Nu i det begynnande 
2000-talet är inexakticitet inget hinder alls längre för att nå hur stora 
framgångar som helst som arkitekt (MMM:s båda arkitekter har redan 
fått ett Kasper Salinpris, 2008, för Kalmars nya konstmuseum). And 
maybe that’s a good thing. Inexaktismens många triumfer de senaste 
decennierna skall sammantaget kanske främst tolkas som en triumf för 
ett alltmer demokratiserat arkitekturbegrepp. Inexaktister i allmänhet, 
och inexaktistiska arkitekter i synnerhet, kan ju per definition förhålla 
sig oerhört mycket friare till färg och form och logistik och funktion 
när ingen längre ställer absoluta krav på exakticitet hos den färdiga 
arkitekturen, vare sig lekmannabrukare eller medlemmarna i prisjuryer 
och elitistiska akademier. Det innebär i så fall att vi alla med inexaktismen 
vunnit oss en ny sorts nyttig och produktiv frihet som vi alla i längden 
tjänar på. Frihet är ju bra, inte sant. Men samtidsarkitekturens viktigaste 
frihet är i så fall bara en negativ frihet, friheten från någonting: friheten 
från exakthet. 

Och om det varken finns ett exakt och allmänt vedertaget stilis-
tiskt regelverk (som Vitruvius och andra traktatförfattares skrifter 
som studerades flitigt av klassicismens arkitekter) eller ett exakt och 
allmänt vedertaget ideologiskt regelverk (som de mycket entydiga 
svenska byggnormer som var lag under 1900-talets folkhemsbyggande) 
för arkitekter eller arkitekturkritiker eller beställare eller lekmän av 
idag att orientera sig efter, då är allas åsikter lika mycket (eller lika 
litet) värda.

Inte undra på därför att det till exempel i Stockholm inte finns 
något sätt för kritikerna att sätta stopp för Tors torn – Aleksander Wo-
lodarskis senaste dubiösa stadsplaneringsprojekt som av allt att döma 
inom en snar framtid kommer att byggas uppe vid Norra stationsom-
rådet: det haglar av protester mot dubbeltornbygget vid Norra station 
på dagstidningarnas kultursidor, men de som protesterar vinner inget 
gehör i beslutande församlingar. För vem har sagt att just ”åsikten” att 
Tors torn är “dåliga” skulle vara mer giltig och väga tyngre än ”åsik-
ten” att Tors torn är ”bra”? I detta inexaktismens tidevarv kan ingen 
säga att Aleksander Wolodarskis torn ”är” fel – eftersom det inte finns 
något exakt formulerad och allmänt vedertagen uppfattning om vad 
som ”är” rätt. 

Vem har rätt om Tors torn? Kritikerna förstås. Men också Aleksander 
Wolodarski själv har rätt. Alla kan ha rätt samtidigt trots att alla är 
oense, eftersom inexaktism innebär att det inte finns någon entydig 
och allmänt vedertagen överenskommelse om vilka värdesystem 
och vilka levnadsregler som väger tyngre än andra värdesystem och 
levnadsregler.

Okej, men om alla har rätt trots att alla är oense, vem kommer 
tillslut att få rätt om Tors torn? Stadsarkitekten Aleksander Wolodarski 
respektive moderata stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal 
förstås, i kraft av sina mandat från de styrande i Stockholms stad. Eller 
som en klok person en gång uttryckte det: ”En sak är att ha rätt, en helt 
annan att få rätt.” I detta inexakticitetens tidevarv räcker det aldrig med 
att anse sig ha det största förnuftet eller den bästa smaken eller den 
säkraste stilkänslan. I detta inexaktismens tidevarv räcker det aldrig att 
ha rätt för att få rätt. 

Mina uppriktiga gratulationer till inexaktisterna Tham & Videgård för 
2008 års Kasper Salin. Det tjänar inget till att knorra över bristande 
precision i det eller det arkitekturexemplet. Allt sådant knorrande 
hör det förflutna till. Alternativet (mycket höga krav på konceptuell 
och formal och ideologisk exakthet) vore trots allt värre att leva med, 
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inte sant: nu när det äntligen är slut med alla de strikta – låt oss kalla 
dem ”exakta” – politiska ideologier (såväl höger- som vänsterextrem 
totalitarism) vars företrädare mördat miljoner civila under det blodiga 
1900-talet måste vi förstås också göra slut med de exakta stilideal och 
entydiga arkitekturideologier som i många fall gått hand i hand med 
totalitarismen. Vi skall vara glada att vi lever i detta inexakthetens 
och den inexakta arkitekturens tidevarv. Inexakticitet i allmänhet och 
inexaktistisk arkitektur (IA) i synnerhet har för oss alla totalt sett 
inneburet ingenting annat är större frihet och ingenting mindre än en 
stor demokratisk triumf. Eller?  kritik #8, februari 2010

 

appendix
inexakt, tvehågset, godtyckligt, oprecist: inexact, ambivalent, arbitrary,
      imprecise (adj.); inexactly,    
     ambivalently, arbitrarily,    
     imprecisely (adv.); 
inexakthet:    inexactness, inexactitude; 
inexakticitet:    inexacticity; 
inexaktism:    inexactism; 
inexaktist:    inexactist; 
inexaktistisk, inexaktistiskt (adj.):  inexactistic; 
inexaktistiskt (adv.):    inexactistically; 
Det inexaktistiska manifestet:   The Inexactist Manifesto. 
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KNIVSÖDER MÅSTE DÖ!
Håkan Forsell

Kv Plankan som exempel på gentrifieringsglapp, allmännyttig vilsenhet och 
den politiska planprocessens demokratiska brister i Stockholm. 

 inledning
På den motorvägsliknande biten av Hornsgatan från Globala gym-
nasiets anstaltsprofil till det stora servicehuset vid Lignagatan är det 
bra skjuts i backen och hela omgivningen stinker av samma outcast-
stämning som på E4:an förbi Rinkeby. Även om man geografiskt 
ännu befinner sig i innerstaden har man rent bebyggelse- och so-
cioekonomiskt lämnat den. Det här är ”ytterstad”, om man får tro 
klassificeringen som de allmännyttiga bostadsföretagen har gjort av 
sitt fastighetsbestånd i området.

Men bakom Hornsgatans fasader och loftgångshus står området 
under starkt förändringstryck. Väster om Ansgariegatan har 
historien visserligen tagit slut men framtiden är redan här. Vid 
Liljeholmsbron bebygger Borätt AB nya Hornsplan med bostadsrätter 
och restauranger. Hornstulls tunnelbanestation och kontorshus 
får en ansiktslyftning och under Högalidsparken sprängs det för 
ett garage och snart mer bostäder. I riktning Zinkensdamm blir 
Stockholmshems punkthus på Brännkyrkagatan renoverade och näst 
på tur är Drakenbergsområdet där arkitektkontor redan har börjat 
skissa på förtätning och butiksetablering mellan lamellhusen. 

Mitt i detta område ligger en fastighet där stadsförnyelsen verkar 
ha fastnat eller kommit på irrvägar: kv Plankan, en folkhemsfossil 
på 341 hyreslägenheter runt en öppen park på ca 9000 kvm. Sedan 
värden Svenska Bostäder införde underhållningstopp av fastigheten 
år 2004 befinner den sig i ett tragiskt tillstånd: varningsskyltar för 
nedfallande fasadmaterial är utplacerade vid daghemmet på gården, 

portlåsen är trasiga och flera trappuppgångar är nedklottrade. I de 
slitna lägenheterna sker återkommande incidenter med läckage.

Vad är det som har hänt? 
För att förstå det måste man se närmare på vad kv Plankan är för 

slags fastighet och hur den har hamnat i korselden för tidstypiska 
skeenden och politiskt motiverade normer för stadsförnyelse i 
Stockholm som i förlängningen ger en oroväckande samtidsbild.

 historik
Kv Plankan var en gång allmännyttans stolthet. Arkitekten Sune 
Malmquist belönades med kunglig medalj för sitt planförslag år 1960 
och Lars Bryde ritade större delen av husets lägenheter – liksom 
lägenheterna i det samtidigt uppförda Drakenberg på andra sidan 
Hornsgatan. Bostadsområdet byggdes i samband med en upprustning 
av stadsdelen Högalid i mitten av 1960-talet för att lösa områdets brist 
på moderna familjebostäder. Fastighetens vanligaste lägenhetstyp 
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blev 4 rum och kök på 86 kvm. Det var en ordentlig standardhöjning 
för de barnfamiljer som tidigare hyrt in sig i Högalids rivningskåkar. I 
huset planerades också särskilda ”änke”-lägenheter för ensamstående 
gamla och speciella lägenheter för handikappade.

På storgårdskvarterets öppna yta lades ett tillräckligt tjockt jor-
dlager för att anordna en park. Trädgårdsarkitekten Sylvia Gibson 
ansvarade för trädplaneringar, blomsterrabatter, gräsmattor och 
det byggdes en bollsplan och plaskdamm. Parken skulle tillgodose 
även omkringliggande kvarter med en grannskapsträdgård och sto-
ra ytor som tillät både barn och äldre att ostört vistas där samti-
digt. Innergårdsparkens semiofficiella karaktär förstärktes av att ett 
gångstråk anlades över parken mellan Brännkyrkagatans slut till en 
gångbro över Varvsgatan för att slutligen landa – via Högalidspark-
ens gångvägar och ytterligare en bro över Långsholmsgatan – på 
Högalidsskolans skolgård. Projektet ”Fri skolväg” var ännu en kom-
ponent av kv Plankans landskapsarkitektoniska helhetskoncept och 
funktionsseparerade målsättning som framför allt skulle få barnen 
att kunna röra sig fritt och säkert i stadsmiljön.

Kv Plankans arkitektoniska avtryck är så oerhört typiskt, alla vet 
att sätta ett namn på det: Miljonprogram och Välfärdssverige; en 
boendemiljö präglad av välvilja och tillrättalagdhet som sedermera 
hotade att slå över i utestängning och segregering. Kulturhistoriskt 
är fastigheten grönklassad av Stockholms stadsmuseum, vilket 
betyder att den är ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt”. Planläggningen med en 
gemensam park, förskola och samlingslokaler som var integrerade 
med bostäder för olika behov speglar 1960-talets starka politiska 
ambitioner att använda stadsplanering för att stimulera ett aktivt 
socialt liv. Det stora kvarteret har följaktligen haft en lång tradition 
av socialt engagemang bland hyresgästerna, med egna lokaler, 
serviceinrättningar och fastighetspersonal. 

I dag utgörs de boende framför allt av barnfamiljer och påfallande 
många äldre som har bott i huset sedan det uppfördes. Uppgifter från 

Utrednings- och Statistikkontoret i Stockholm visar att inkomsterna i 
kvarteret är tydligt lägre än på Södermalm i sin helhet. När det gäller 
social klasstillhörighet och etnicitet är kvarteret blandat. Politiskt 
dominerar de röd-gröna mer än på Söder i övrigt. 

Man kan säga att fastigheten i vissa avseende utgör en time loop: 
den berättar om ett Södermalm som fanns för tjugofem år sedan. 
Innan ”Knivsöder” uppfanns.

 allmännyttig vilsenhet
Affären Plankan tog sin början år 2003 då det första planförslaget 
framlades om att förtäta innergårdsparken med två avlånga bostadshus 
på 4-5 våningar som sammanlagt skulle ge cirka 60 nya lägenheter. På 
stadsbyggnadskontoret tyckte man inte kv Plankan ”harmoniserade 
med Södermalms typiska kvartersstadsbebyggelse” och därför skulle 
delas in i två mer ”normalt” stora kvarter. 

Trots de normativa anspråken var planförslaget så undermåligt 
att det avstyrktes. Bland annat hade planställarna missat att av de 17 
portarna i fastigheten hade bara de med handikapplägenheter direkt 
tillgång till parken. Överhuvudtaget var kunskaperna om hur detta 
stadskvarter verkligen användes bristfälliga, och några planer på att 
fråga ”brukarna” själva i ett tidigt stadium helt obefintliga.

Det uppenbara hotet att innergårdsparken skulle bli bebyggd 
medförde att den bostadsrättsförening som tidigare inte haft 
mycket uppbackning bland hyresgästerna plötsligt nådde det antal 
medlemmar som krävdes för att få fastigheten värderad. I och med 
att en ansökan var inlämnad till staden tog Svenska Bostäder sin hand 
från fastigheten. 

Men före värderingen och den eventuella försäljningen av fastig-
heten kom till stånd aktualiserades 2008 ett nytt planförslag om 
en in-fill byggnad på gårdsparken, denna gång framdrivet av den 
borgerliga stadshusmajoriteten. Planförslaget var omfattande: ett 
runt hus skulle uppföras med cirka 120 lägenheter och butiker i 
bottenplan och nya huskroppar skulle tillkomma vid parkens öppning 
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mot Kristinehovsgatan, som också skulle öppnas för biltrafik. Därtill 
föreslogs att den befintliga fastigheten påbyggdes med två nya 
våningar. Projektet skulle innebära en ny fastighetsindelning och 
blandade besittningsformer. Bland annat nämndes i planförslaget 
att staden hoppades kunna testa en form av egendomslägenheter om 
lagrummet tillät detta.

Detaljplanen har gått på remiss och avslagits av Kulturnämnden 
och Skönhetsrådet och Södermalms stadsdelsnämnd. Kulturnämnden 
ansåg att boendemiljön skulle bli så gott som förstörd, särskilt för 
barn och gamla, om nybyggnationen genomfördes. Skönhetsrådet 
efterlyste en barnkonsekvensanalys och fann det allt annat än 
”urbant” att införa butiker och offentliga funktioner i en avskiljd 
boendemiljö. Den borgerliga majoriteten i stadshuset har inte tagit 
hänsyn till dessa påpekanden.

 redlining och ideologisk stadsförnyelse
Frågan om nyprojektering i kv Plankan har blivit en fråga präglad 
av ideologisk förvirring och inkonsekvens. Ett f lertal politiska 
strävanden har kolliderat i ansträngningarna att omgestalta denna 60-
taletsmiljö på västra Södermalm: förtätning, bostadsrättsomvandling, 
nyurbanistisk funktionsblandning, tredelad fastighetsbildning och 
idén om egendomslägenheter har snott in sig i varandra som ett 
oredigt nystan. Det mest synliga resultatet av denna reforminfarkt 
har blivit att kommunen har lyckats landsätta en företeelse som var 
vanlig under 1960-talet i amerikanska städer, nämligen ”redlining”. 

Redlining handlar om att undandra eller neka ekonomisk och 
materiell service till vissa bostadsområden i städer, huvudsakligen 
därför att de som bor där har en svagare köpkraft (pga etnicitet 
och klass). Dessa områden kommer småningom att förfalla och det 
blir lättare att omgestalta och byta ut både fastighetsstocken och 
invånarna. I USA har redlining varit en del i en investeringstaktik 
från banker och försäkringsbolag – man har dragit ett ”rött streck” 
där investeringarna bör upphöra, därav namnet.

Liknelsen haltar på ett intressant sätt. Bostadsmarknaden i Sverige 
är ju både reglerad och marknadsstyrd. Allmännyttan fungerar fort-
farande hyresreglerande, samtidigt som den borgerliga majoriteten har 
lovat alla som vill köpa sina allmännyttiga hyreslägenheter att få göra 
det. I kv Plankan är resultatet av denna bostadspolitiska schizofreni 
akut: ett allmänt ägt bolag, styrt av folkvalda och satt att verka för 
medborgarnas bästa, agerar som en krass utpressare till följd av att 
hyresgästerna har hörsammat det politiskt löfte som de folkvalda har 
utfäst. ”Dra tillbaka bostadsrättsansökan så räddar vi huset!” Samtidigt 
kommer nybyggnationen, om den blir av, att bli så dyr att den måste 
subventioneras med skattemedel, det vill säga indirekt med det för-
fallna kv Plankans hyresintäkter eftersom fastigheten går med vinst. 

Kombinationen av politisk arrogans, negligering och brist på 
kommunikation har uppfattats särskilt stötande för en lokal opinion 
som sett det medborgerliga engagemanget som en förutsättning för 
att beslut ska förstås som legitima. Men de borgerliga makthavarna 
har framför allt sett till att etablera tydliga ”winner”– och ”loser”-
domäner på bostadsmarknaden i Stockholm. I en värld med denna 
tudelning måste det avvikande alltid tömmas på inflytande och röst, 
särskilt i en allianspolitik som är så tydligt inriktad på att stödja de 
som redan är ”inne”; antingen inne i det ekonomiska systemet eller 
inne i den miljö som blivit godkänd som stadsmässig. 

 På denna insida av samhället sysslar man med att exploatera 
en utvald och noggrant värderad del av stadens territorium, ett 
ständigt apostroferande av det marknadsmässigt trygga och kända. 
Det är uppenbart bara på denna insida som de styrande anser sig 
måsta ta hänsyn till den kompetens och det informationsbehov som 
finns bland medborgarna.

 social arkitektur och medborgardemokrati
Ideologisk stadsplanering arbetar med rena typer. Trots de ständiga 
programförklaringarna om vilja skapa ”spännande stadsmiljöer” genom 
att ”ta något gammalt och lägga till något nytt” får inte motsägelserna 
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bli för arbetssamma. Social arkitektur kan allianspolitiken visserligen 
vara välvilligt inställda till när den befinner sig på ytterstadsavstånd, 
där den förknippas med integration- eller segregationsfrågor och 
den egna neologismen utanförskap. Men vad gör man med denna 
arkitektur när den finns på fel plats; när den konkurrerar om 
utrymmet med ett mer favoriserat urbant ackumulationsrum? 

Kv Plankan fungerar som en katalysator. Kvarteret är så nedgånget 
och använt. När man vandrar runt fastigheten slås man av hur 
normativ och överesteticerad mycket av dagens stadsbyggande ter 
sig i Stockholms innerstad. Det mesta stöps i samma skenurbanitet 
präglad av räntestyrd och karaktärslös bostadsrättsproduktion 
och en föreställning om stadsmässighet som vilar på shopping, 
närvaroplikt och lättja. Den sociala arkitekturen står särskilt lågt 
i kurs i Stockholm. I alliansens ögon är Kv Plankan arkitekturens 
svar på en långtidssjukskriven och bör bemötas med samma politiska 
botemedel: svälta ut – tills en förändring (och naturligtvis försämring) 
av villkoren för den fortsatta existensen inte längre går att undvika.

Kv Plankan är en representant för en specifik form av arkitektur 
som förutsätter ett visst mått av social gemenskap och öppenhet för 
att fungera. Det borde egentligen vara en given inställning att en 
demokratisk och liberal stad som Stockholm måste utarbeta riktlinjer 
för medborgarstyrd stadsförnyelse. En numera tämligen omfattande 
forskning om stadsförnyelseprojekt i europeiska och amerikanska 
städer har visat att NIMBY-effekterna av stadsplanering blir som mest 
markanta i de fall då medborgarförankringen varit dålig. En storstad 
kommer alltid dras med en viss ovisshet när det gäller hur det sociala 
livet och den sociala miljön ska gestaltas i framtiden, något som kan 
direkt kopplas till växande klyftor och oklarheter när det gäller den 
lokala utvecklingen och den framtida försörjningen. Men en viktig 
väg till att skapa stabilitet i satsningar på stadsförnyelse som berör 
många människor är att värna om den funktionella närheten mellan 
boendegrupper, föreningar och andra medborgarsammanslutningar 
å ena sidan och stadens politik och förvaltning å den andra. 

Planprocessen för kv Plankan har från början varit skrämmande 
odemokratisk och präglats av skensamråd då politikerna ofta redan 
bundit upp sig genom att ge marklov till byggherrar. Möjligheten 
att påverka besluten har från medborgarnas sida varit obefintlig. 
Det ironiska är att hela processen följer det politisk-tekniska 
postulat som sattes av modernismens storskaliga planerare och 
inte av det medborgartäta samarbete som i många av världens 
mer dynamiska städer är idealet i dag. Här bemöts istället lokala 
argument med oförskämdhet (om de bemöts överhuvudtaget) och 
sammanfattas i intetsägande rader som är till för att lätt avfärdas av 
stadsbyggandskontoret. Stadsbyggnadsnämnden fattar i nästa steg 
sina beslut på dessa sammanfattningar.

Närhet till beslut kan vara en lika stark faktor för en god stadsmiljö 
som privatisering. Alldeles i kv Plankans närhet, på Hornsbruks-
gatan nästan nere vid Hornstull, finns det också ett färskt exempel 
på byggnadsplaner som drivs i den medborgerliga och deliberativa 
riktningen. En projektgrupp för stadsförnyelse, ”Wasted Space”, 
har tagit initiativ till att utveckla tunnelbaneuppgången och i 
samarbete med Stockholm stad bjudit in ”boende, företagare och 
andra intressenter” att utveckla idéer för bostadshus längs med 
Högalidsparkens bergsskärning där man i dag spränger för bilgarage. 

Samtidigt som ett sådant initiativ är högst välkommet och 
efterlängtat ligger det något sorgset över att det är vid planläggning 
av stadens ”skräprum” som man kallar in medborgarna i ett tidigt 
stadium, medan planerna på att omgestalta ett fungerande socialt 
rum inte har ett spår av deliberativ samverkan. 

 visioner bortom knivsöder
”Det sociala landskapet” hette grundbok i sociologi som utkom i 
mitten av 1990-talet. Jag är väldigt förtjust i det där rätt tummade 
folkhemsanstrukna uttrycket ”socialt landskap”, för det sätter fingret 
på precis den aspekt av stadsbyggande och stadsplanering som dagens 
borgerligt styrda Stockholm helt saknar. 
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Jag tänker mig att det sociala stadslandskapet är ett begrepp vars 
visionära potential är helt underutvecklat. Ta kv Plankan och titta igen! 
som min favoriturbanist Jeb Brugman ständigt uppmanar de politiker 
han konsulterar i världens miljonstäder. Titta igen: Här har man en 
helt unik innergårdspark, en sammansatt landskapsarkitektonisk 
och social miljö, som skulle kunna vara grogrunden för sann 
”community-building”. En familjeoas, en urban trädgård där 
gränsen mellan privat och offentligt rum är mjukt utsuddat. Där 
borgerliga stockholmspolitiker endast ser ett förhatligt sossehus kan 
man tänkta sig ett parkkvarter men utan amerikanernas fäbless för 
att stängsla in. ”Micromanagement bottom-up” av samlings- och 
företagslokaler, restauranger och inte minst närmare 100 stycken 
små 4:or som nu står och förfaller; drömmen för en liten barnfamilj 
som vill vara kvar i stan, precis som det en gång var tänkt. För 
problemet är inte att kv Plankan existerar, utan att det finns alldeles 
för få sådana fastigheter i en expanderande stad. Man kan nämligen 
inte få plats med 341 hushåll på ett ytsnålare sätt om man samtidigt 
vill ha livs- och svängrum för barn, gamla och alla däremellan. I 
centraleuropeiska städer har man med stor omsorg sedan 1990-talet 
renoverat centralt belägna ”Platten”- och ”Panelaki”-områden till 
moderna och generösa bostadskvarter, inte sällan med ”grön” profil 
och nya energilösningar. Trots den närmast sanslösa skalan har dessa 
bostadsområden en självklar plats både i det urbana och i det sociala 
landskapet som ingen förnekar.

”Det här blir Knivsöders död”, yttrade en bekant till mig, tillika 
arkitekt, när han såg planförslaget till nybyggnation av kv Plankans 
innergårdspark. 

Han kanske har rätt. Det beror på vilka begrepp man använder för 
att göra sig en mening av världen. ”Knivsöder” är som sommarspelet 
Kubb, något utan historisk förankring som låtsas vara gammalt. Jag 
är övertygad om att själva beteckningen ”Knivsöder” uppkom för 
att kunna avlivas. Uttrycket etablerades på 1990-talet och blev ett 

kodord för gentrifieringen av västra Södermalm. Det skänkte en 
stadsdel med vag platsidentitet något av småfarligt utanförskap, men 
som ändå snabbt kunde tämjas. Knivsöder var en medieprodukt, ett 
begrepp som lanserades och som berättade för planerare, investerare, 
byggherrar och politiker att här fanns obruten mark. 

Om det har glappat i gentrifieringsprocessen av Knivsöder 
är kv Plankan och 1960-talsområdena runtomkring de störande 
inslagen. De representerar andra former för urbanitet än de som 
för tillfället är politiskt sanktionerade. I en tid då både marknaden 
och politiken ständigt producerar likartade bilder och visioner av 
det ”goda stadslivet” och det ”goda boendet” utgör stadsmiljöerna 
från ett övervintrat Folkhemssverige nödvändiga alternativ till dessa 
schabloner. Men så länge stadens makthavare och planerare håller 
60-talsområden som kv Plankan för samhälleligt oanvändbara, och 
därför ignorerar den lokala opinionen, kommer deras verkliga, det 
vill säga gräsrotsbaserade förändringspotentialen att förbli oupptäckt, 
och kvarstå som en demokratisk brist.  kritik #8, februari 2010



132 133

 LEARNING FROM SKELLEFTEÅ
Pär Eliaeson

Sammanfattningen av Gert Wingårdhs ”kritik” över Skellefteå Krafts 
nya märkesbyggnad i Arkitektur 8/2009 löd ”Rationell arkitektur”; en 
ytlig och förenklad iakttagelse över en av de senaste årens allra mest 
mångfacetterade och mångtydigt formstarka byggnader i Sverige. Om 
man skall försöka att ge Wingårdh delvis rätt kan rubriken möjligtvis 
justeras till ”Skenbart rationell arkitektur”, då öppnas ett litet fönster 
till den ytterligt mer komplexa konstruktion som byggnaden är både 
tekniskt, estetiskt och politiskt. Redaktör Hultin var länge tveksam till 
att uppmärksamma byggnaden över huvudtaget, men det är naturligtvis 
hans problem. Så långt som att lägga den på omslaget till det aktuella 
numret kom det följaktligen aldrig, där hamnade en omedelbart bedagad 
designpryl från Landskrona. En självklar nominering till Kasper Salin-
priset gick Skellefteå om intet i en underlig och ofullständig process, 
möjligtvis finns det en chans till i det sammanhanget.

Stockholmskontoret General Architecture:s första riktigt stora pro-
jekt har sysselsatt större delar av arbetsstyrkan under åren efter täv-
lingsvinsten 2006. Det tar inte lång tid att förstå att detta projekt har 
stora kvaliteter och är mycket tankeväckande. I ett givande samtal kring 
projektet kom vi bland annat fram till att projektet är ett rikt universitet 
av erfarenheter på många plan av byggprocessen och arkitekturskapan-
det. Projektet är starkt utpräglat på en mängd områden. 

Som grund ligger en ytterligt medveten och professionell beställare 
i det kommunalägda energibolaget Skellefteå Kraft, som på ett klokt 
sätt utvärderat sin erfarenhet som fastighetsägare genom decennierna 
och kanaliserat detta kunskapskapital till en tydlig och utslagsgivande 
kravspecifikation. Genom ett gediget upplagt tävlingsförfarande mötte 
beställaren ett ambitiöst och passionerat arkitektkollektiv som kunde 
förädla program och målsättningar till önskvärda kulturella höjder. 

Den lokale byggentreprenören kom till slut in i sammanhanget med 
prestigelösa tekniska förankringar i den västerbottniska myllan. Ett 
mönsterprojekt? Absolut!

Byggandet kom att bli en stor utmaning för NCC Skellefteå. Hela 
byggnaden är inskriven i arkitektens grundläggande formkoncept: ett 
extremt strikt tredimensionellt måttsystem som bygger på ett fåtal 
återkommande modulmått, härlett ur den anslutande befintliga huvud-
byggnaden (som fortfarande är huvudentré). I grunden är hela byggna-
den en platsgjuten betongkonstruktion(!) som inbegriper ytterväggar, 
bjälklag och trappor. Att kombinera formkonceptet och byggtekniken 
ställde extremt höga krav på precision och kvalitet i betongarbetet. En 
byggnadshytta i rationellt och storskaligt betongbyggande uppstod i 
utkanten av Skellefteå, säkerligen till stor nytta för det västerbottniska 
byggandet i många år framöver. Fasaden är 100% koppar, ett maximalt 
lokalt anknutet material, brutet av Boliden i Skelleftefältet sedan 1920-
talet och förädlat i Rönnskärsverken.
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Allra mest intressant är ändå byggnaden på ett estetiskt/ideologiskt/
kommunikativt plan. Arkitekterna vittnar om de starka känslor bygg-
naden väcker hos olika grupper. Det är lätt att se vad den mest ytliga 
och schablonmässiga associationskedjan leder och vilka arkitektoniska 
floskler som kan yppas över detta. Den som kan se bortom detta det 
mest uppenbara har många andra rika upptäckter framför sig. Denna 
till synes enkelt uppbyggda och strama arkitektur har i sin grundläg-
gande matematik stora dynamiska och komplexa arkitektoniska effekter 
inneboende. När ett antal enkla måttkedjor och materialförhållanden 
möter varandra i tre dimensioner och sätts i relation till väder, vind, ljus 
och mörker finns ingen ände på de sinnliga sensationer som uppstår. 
Det strikta systemet står inte i motsats till detta, utan är dess ursprung 
och generator. Skellefteå Krafts nya kontorsbyggnad är ett tungt maski-
neri för arkitektoniska sensationer.

De tektoniska förutsättningarna tas till vara maximalt och byggna-
dens delar tillåts tala fullt ut, i sin fulla rätt utan tillrättalagda applika-
tioner. Det är kanske här byggnaden har sina allra främsta kvaliteter. 
Förtroendet för byggandets och arkitekturens egna och inneboende 
uttrycksmedel är orubbligt. I stort sett ingenting behöver läggas till för 
att mesta möjliga arkitektoniska effekt skall utvinnas. Skellefteå Krafts 
nya kontorsbyggnad är arkitektur på riktigt, både osentimental och an-
språkslös på samma gång som den har en oerhört stark närvaro och 
utvecklar formmässig egenart. I dessa tider av så mycket slätstruket 
hafsbyggande är detta mycket glädjande att se.

Här har man inte heller väjt för det laddade uttryck som faller ut ur 
matematiken och programmet och försökt att göra det lagom. Byggna-
den är stor, den uttrycker makt och hierarkier på ett monumentalt sätt 
och upprepningens estetik tas till excesser. Makten bakom detta bygge 
skäms inte för sig och sitt fysiska uttryck och det är imponerande, både 
rent fysiskt och moraliskt. Men, så är också Skellefteå i många styck-
en kvar i en folkhemstradition som försvunnit i många andra delar av 
landet. Kommunen anknyter inte bara till lokal byggnadstradition och 
regionens naturresurser utan har också tagit till vara byggets arbets-

marknadsmässiga potential. Därmed förankras projektet både fysiskt 
och mentalt på orten. Arkitektur som högt utvecklad samhällskultur 
och välavvägd politisk konsekvens, trodde nästan inte att det fanns fort-
farande.  kritik #8, februari 2010
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DIRTY HARRY OCH DEMOKRATIN
Mikael Askergren

Det tog nästan tjugo år allt som allt, men det kom tillslut att bli en 
serie om hela fem filmer med Clint Eastwood i huvudrollen som den 
dödsföraktande snuten Harold Francis Callahan, eller Dirty Harry som 
han också kallas: alltid lika välklädd i skjorta slips och kostym, alltid 
lika oantastligt koafferad, alltid lika fåordig, orädd, målmedveten och 
bokstavligen livsfarlig med sin Magnum 44 – ”världens största och mest 
kraftfulla hand-eldvapen” får vi veta.1 

I sin jakt på bovar och banditer i San Fransiscos undre värld levererar 
Harry Callahan flera berömda one-liners som grabbiga grabbar i alla 
åldrar älskat att citera sedan dess. Men samtidigt balanserar Callahan 
ständigt på gränsen till vad som är tillåtet i rättskipningens namn – därav 
tillnamnet ”Dirty”, sitt alltid prydliga och renskrubbade yttre till trots. 
Callahans ständiga övertramp som polis leder gång på gång till att de 
bevis han säkrat inte kan användas i domstol (på grund av någon ”juridisk 
teknikalitet” – polisbrutalitet, till exempel) och till att de skurkar och 
mördare som han med stor möda letat rätt på och tagit i förvar gång på 
gång åter försätts på fri fot. Vilket i sin tur leder till ursinniga gräl mellan 
Harry och Harrys chefer på polisstationen. 

Den första gången som intrigen i en Dirty Harryfilm stannar upp för 
ett sådant gräl – om ett system för rättskipning som, i rättsäkerhetens 
namn, ständigt låter de verkligt fula fiskarna komma undan – är man be-
nägen att tro att grälet är något som pliktskyldigast stoppats in i handling-
en som politiskt korrekt alibi för allt underhållningsvåld. Men efter hand, 
efter allt fler av dessa gräl, inser man att det i själva verket är tvärtom. Det 
är i själva verket alla dessa moralfilosofiska och rättspolitiska gräl mellan 
Harry och Harrys överordnade som mer än något annat (mer än Harrys 
vassa kostymlook, alla hans många kända one-liners, hans nästan löjligt 
stora pickadoll) är kännetecknande för de fem filmerna om Dirty Harry.

Skådisen Clint Eastwoods personliga motiv för att spela huvudrollen i 
filmserien kan man förstås bara spekulera i (för Eastwood personligen kan 
filmerna mycket väl ha handlat mest om pang-pang), men annars verkar 
Dirty Harryfilmerna snarast ha stoppats fulla med underhållningsvåld 
som alibi för att i en hel radda kommersiella Hollywoodproduktioner 
helhjärtat kunna ägna sig åt seriös samhällskritik och politisk filosofi. 

magnum force (1973) 
är den andra i serien om fem Dirty Harryfilmer. Handlingen i korta drag: 
ett hemligt medborgargarde tar lagen i egna händer när de tröttnat på 
rättsstatens impotens och oförmåga att komma åt San Fransiscos värsta 
förbrytare. De bildar en privatarmé på motorcykel som, utklädda till 
förtroendeingivande motorcykelpoliser, letar upp och sedan kallblodigt 
lynchar de grova brottslingar som rättsystemet, The System, inte lyckats 
få fast på laglig väg. Supersnuten Dirty Harry får i uppdrag av sina 
chefer, av Systemet, att sätta stopp för mc-ligans härjningar. 

Mot slutet av filmen visar det sig att ligans medlemmar faktiskt är 
riktiga mc-snutar. När de inser att deras poliskollega Harry Callahan är 
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dem på spåren (och att slutet för deras privata, av lagen icke sanktionerade 
rättskipningsföretag därför obönhörligt närmar sig) erbjuder de honom 
helt fräckt att själv bli medlem i ligan: Harry är ju egentligen lika arg på 
Systemet som de är, också Harry avskyr ju att de värsta förbrytarna så 
ofta går fria, vill inte Harry hjälpa dem med att ha ihjäl de skurkar och 
banditer som Systemet inte lyckas få fast? Clints rollgestalt levererar då 
med sammanbitet ursinne följande nyckelreplik: 

”I hate the goddam System, but until someone comes along with some 
changes that make sense, I’ll stick with it.” 

Den politiska filosofi som Dirty Harry därmed, i en enda replik, ger 
koncentrerat uttryck för formulerades redan av Alexis de Tocqueville 
(1805-1859). Tocqueville ger uttryck för precis samma slags hatkär-
lek till demokratin som Harry Callahan. De inser båda att precis som 
det finns företeelser som diktaturer och teokratier varken vill eller kan 
åstadkomma så finns det tråkigt nog företeelser som demokratin som 
styrelseskick i praktiken varken vill eller kan åstadkomma. Varken demo-
kratiseringen som process eller demokratin som styrelseskick och som 
System kan förse alla med allt – lika litet som diktaturer eller teokratier 
kan förväntas göra det. Det spelar således inte någon roll hur mycket 
man demokratiserar, det kommer ändå alltid att finnas aspekter hos 
demokratiska styren som många medborgare och väljare kommer att 
ogilla. Också majoritetsstyret och dess förtroendevalda representanter 
har ju visat sig kapabla att i det enskilda fallet välja att handla (eller avstå 
från att handla) på ett sådant sätt som av vissa kan anses skada intres-
sen som Systemet egentligen är satt att skydda. Men trots det förlorar 
varken Tocqueville eller Callahan någonsin sin uppriktiga tro på att den 
representativa demokratin och rättsstatens byråkrati til syvende og sidst 
är den bästa lösningen på de allra flesta styrelseskicksproblem i den mo-
derna staten – och det är vackert så. 

Därför: hellre erkänna och underkasta sig polisväsendets och statens 
våldsmonopol, Systemets alla fel och brister till trots, än att som den skru-
pelfria mc-ligan ta lagen i egna händer och börja avrätta folk efter eget 
godtycke, utan vare sig rättegång eller dom. Tycker Dirty Harry. 

Filmen slutar med att Harry egenhändigt, med sin Magnum 44 i 
högsta hugg, oskadliggör hela mördarligan i en rafflande närkamp, i 
vilken Dirty Harry naturligtvis representerar alla de ”urdemokrater” 
som själva upplevt (den inte sällan blodiga) frihetskampen och som just 
därför instinktivt alltid och med stor kraft slår vakt om Systemet så fort 
något hot mot det uppträder – medan den mördande motorcykelligans 
medlemmar naturligtvis representerar urdemokraternas barn och 
barnbarn och barnbarns barn, så att säga: de generationer som fötts in 
i ett redan färdigt och moget demokratiskt System, som inte på samma 
vis som sina anfäder behövt kämpa för sina friheter, och som tenderar 
att ställa orimliga medborgarkrav på sina anfäders demokrati. Om det 
demokratiska System de fötts in i inte kan ge var och en vad han eller 
hon vill ha, eller ge allt till alla förresten, och det genast minsann, då 
börjar de knorra som bortskämda snorungar. Då revolterar de. 

För den historiskt intresserade torde en sådan revolt knappast 
komma som någon överraskning: redan de gamla grekerna – som 
ju ”uppfunnit” demokratin (eller ett slags demokrati åtminstone) – 
förutspådde att också sanna demokrater förr eller senare kan förväntas 
revoltera mot sin egen demokrati. Redan de gamla grekerna övergav 
ju – mer eller mindre frivilligt – det demokratiska styre som de själva 
instiftat. Redan de gamla grekerna drog slutsatsen att den (demokratin) 
bara kan utgöra en historisk parentes, en tillfällig lösning på en stats 
styrelseskicksproblem. 

almstriden (1971) 
Vi västerlänningar är inte vana att betrakta vår moderna representations-
demokrati som de gamla grekerna betraktade sin urgamla direktdemokra-
ti – nämligen som en tillfällig lösning och med nödvändighet en historisk 
parantes – men faktum är att exemplet det moderna Sverige kan sägas 
bekräfta grekernas urgamla regel: Sveriges representativa demokrati är 
ju inte längre vad den en gång var. Man kan hävda att den sekelgamla 
svenska folkhemsdemokratin redan har passerat sitt bästföredatum, och 
att vi i Sverige redan lever i en postdemokrati. Man kan hävda att vi 
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svenskar revolterade mot (och i allt väsentligt lyckades störta) vår egen 
representationsdemokrati redan 1971, då antidemokratiska strömningar 
i samtiden ledde till en häftig medborgarrevolt – den så kallade Almstri-
den – som utspelade sig i realtid framför tevekamerorna minsann, mitt i 
centrala Stockholm, närmare bestämt i Kungsträdgården.

Det kan i visst mått ha varit för utsiktens skull som man i Stockholm 
beslöt att såga ned Kungsträdgårdens almar (på stjärnarkitekten Peter 
Celsings inrådan i så fall, så att man från parken bättre kunde se 
Stockholms slott), men framförallt var det för att underlätta byggandet 
av den nya tunnelbanestationens biljetthall under parken. Det var av allt 
att döma ett beslut fattat i god demokratiskt ordning i en av västerlandets 
till dags dato mest genuina och avancerade representativa demokratier; 
ett beslut fattat av icke korrumperade folkvalda efter beredning av icke 
korrumperade tjänstemän tillsammans med kompetenta och i vida 
kretsar respekterade konsulter (nämnde Peter Celsing, till exempel). 

Alternativ stad – i själ och hjärta en utomparlamentarisk och antide-
mokratisk sammanslutning – revolterade därför inte bara mot ett visst 
demokratiskt fattat beslut, man revolterade i praktiken mot Hjalmar 
Mehrs och andra folkvalda representanters mandat som sådant och mot 
legitimiteten hos en icke alls korrumperad, helt och hållet professio-
nellt och hedervärt skött demokrati som sådan. 

Finansborgarrådet och senare landshövdingen Hjalmar Mehrs 
försvar för nedsågningsbeslutet, var också i motsvarande grad 
naturligtvis inte så mycket ett försvar för ett enstaka nedsågningsbeslut, 
utan än mer ett försvar för den representativa demokratin som sådan. 
Det efterkrigstidens högmodernistiska Stockholm som Hjalmar Mehr 
och hans samtida var upphovsmän till, det ser ju inte ut som det gör för 
att planeringen sköttes ”odemokratiskt”, det ser ut som det gör just för 
att planeringsprocessen verkligen var genomdemokratiserad. 

den levande staden och den döda 
Vi enskilda medborgare har vunnit fantastiskt mycket på denna genom-
demokratiserade plan- och byggprocess, det förstås. Men samtidigt 

anser nog många att våra städer har fått betala ett högt pris för att vi 
sekulariserade västerlänningar skall kunna få åtnjuta ett individualistiskt 
liv i relativ frihet och jämställdhet. 

Undertecknad är benägen att i stort hålla med: demokratin som sty-
relseskick har faktiskt visat sig helt oförmöget att vid nyexploatering 
och nybyggnation, likaväl som vid renovering av befintligt bebyggel-
sebestånd, åstadkomma verkligt urbana miljöer (i den borgerliga 1800-
talsoffentlighetens mening). I en situation då valalternativen ställs di-
rekt mot varandra väljer vi moderna, sekulariserade, individualiserade, 
politiskt medvetna medborgare til syvende og sidst alltid den ”döda” 
staden framför den ”levande”. Vi väljer alltid bort den ”levande” staden 
till förmån för den ”döda”. 

(Parentes: det må så vara att det levs ett i allra högsta grad ”urbant” 
liv i flertalet av de västerländska demokratiernas större städer, men de 
städer i vilka detta ”urbana” liv levs har inte uttänkts och planerats av 
demokrater i en demokratiserad planprocess. I en demokratisk stat visas 
i förekommande fall 1800-talsstadens stadsmässighet och urbanitet 
endast en nostalgisk och turistisk hänsyn.)

De senaste hundra årens stadsplanering är definitionsmässigt tvek-
löst den mest demokratiserade någonsin. Det har i mänsklighetens his-
toria aldrig funnits något stadsbyggande som varit mer demokratiserat 
(”demokratiserat” i betydelsen ”stadsbyggande präglat av folkets själv-
styre och av den representativa demokratin som styrelseskick”). Den 
typiska västerländska betongförorten (i Sveriges fall: det typiska mil-
jonprogramsområdet) är inte något ”olycksfall i demokratiseringsarbe-
tet”. Efterkrigstidens byggande ser inte ut som det gör för att demo-
kraterna misslyckades med att åstadkomma ett verkligt demokratiserat 
byggande, utan för att de lyckades, för att de lyckades förverkliga exakt 
det slags bebyggelsestruktur de innerst inne ville åstadkomma. Att det i 
precis alla västerlandets demokratier under de senaste hundra åren har 
byggt betongförort efter betongförort är inte någon slump. Om man 
tycker illa om 1900-talets byggnadsskick (miljonprogrammet, säg) är 
det faktiskt 1900-talets globala demokratisering man egentligen kriti-
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serar. Den sentida kritiken mot 1900-talets stadsplanerande är alltså i 
själva verket en kritik mot ett i allt högre grad demokratiserat stadsbyg-
gande. Den som kritiserar det som byggts och planerats under 1900-
talet måste försöka vänja sig vid tanken att sådana sentiment i grunden 
är antidemokratiska. Demokrati är inte stadsmässigt. Urbanitet är inte 
demokratiskt. Politisk demokrati är antiurbaniserande till sin karaktär. 
Demokrater vill innerst inne inte ha några verkligt urbana miljöer. 

frihet? eller demokrati? 
Så om man hör till dem som vill slå vakt om den traditionella stenstaden, 
vart skall man vända sig, vem skall man tro på? Vilket politiskt system skall 
rädda Europas traditionella stenstad från utarmning och trivialisering, 
från att ”dö” helt enkelt, nu när vi börjat inse att folkstyre och demokrati 
inte kommer att göra det, nu när vi börjar inse att demokratin som 
praktik inte kan förväntas ge oss allt vi vill ha? What System will save us 
now that democracy won’t?2 

I våra dagars postdemokratiska Sverige (i Sverige efter Almstriden 
1971) ger man visserligen från ansvarigt håll gärna sken av att det är den 
generation av medborgare som revolterade mot och avsatte högmoder-
nisterna som kommer att ”rädda” stenstaden, att det är en ”mer levande, 
mer stadsmässig” stad som vi postdemokrater vill bygga i framtiden. 

Men i själva verket är varje postdemokrat lika misstänksam som forna 
dagars högmodernister en gång var mot den oförutsägbarhet och brist 
på överblick och kontroll för de styrande som ”det urbana tillståndet” 
innebär. Också i en postdemokrati byggs ”döda” städer. Innerst inne vill 
inte heller postdemokraterna se några verkligt urbana miljöer förverk-
ligade. 

Det postdemokratiska Sveriges medborgare i gemen verkar inte ett 
dugg missnöjda med det som byggs nytt, eller missnöjda med någonting 
som helst förresten. De verkar tvärtom mycket nöjda med sitt nya, 
ideologiskt flexiblare, icke längre regelrätt representationsdemokratiska 
Sverige. Om inte annat för att flertalet svenskar idag förmodligen 
åtnjuter större ekonomiskt välstånd, mer jämlikhet och jämställdhet, 

samt många fler och större personliga friheter än de gjorde 1971: 
svensken i gemen har idag mer av allt än han eller hon hade då. 

Hur sa? Kan medborgaren ha blivit allt ”friare” trots att det demo-
kratiska Systemet i icke oväsentlig utsträckning återbildats och blivit sva-
gare? Och tvärtom, kan en människa i en regelrätt demokrati vara ”ofri-
are” än hon skulle vara i en diktatur eller teokrati eller postdemokrati? 

Ja, rent principiellt och filosofiskt finns ingen motsättning i sådana 
antaganden. ”Demokrati” är inte samma sak som (inte synonymt med, 
inte ekvivalent med) ”frihet”. Till att börja med har de politiska filoso-
ferna aldrig ens varit överens om vad ”frihet” är. Kan den enskilde alls 
vara ”fri” i ett samhälle där vi väljer (eller tvingas?) att leva med och dela 
livsrum med andra och ta hänsyn till andras anspråk på frihet? I hur hög 
grad är jag ”fri” att göra precis som jag själv vill på andras bekostnad? 
Om jag väljer att underkasta mig andras vilja (till exempel underkastar 
mig demokratiska majoritetsbeslut), gör mitt frivilliga val att under-
kasta mig mer ”fri” eller ”ofri”? Har någon av oss egentligen en verkligt 
”fri” vilja, förresten? Och så vidare. På de frågorna finns lika många svar 
som det finns filosofiska skolor. 

Men lika hopplöst som det är för filosoferna att komma överens om 
vad ”frihet” är, lika lätt är det för politiker att faktiskt komma överens 
om hur man inrättar ett demokratiskt styrelseskick. Demokrati går 
att ta på, går att formulera i konstitutioner och i lagstiftningar. Det 
är därför fruktbart och tacksamt att hålla isär begreppen demokrati 
(ett styrelseskick, en politisk praktik) och ”frihet” (ett ideal, en utopi). 
Begreppen följs åt och samexisterar ofta i det allmänna medvetandet, för 
att inte säga nästan alltid, det kan vi se i hela Västeuropa och Amerika 
plus Japan. Men begreppen är aldrig synonymer. 

Det borde i sin tur betyda att våra dagars ”postdemokrati” inte heller 
kan anses vara synonymt med ”frihet”. Det betyder att vi egentligen inte 
alls har Almstriden, eller postdemokratin som sådan att tacka för våra 
dagars välstånd, jämställdhet och personliga friheter. Och vad värre är: 
den svenska postdemokrati som såg dagens ljus i Almstriden 1971 är på 
intet vis någon garanti för den enskildes välstånd eller friheter i framtiden. 
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Eller någon garanti för någonting som helst egentligen. Postdemokratin 
bygger ju inte på fasta politiska principer, den är ju så ideologsikt flexibel 
och moraliskt böjlig att den ger efter så fort någon petar på den. Allt vi 
värdesätter kan således i en postdemokratisk samhällsordning när som 
helst tas ifrån oss, utan att medborgarna och väljarna längre kan utöva 
någon egentlig representativ folkstyrelseskicksmakt över skeendet. Vad 
snopna postdemokratierna skall bli när den dagen kommer. Skägget i 
brevlådan, liksom. 

en öl med hjalmar mehr 
När man som undertecknad ägnar en del tid åt att kontemplera vår 
samtids postdemokratiska arkitektur och stadsplanering3 är det inte 
utan att man så småningom blir benägen att börja dra paralleller 
(haltande förstås, men ändå) mellan den moraliskt depraverade 
motorcykelmördarligan i Dirty Harrys San Fransisco och Almstridens 
depraverade, antidemokratiska trädkramarliga i Hjalmar Mehrs 
Stockholm: Alternativ stads motiv för att krama träd var på sitt sätt lika 
grumliga som filmen motorcykelligas motiv att mörda knarkkungar. 

Man blir också benägen att dra paralleller (lika drastiskt haltande) 
mellan San Fransiscos Dirty Harry – vars polismetoder man kan tycka vad 
man vill om, och Stockholms Hjalmar Mehr – vars stadsplaneringspolitik 
man kan tycka vad man vill om, men som alltid, när det verkligen gällde, 
med näbbar och klor, precis som Dirty Harry, försvarade demokratin: 
Stockholms Dirty Hjalmar var en av the good guys lika mycket som San 
Fransiscos Dirty Harry var det. Heder åt Hjalmar Mehr för det politiska 
motstånd han bjöd de utomparlamentariska trädkramarna 1971. 

För övrigt anser jag (precis som Hjalmar) att Kungsans almar borde 
sågas ned. Bättre sent än aldrig: jag är övertygad om att Peter Celsings 
Kungsträdgårdsprojekt förverkligat, Den Demokratiska Parken (utan 
almar) på sikt vore att föredra framför den postdemokratiska monstruo-
sitet (med almar) som är Kungsan av idag: den glädjelösa jippopark som 
Alternativ stad i allt väsentligt gjorde möjlig med sin utomparlamenta-
riska revolt 1971, en park i vilken kommersiella jippon av tvivelaktigt 

socialt värde inhysta i risiga tält avlöser varandra på grusplanerna, och 
skräniga gratiskonserter av tvivelaktigt allmänintresse avlöser varandra 
på den stora utomhusscenen. Kungsan av idag är till salu till högstbju-
dande, de som betalar mest får hyra hela parken för att göra reklam för 
sig själva och för sina kommersiella produkter. Vulgärt och ledsamt.

Om jag finge visa runt Hjalmar Mehr (som jag aldrig träffat, 
och död sedan 1979) i den rassliga och genomkommersialiserade 
Kungsträdgården av idag, och om jag efter vår rundvandring finge bjuda 
Hjalmar på en öl, då skulle vi slå oss ned på det ledsamma T.G.I. Friday’s, 
beställa, ta ett par klunkar i godan ro och se ut över Kungsan under 
gemensam tystnad. Sedan skulle Hjalmar kanske torka ölmustaschen 
från överläppen och bryta tystnaden med ett tankfullt och litet sorgligt 
konstaterande: ”Så går det om man frångår demokratins principer och 
kommer utomparlamentarikerna till mötes. Ger man dem ett lillfinger 
tar de så småningom hela handen.” Sedan skulle vi sitta där helt tysta så 
länge som vi hade öl kvar i våra glas. Vi skulle förstås tillslut resa oss, ta 
farväl, skiljas åt, bege oss var och en till sitt, Hjalmar till sin himmel, jag 
hem till mig, för att aldrig mer återse varandra. Och vi skulle skiljas åt i 
tysthet, för att inget mer skulle behöva sägas i den saken. 

Men jag ville ropa: Dirty Harry! Dirty Harry! Vi behöver Dig! 
Vi hade behövt Dina drastiska snutmetoder och Din starka tro på 
representationsdemokratins okränkbarhet redan under medborgarrevolten i 
Kungsträdgården 1971! Kom hit, kom till oss i Stockholm, Dirty Harry! Och 
jag ville ropa: Hjalmar Mehr! Hjalmar Mehr! Vi i Stockholm behöver Dig! 
Kom tillbaka, kom tillbaka till Stockholm, Hjalmar Mehr! Allt är förlåtet!  
kritik #9/10, september 2010

1 De fem filmerna om Dirty Harry med Clint Eastwood i huvudrollen är: Dirty Harry (Warner Bros., 
1971); Magnum Force (1973); The Enforcer (Hårdingen, 1976); Sudden Impact (1983); The Dead 
Pool (Dödsspelet, 1988).
2 Jämför ur Truisms (1977-79) av Jenny Holzer: What Urge Will Save Us Now that Sex Won’t?
3 När man exempelvis talar om sentida stadsbyggnadsprojekt som Södra station eller S:t Eriksområ-
det eller för all del Kungsträdgården i Stockholm, då föredrar jag som genrebeteckning ”postdemo-
kratism” framför ”postmodernism”.
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BEHOVET AV KRITIK
Erik Torvén

Utdraget ur Learning from Las Vegas (Robert Venturi, Denise Scott 
Brown & Steven Izenour, 1972) som presenterades i kritik #8 pekar 
på en problematik som fortfarande är högst aktuell. I Learning from Las 
Vegas förstås arkitekturen som bild med utläsbar betydelse. Sedd från det 
perspektivet framstod den då rådande senmodernistiska arkitekturen 
som abstrakt och icke-kommunikativ, en arkitektur som strävade efter 
att bara uttrycka rent arkitektoniska element. Den riskerade därför att 
upplevas som tom och tråkig, hur expressiv den än tycktes vara.

Ett resultat av modernismens rörelse mot det abstrakta är att vi nu 
har en arkitektur och en arkitekturkritik som är ”bra på att diskutera 
form, men inte innehåll” som Dan Jönsson skrev om konstkritiken i en 
artikel i Dagens Nyheter 18/11 2010. I samma artikel efterlyste han 
en konst som var en del av den offentliga debatten, istället för att vara 
antingen akademisk eller design- och upplevelsekonst. Resonemanget 
har en poäng som kan överföras till arkitektur, fast för arkitekturens del 
är det värre –  själva idén om att arkitekturen har ett innehåll är ovan 
för oss. För att arkitekturen skall bli meningsfull måste detta innehåll 
lyftas fram, diskuteras och gestaltas. I glappet mellan tom form och 
akademisk forskning finns behovet av en kritisk praktik och en praktisk 
kritik som förmår syntetisera komplicerade sammanhang till menings-
bärande helheter.

Den kritiska rörelse som på 1960- och 1970-talet resulterade i post-
modernismen formulerade en uppsättning strategier som kan hjälpa oss 
att förstå varför dagens arkitektur på många sätt verkar stå utanför sam-
hällsdebatten. Postmodernismen som historisk stil är övergiven, men 
uppgörelsen med modernismen verkar ännu oavslutad.

I Clement Greenbergs text Det modernistiska måleriet från 1960 for-
muleras modernismens odlande av varje konstforms särart, rörelsen 

mot det abstrakta. Den rörelsen kan ses som en adekvat tolkning av 
moderniteten, där ett alienerat kollektiv parades med en stark tro på 
individens universalitet i en liberalt grundad tanketradition. Den ab-
strakta konsten med en individs expressiva avtryck mot en neutral vit 
rymd utgör en heroisk bild av detta. Ett oväntat och tragiskt resultat 
blir att konsten därigenom illustrerar kapitalismens mekanismer. All-
tings utbytbarhet i varuekonomin skapar en nivellering där tillgång och 
efterfrågan är den enda värdegrunden. När konsten avsäger sig betydel-
ser utanför konstvärlden reduceras den till ett fokus för publikens begär 
och kan sägas förkroppsliga varan som idé. De senaste decenniernas va-
rumärkeskapitalism förtydligar ytterligare likheten mellan varans logik 
och konstmarknadens estetiska profilering. 

I den modernistiska arkitekturen motsvaras detta av hjältearkitek-
ternas villor och designade hushållsredskap, där tolkningen av det mo-
derna tillståndet gav en abstrakt formvärld, anpassad till varuekonomins 
villkor. Men medan den abstrakta konsten nådde en slutpunkt i mono-
kromen, för att sedan utvecklas mot helt nya former, tycks arkitekturen 
ha trillat tillbaka i det abstrakta spåret. Det som en gång var banbry-
tande och speglade en uppfattning om modernitet är nu renodlat till 
livsstilskonsumtion.

Trots 40-50 år av kritiskt tänkande efter modernismen, verkar många 
vara övertygade om att arkitekturen skall vara ”abstrakt”, det vill säga 
självrefererande, och att utövandet av denna genre är arkitektens kärn-
kunskap. Kan det bero på att de kommersiella krafter arkitekter arbetar 
för understödjer en stum arkitektur, som inte kommunicerar något sub-
versivt budskap? Eller beror det på att arkitektkåren känner sig stärkt 
av den exklusivitet som utgår från att ha en egen estetik? Att en estetik 
för de invigda också är ett kommersiellt framgångskoncept framgår av 
att uttrycket ”arkitektritat” har blivit ett flitigt använt varumärke, där 
arkitekten inte förväntats bidra med mer än den egna professionens 
estetiska preferenser.

Traumat efter miljonprogrammet brukar ofta framhållas som en 
förklaringsmodell när svenska arkitekters situation kommer på tal. 



148 149

Miljonprogrammet kan ses som ett försök att ta sig vidare genom mo-
dernismen, genom att blunda och löpa linan ut i extremrationalism 
– miljonprogrammet är på ett sätt arkitekturens motsvarighet till den 
monokroma målningen. Men frågan om hur arkitekturen skulle ta sig 
vidare från denna nollpunkt verkar ännu svårare att besvara än inom 
konsten.

Vi i den generation arkitekter som nu verkar har denna olösta pro-
blematik som ett arv, många tar ut svängarna och verkar tro att lösning-
en heter mer arkitektur, i betydelsen: abstrakt, expressiv arkitektur, som 
inte uttrycker något annat än just – arkitektur. Resultatet är arkitektur 
som handelsvara, ickekontextuell och lockande. Vi verkar nu vara inne-
slutna i en allomfattande och allenarådande kommersialism.

Motdraget mot det kapitalistiska samhällets alienering och nivel-
lering var under modernismen försöken till en ny modern och konstru-
erad kollektivitet. Nationalism, nazism, kommunism och i Sverige folk-
hemsbygget kan förstås som konstruktioner av en kollektiv identitet för 
att ge samhället en ideologisk grund. Antingen nostalgiskt tillbakablick-
ande som nationalismen eller kompromisslöst framåtriktad som kom-
munismen. I arkitekturen motsvaras detta av de ständigt återkommande 
utopiska samhällsbyggnadsprojekten, där miljonprogrammet utgör en 
logisk slutpunkt.

Med ideologiernas död dog även bostadsmaskinen som idé, samti-
digt som postmodernismen körde fast i tomma gester. Detta gav för-
utsättningar för en ny våg av abstrakt arkitektur. Samtidigt med New 
Labour, Göran Persson och den globala kapitalismen utvecklas en arki-
tektur som bejakar urbanism, täthet och stadens anonymitet. Bristen på 
kritiskt motstånd parat med stark tillväxt genererade en utveckling mot 
abstrakt expressivitet. Arkitekturen som kommersiellt smörjmedel fick 
lika stor spridning som de liberala idéerna under 1990-talet. 

Frågan är hur dagens postideologiska motrörelse skall formuleras. 
I kritiken av modernismen på 1960- och 1970-talet utvecklades bland 
annat idén om arkitekturen som ett språk, en idé som leder vidare till 
frågan om vad detta språk förmedlar. Analysen reducerades dock till 

att handla om tecken snarare än om arkitektoniska helheter, vilket gör 
att postmodernismen som stil till slut bara landade på ytan. Byggna-
den skulle kommunicera som bild, samtidigt som modernismens funk-
tionstänkande och ideologiska program i stort sett låg kvar, byggna-
dens betydelse ändrades därför inte i grunden. Språkanalogin missar 
att situationen och människan tillsammans med arkitekturen bygger 
en komplexare betydelsestruktur än den av enbart tecken. I den mini-
malistiska konsten på 1960-talet utvecklades idén om att konstverket 
uppstod i rummet, i interaktionen mellan betraktare och verk. Utifrån 
denna utgångspunkt har det skett en utveckling i konsten mot att inte-
grera betraktaren och sammanhanget i verket som t ex inom relationell 
estetik och performativ konst. Detta kan gälla även för arkitekturen: om 
användandet av arkitektur tillåts generera rum och programinnehåll, 
blir arkitekturens betydelse en fråga som ständigt omförhandlas genom 
byggnadens användning. Härigenom förändras även arkitektens roll, 
från ensam skapare till organisatör av en kollektiv kreativitet .

Behovet av en kritisk arkitektur, som tar sin utgångspunkt i den 
motrörelse mot modernismen som startade på 1960-talet, är mer skriande 
än någonsin, speciellt som kollektivistiska lösningar avfärdas som 
”miljonprogram” lika lättvindigt som all politik vänster om folkpartiet 
avfärdas som socialism. Utvecklandet av en sådan arkitektur tar sin 
utgångspunkt i hur arkitekturen besvarar och gestaltar samhällsfrågor. 
Vi behöver en arkitektur som tar aktiv del i samhället, som uträttar något 
viktigt, som säger oss något om vilka vi är och reflekterar över vad vi vill 
bli. Genom misstänkliggörandet av alla former av ideologier är ansatsen 
denna gång mer diskursiv och sökande än på 1960-talet, och snarare än 
att söka absoluta svar måste vi hitta ett mer dynamiskt förhållningssätt. 
Arkitekturen behöver inte direkt relatera till politiska frågor, utan det 
viktiga är att förstå och utveckla arkitekturens potential som diskursivt 
språk. För hitta fram till en arkitektur som är både meningsbärande som 
visuellt uttryck och i sina faktiska funktioner behöver vi ett fördjupat 
samtal och en kritisk praktik.  kritik #11, december 2010
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TENDENS I TÄBY
Pär Eliaeson

Resultatet av den allmänna öppna arkitekttävlingen om nytt kommun-
hus i Täby centrum väckte inget större jubel på barrikaderna i arkitek-
tursverige. Vid genomläsningen av juryutlåtandet (alltid en favoritläs-
ning för undertecknad, ofta kritik och komik i skön förening) hittades 
dock en riktig pärla, naturligtvis på platsen ”hedersomnämnande”, som 
alltid. Stockholmskontoret General Architecture hade lämnat i ett för-
slag med namn ”Civitas” som – precis som deras under två år(!) skanda-
löst förbisedda Kasper Salin-kandidat Skellefteå Kraft – på ett lågmält 
och sofistikerat sätt utmanar både teknisk, estetisk och arkitektonisk 
konsensus. En prefabricerad betongfasad bestående av venetianska bå-
gar (med tydlig uttalade hänvisningar till deras auktoritet) och brons-
färgade fönsterpartier ligger långt ifrån det som är rumsrent i Världens 
modernaste land, som populärhistorikern Fredrik Lindström vill säga 
det. Och till min stora glädje kunde tävlingens jury inte dölja att dom 
blivit smått provocerade (men ändå lite lockade, uppenbarligen):

”Byggnadens yttre anspelar på en venetiansk epok då starka köpmän 
styrde stora delar av Medelhavet. Byggnaderna var då ofta ett signum för 
rikedom och makt. Fasadens formspråk kan antingen vara historiserande 
eller futuristisk. Interiören uppvisar stora kvalieter och möjligheter till 
flexibla lösningar, speciellt entréplanet och takvåningen. Insidans öppna och 
moderna layout motsäger den historiserande fasaden.”

Förutom att utlåtandet är hemskt illa skrivet (styrde köpmännen ”Med-
elhavet”?; stavfel, felaktiga böjningar etc), så är slutklämmen fantastisk. 
Trots att juryn själv i inledningen etablerat att fasaden möjligtvis kunde 
vara ”futuristisk”(?) så slängs den lilla öppningen brutalt igen i slut-
klämmen: ”Visst är planlösningen fin, men den där äckliga fasaden kan 
vi ändå inte tåla!”. Arkitekturkomik på hög nivå. Att så små estetiska 
provokationer kan få sådana rörande upprörda effekter. Förstår ni inte 

att vi kommer att läsa era utlåtanden och därmed se in i era små hjär-
nor? Och varför dela ut ett hedersomnämnande till ett förslag som man 
inte accepterar det konceptuella fundamentet till?

Detta för oss in på det allvarliga problem som Täby-tävlingen bara 
är ännu ett symptom på: svenska arkitekttävlingar producerar oftast 
urvattnad och ryggradslös arkitektur. Det som premieras (och kanske 
eventuellt till slut, i starkt förändrad form, byggs) är lösningar som be-
ställaren ser som ”utvecklingsbara” och ”flexibla”. Man betraktar inte 
arkitekturtävlingen som en tävling i just arkitektur, utan vill ha lösa 
skisser som man kan jobba vidare på själva. Rutinerade arkitektkontor 
(som vinnaren i Täby, White) vet detta och anpassar sig. Denna tanke-
figur är ett missbrukande av arkitekters dyrbara tid och respekterar inte 
arkitektens djupgående kompetens.

General Architecture var fullständigt idiotiska taktiskt i Täbytävling-
en. Man presenterade ett konceptuellt mycket starkt förslag (som man 
därmed måste respektera om man vill gå vidare med det) med estetiskt, 
tekniskt och ekonomiskt integrerade system i samverkan och synergi. En 
smart och kreativ lösning av etablerade och konventionella komponenter 
med högt idéinnehåll (och därmed stark koppling till upphovsmännen).

Alltså: General Architecture agerade professionella och kreativa ar-
kitekter med stor integritet. Dåligt beslut!  kritik #11, december 2010
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DEAR OTHER ARCHITECTS
Charles Holland

Please stop entering design competitions. It’s sheer folly. Here’s why: 

1.  It’s massively wasteful of your time and resources. Can you think of 
another comparable industry, or, more pertinently, profession, that 
spends so much time and money on bidding for work? Do doctors 
undertake a number of unpaid, speculative operations in order to 
convince people that they really need a hip replacement? No.

2.  It gives away your main asset – your ideas – for free. After that, the 
rest is routine.

3.  You are highly unlikely to win. This is just a fact. Some are better at 
them than others but no one wins them all and most lose often.

4.  Even if you do win, it’s still unlikely that the building will be built. 
Most competitions are speculative, not in the sense that the client is 
looking for experimental architecture, but in the sense that there is 
little or no funding in place and they have not informed you of all 
the impediments still in the way of the project.

5.  Therefore, there is often only one thing more disappointing than 
losing a competition and that’s winning one (in the long run).

6.  They are a pretty terrible way of procuring a building. Imagine a 
system where you want something but you’re not sure exactly what 
it is. So you make a list of things you think you want and invite 
everyone in the world to send you their ideas for what it looks like. 
You have no other interaction with them, communicate – if at all 
– by email and, in the end, hope for the best and pick the one you 
fancy. This is the architectural competition process. It’s similar to 
internet dating, but less fun.

7.  Competitions momentarily flatter you into thinking that you are 
designing, say, Oslo Opera House or a New Town outside Madrid 

but, in reality, you’re not. Until you get the commission it’s just 
pretend.

8.  No one else in the world understands why you’re doing it. They 
just get used to you not coming out or refusing to take a holiday or 
forgetting to wash for five days. But they still think you’re mad.

9.  You could do without the stress. All that time. All that effort. The 
all-nighters and the break-neck journey to the printers to get the 
boards made up! The intern dispatched to Inverness to hand them 
in because you’ve missed the courier’s deadline! The anxious wait 
for the results that sometimes never come! Honestly, you could do 
without it.

10. It’s not the failure that will kill you. It’s the hope.

So, if you’re thinking of entering a competition, don’t! Take your office 
down the pub instead. It will be more fun and cost a lot less. You might 
even meet someone down there who wants to give you a job. 
 Remember: if you stop, I can too.  kritik #11, december 2010
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NOBIS HOTEL
Peter Hallén

Allt började I Rom, men familjen Catenaccis och min gemensamma his-
toria började tidigt 1980-tal vid Folkungagatan i Stockholm på restau-
rang Caina, som mamma Mathilde och pappa Enzo, eller Vincenzo, öpp-
nade 1980. Denna nya och fräscha uppenbarelse i Stockholms då mossiga 
restaurangliv. Här jobbade hela familjen. Fyra generationer Catenacci: 
Alessandro, Stefano och Mauro, syster Cinzia, mormor Maura Pepe, 
gammelmormor Raffaela Terzuol och gammelfarmor Nonna Fellucca. 

Alessandro, eller Sandro, ville snart vidare mot egna äventyr och köpte 
femtio procent av pizzerian Capri vid Nybrogatan, ett ställe på vilket jag 
övat på min italienska sedan 1976. Capri skapades av bröderna Paolo och 
Sergio Montanari 1971. En brun gipsgrotta, som idag ser likadan ut som 
på sjuttiotalet, designad av Lars Liedegren. Några år därefter öppnar 
Sandro Birger Bar i samma kvarter som hotell Nobis nu ligger.

Sandro Catenacci köpte sedermera Tore Wretmans restaurangim-
perium. Lånet i bank för köpeskillingen betalades raskt av genom att 
sälja en målning från Operakällaren och Riche till Paolo och Sergio 
Montanari. Själv behöll Sandro Operakällaren, Bakfickan, Operabaren, 
Café Opera och Stallmästaregården. Paolo tog hand om Riche och Ser-
gio fortsatte med Martini, som låg i samma lokaler där nu Caina är 
lokaliserad.

Martini öppnade två år efter Caina, de båda utvecklades parallellt och 
var viktiga vattenhål i Stockholm. Caina lyckades till och med locka en 
annars mindre utflyktsbenägen publik från Östermalm till Söder. Caina 
var ljust, enkelt och samtidigt elegant, med en äkta, genuin italiensk 
meny. Martini var också elegant, men med mycket tyg och tofsar och 
aldrig enkel. Inredningen gjordes av Lars Liedegren också här. Vet inte 
vem som gjorde interiören på Caina, men det kanske kommer fram 
någon dag. 

Nu har vi Catenacci med Nobisgruppen och Caina i bagaget på plats 
på Norrmalmstorg. Bara arkitekterna saknas för att alla monopolspelarna 
skall vara på plats: Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune; CKR. 
Erfarna inredningsarkitekter och möbelformgivare från Konstfack med 
massor av serieproducerade möbler och produkter i portföljen och med 
många restauranger i sin CV. Jag tror att den första de gjorde var One 
Happy Cloud, i hörnet Karlavägen och Rådmansgatan. 

Vi intervjuades vid den tiden i en lång artikel i Dagens Nyheter, CKR 
och jag, om hur vi skapade restauranger och det framkom redan då tydligt 
att vi hade lite olika förhållningssätt. Jag hade tidigare gjort East med 
Thomas Sandell, Halv Grek Plus Turk på egen hand. Åtminstone den 
sistnämnda gav det som inte var nationellt och blont ett ansikte. Delvis 
kanske CKR och jag befinner oss vid samma ståndpunkter idag, men 
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en hel del närmare varandra tror jag att vi med åren kommit. Jag blev 
till exempel mycket glad när jag såg den föryngring av Operakällarens 
matsal som CKR gjorde, även om baren inte är mig lika kär. De gigantiska 
speglarna var smått genialiska, i ett av matvärldens rikaste rum.

Jag bodde på hotell i min egen stad i somras, på Hotell Skeppsholmen. 
Fann där en omsorg om gästen på rummen, som jag uppskattade och 
arkitekternas möbler passade på ett utmärkt sätt ihop med byggnaden. 
Upplevde också att det funnits en stark beställare, som ställt krav och 
formulerar önskemål, som fått CKR att anstränga sig till det yttersta.

Jag tror att restauranger och hotell alltid i grunden måste vara kla-
siska, familjära, bekväma, vänliga, stödjande. Ovanpå det kan man glase-
ra ett skikt med design som väcker associationer, innehåller ett budskap, 
ett embryo till kommunikation. Det yttersta skiktet kan vara trendigt 
och spektakulärt, men grundkompositionen måste alltid sträva efter de 
eviga värden som aldrig förgås. Mat, dryck, kärlek och sömn är inget 
man leker med. Det är på blodigt allvar. Det tycker jag att man har 
förstått på Nobis.

En mycket ambitiös bok som behandlar hotellets arkitektur och 
design har producerats med hjälp av projektets marknadsförare Brit-
tonBritton. Sandro talar i den om sina personliga erfarenheter som re-
senär; att det skall vara elegant, effektivt, karismatiskt, mycket bekvämt. 
Ha en avspänd atmosfär, fri från varje pretentiös gimmick och onödiga 
spänningsmoment. Inga förgyllda ramar, röd sammet eller extravaganta 
uniformer. Frihet att njuta av ens tid i maximal komfort, i stil, avspänt 
och effektivt. 

Undrar en del över varför Sandro betonar detta med effektivitet 
två gånger? Effektivitet för vem, gästen eller personalen? Är det kanske 
kopplat till vad gästen är beredd och betala? Han talar om en moralisk di-
mension, onödiga kvadratmetrar som bara är luft; att en viss blygsamhet, 
återhållsamhet, etik och miljöomsorg är både nödvändig och passande.

Stefano Catenacci, mästerkocken av tredje generationen kockar i fa-
miljen, talar om Caina som en elegant trattoria där trend och tradition 
kombineras. Bistron, snabb mat i elegant inramning, som ett samtida 

urbant café. Enkelt och rättframt, men lagat med passion och bästa in-
gredienser. Allt det har han alldeles rätt i, men han behöver knappast 
påpeka att müslin är av honom hemlagad! Tar bara för givet att allt 
han serverar, med de undantag som påpekas, har lagats här i köket på 
Norrmalmstorg.

Av George Simeon, och hans böcker om kommissarie Maigret, lärde jag 
mig vad restaurangkvalitet är för något. Den läxan har man lärt sig både 
i bistron och på Caina.

Av Arrigo Cipriani lärde jag mig i Venedig vad värdskap är för något. 
När du andra gången kommer till hans Harry’s Bar, hälsar han dig som 
om han känner dig och utrycker en förhoppning om att du skall känna 
dig som hemma. Tredje gången frågar han hur frugan mår. Då känner 
jag mig i alla fall, som om jag vore hemma hos en vän. Så känner jag 
mig också när jag blir omhändertagen av Jonas Andersson, ansvarig för 
gästrelationer och varumärket Nobis.

Av Erik Lallerstedt lärde jag mig på Gondolen att det aldrig är arki-
tekten eller designern som skall synas utan krögaren, den i vars händer 
gästen lägger sitt liv. Där gästen inte blir matförgiftad, för full, där natt-
sömnen eller kärleksstunden inte blir störd. Det är till restauratören 
man går, det är attraktionskraften hos henne eller honom man återvän-
der till. Det är krögaren som är varumärket. 

Familjen Catenacci har just en sådan trovärdig historia av kök, mat-
sal och hotell, men glöm aldrig vem det är som gästen kommer till. 
Vi kommer till trollkarlen i baren; till den både traditionsbundne och 
sökande innovatören vid grytorna; till portiern som vakar över porten 
under natten, när den underbart sköna sängen med sensuella lakan är 
din och du där får vila ostörd. Vi lägger våra liv i era händer.

CKR ställer sig i sin text frågan varför dagens boutique- och design-
hotell sällan lyckas skapa en atmosfär jämbördig den som genomsyrar 
klassiska 1800-tals interiörer. Kan det vara en skillnad i stilidealen, mel-
lan nyklassicism och modernism eller är det något annat som saknas?
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De bestämde sig sedan för att en kompromisslös attityd tillsammans 
med ett visst mått av excentricitet var nödvändig. Ingen detalj mindre 
viktig än någon annan. Att matchning inte handlar om en allestädes 
närvarande upprepad möbelmodell eller färg. Snarare om ett helgjutet 
personligt urval.

Det är bra att CKR frågar sig detta, för det är den springande 
punkten. Konstigt dock, att de i kommunikationen tar en så defensiv 
hållning och beskriver vad de inte bör göra istället för att bara presentera 
det de gjort, som om det vore naturligt och självklart. Att en inredning 
som denna, med all sin komplexitet och prestigefyllda lokaliteter inte 
handlar om matchning genom upprepning av samma element torde 
vara uppenbart.

Ett återkommande tema är mönster som härrör från tidigare projekt, 
från firmans abstraherade arkitektritningar. En lek med geometrier 
med ursprung från något helt annat. Ibland lyckas det, men långt 
ifrån alltid. Tycker att kommunikationen runt projektet alldeles för 
mycket koncentreras på konceptet bakom dessa mönster. Det är ganska 
ointressant för oss andra om inte mönstren kan verka i sin egen rätt, 
utan den självskådande historien bakom dess tillkomst.

CKR redovisar intressant nog hur många designade föremål som 
ingår i den slutgiltiga kompositionen. 170 enskilt formgivna föremål 
varav ca 20 är unikt formgivna av CKR för hotellet, emedan 70 är 
variationer på tidigare formgivna föremål. Då har alltså CKR bidragit 
med drygt hälften av föremålen själva. Vilket oerhört privilegium, att 
ha en så stor mängd av sin design i produktion och få använda den i ett 
projekt som detta. Jag gissar att man i projektet handlat inredning för si 
så där 20 miljoner kronor. Litet fint bidrag till royaltychecken...

Claes Britton skriver om modernt och skarpt men samtidigt klassiskt 
och tidlöst. Något kontrollerat och dämpat i sitt allmänna överordnade 
intryckt, rikt på detaljer, mönster och överraskningar. Vintertidens låga 
kontraster och bleka nyanser. Det stämmer väl på det intryck jag fått 
av projektet, så när som på de rika detaljerna. Dessa har jag inte hittat 

ännu. Men så är det grafiska designprogrammet, i alla sina delar, inte 
ännu genomfört. Alla mönster som kommunikationskonceptet bygger 
på har jag ännu inte lyckats göra till mina. 

Stefan Andersson, art director på BrittonBritton, skriver att hotellets 
logotyp förefaller utomordentligt enkel och klassisk, men om du tar en 
närmare titt skall den ha sina egna personliga något excentriska detaljer. 
Har tittat och tittat, men inte kunnat hitta de detaljerna. Tvärtemot så 
uppfattar jag logotypen som befriande opretentiös, då förstår jag inte 
varför man försöker sälja in den som något mera märkvärdigt. Han skri-
ver vidare att paletten är en skala av brunt och grått, undvikande svart 
och vitt. Typografin vit som i rumsnumrens porslinsnummer.

Mönstret för hotellets brevpapper och ett flertal andra grafiska enhe-
ter bygger på arkitekternas mer eller mindre subtila mönster. Intressant 
att man använder arkitekturens geometrier på olika ytskikt i byggna-
derna och knyter dem till grafiska uttryck med olika funktion. Vore det 
inte relevant att det grafiska mönstret på trycksakerna hänger samman 
med deras funktion och mönstrens ursprungliga plats i hotellet? Borde 
till exempel inte nyckelkorten till hotellrummen ha hotellkorridorens 
mattas mönster hellre än stenens geometri från baren?

Loungemenyn har använt gårdens överbyggda innertak som inspi-
ration till sitt omslag, men här är den blank och med fler rutor på mot-
svarande yta än taket, skalan är alltså annorlunda och intressantare än 
den i taket. Frågan är om inte ”pixlarna” i taket borde varit både fler och 
blanka. Nu verkar de på mig som grova schabloner jämförbara med en 
gallerias konstnärliga dekor på 1970-talet. Guldbarens meny är också 
blank, i guld förstås, med geometri från golvets stenläggning. Båda me-
nyerna är tyvärr känsliga för fingeravtryck.

Tillbaka till arkitekturen: bistron är riktigt fin, men hur lång visuell 
livstid har den centrala takarmaturen? Fina blanka bord av massiv zink. 
Subtilt färgade glaselement skall föra tankarna till tartanmönster. Krävs 
flera besök för att upptäcka detta, men det är en smart strategi, just för 
att det hela tiden skall finnas något ytterligare att upptäcka. Samma 
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grå kulör på all den italienska mosaiken, men med olika glasyr. Subtilt, 
glittrande, festligt. Jag trivs med min supergoda Gragnano Paccheripasta 
med lökcréme, vitt vin och stekt zucchini.

I lobbyn fina rostiga och vaxade bordsskivor, föredömligt lång 
soffa, men puffarna tråkigt stickiga som blott ullfilt kan vara. Rolig 
idé med 25 olika klotformade belysningsarmaturerna, som ett moln i 
taket, men det hade varit skönt att slippa de allra mest visuellt utslitna 
exemplen, men det hade ju å andra sidan gjort installationen mindre 
konceptuell. Speglar i all ära, men ibland kan effekten av dem bli lite 
underlig, som vid receptionsdisken där det sticker upp tre baksidor av 
datorskärmar och en, två eller tre huvuden ovanför en spegelbild av 
möblerna i lobbyn.

Arkitekterna har dock verkligen lyckats med att knyta bottenvå-
ningens publika rum till torget. Tror att det delvis är ett resultat av vad 
jag tror är en ny golvnivå för lobby och bistro. Känns väldigt bra att 
interiören på hotellet har blivit en del av ett urbant rum att njuta av och 
förvånas över.

Om loungen säger CKR: istället för att skapa en homogen grupp av 
upprepade sittmöbler, har vi möblerat loungen som fyra hela vardags-
rum. Stora speglar, som falska fönster, infördes för att utvidga käns-
lan av horisontell fortsättning på golvnivån och för att balansera hela 
rummets vertikalitet. Möbleringen illustrerar filosofin av att mixa och 
matcha hellre än att standardisera och därigenom skapa en mer person-
lig miljö. Ytterligare ett exempel på CKR:s defensiva hållning när de 
här beskriver loungens möbleringskoncept. Det finns ingen anledning 
att tala om hur man inte skall göra. Just do it! 

Det får dock inte vara tråkigt och det tycker jag än så länge att det 
är i loungen. Det är något som saknas. Någon slags själ som ännu är 
frånvarande. Belysningen kan vara en anledning, den saknas här och där 
och skulle nog kunna bidra med att göra de fyra vardagsrummen mer 
levande och besjälade. Undrar om inte loungen borde varit mörkblond 
som hotellrummen? De helt vita fasaderna bidrar säkert till att göra 
rummet stumt.

Gunnar Cyréns magnifika monumentalarmatur från Orrefors, som 
hängt där sedan 1960-talet är definitivt en gyllene gåva till rumsligheten. 
Den av deg inspirerade Baklavalampan har en både taktil och visuell 
karaktär som gör den nästan omöjlig att inte både peta på och njuta av. 
Medusaborden designade för hotellet med två smarta stativ av konvexa 
och konkava spindelben är originella och spännande i sin form. Same, 
same but different!

De stora lutande speglarna gör ett viktigt jobb i att förlänga rummets 
axlar, men proportionerna på den i hörnet breddade spegeln känns 
degig och utan spänst. Grått ulltyg möter grå kudde med korsmönster; 
diagonalmönstrad grå kudde möter enfärgat grå kudde möter kaktus. 
Grått i grått plus kaktus. Jonas, min underbara värd, kallar det maskulint 
och när han uttalar ordet låter det mycket positivt. Monumentalbilden 
i taket är ett pixlat resultat av ett privat fotografi tittande upp emot en 
sommarhimmel från en träddunge. Det är något med skalan på pixlarna 
som är fel, mönstret är för grovt och förenklat.

In i Guldbaren: en fantastisk bardisk av bakifrån belyst honungsfärgad 
onyx var en uppenbarelse den första december när hotellet öppnade. 
Sedan dess har belysningen krånglat och vi väntar med spänning på 
att onyxdisk nummer två skall anlända från Kina och en fungerande 
belysning kommer på plats. Den genomlysta stenen ser så god ut att jag 
vill äta den, färgen är helt bedårande. Stenfreak som jag är blev jag helt 
lycklig, men lika besviken när belysningen inte fungerade längre. Får 
dricka gyllene drinkar, att döva mig med så länge.

Om det är onyxen som lockat fram guldtonerna i speglarna, ljushål-
larna och de fina massiva mässings borden vet jag inte, men den varma 
blanka gyllene färgen är som en lisa för både själen och ansiktsfärgen, i 
kontrast mot den i övrigt strama bleka atmosfären i loungen. Skall nog 
inte dricka för många starka drinkar härinne, vill inte riskera förlora 
balansen i speglingarnas värld, så skål för nykterheten!

Restaurang Caina är en behaglig miljö fylld av kvalitet i sina material. 
Något röriga placeringar av olivträ och belysningsarmaturer på golvet, 
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men det är kanske medvetet för att ”klä ner miljön”. Av Erik Lallerstedt 
har jag lärt mig att en bordsplacering skall vara kuperad som ett 
landskap, här är den det, men det stora runda bordet upplever jag som 
inklämt eller malplacerat på något sätt.

Den kylda buffédisken av marmor är mycket fin och förmodligen 
smart funktionell. Stiliga, blankpolerade spotlights av individuellt olika 
längd belyser den. Det mönsterlagda marmorgolvet i två gråtoner är 
vackert. Det är också dukarna på borden, sydda av linne i två olika grå 
toner, där den ljusare utgör bård.

Lunchen var underbar: orecchiette med spröd, vild broccoli och en 
zucchinikräm med vitlök, torkad pepparfrukt och parmigiano. Delikat 
och mättande. Vid ett tidigare tillfälle fick jag en sorbet från Caina ser-
verad uppe i bistron. Det var den godaste sorbet jag ätit. Citronsorbet 
mixad i en blender med grappa, precis innan serveringen i ett marti-
niglas. Minns den som om det vore igår.

Det är en mycket trevlig stämning i restaurangen fast jag kommer 
sent, strax innan lunchen är över. Det inte är så många gäster kvar. Finns 
annars sällan något så sorgligt som en nästan tom restauranglokal. At-
mosfären är ombonad och varm, men marmorn skänker samtidigt en 
slags fräschör. Den röda Ferrarin står uppfordrande och väntar på att 
skära upp kvällsgästernas antipasto. Frank Gehrys Mama Cloud arma-
turer i taket är härligt fluffiga, som något ätbart och bidrar till att lätta 
upp taket här i undervåningen.

I detta rum låg Stockholms första italienska restaurang, Trattoria 
degli Artisti. Här tog stuckatören och krögaren Antonio Bellio emot 
Nobelpristagaren i fysik, Gugliemo Marconi till middag 1909. Det är 
alltså helt relevant, att det nu återigen serveras italienska delikatesser 
här, precis som det också gjorde när Paolo och Sergio Montanari drev 
sin italienska restaurang Martini här, mellan 1982 och 2003.

De akustiska träpanelerna mellan gjutjärnskolonnerna på den raka 
väggen, är både grafiska och textila i sitt uttryck. Det lila, för restaurangen 
uppvävda, draperiet bidrar också till att skapa en bra akustik. Men det är 
något med hela entréförhållandet till restaurangen, nedför trappan och 

runt hörnet, som jag inte gillar. Känns som om restaurangen har fått en 
undanskymd plats i hotellet.

I hotellets korridorer ligger en matta formgiven av arkitekterna och 
tillverkad av Kasthall. Mönstret påminner vid första anblicken om Louis 
Vuittons schackrutiga i brunt och beige, fast rektangulärt, men detta 
mönster är mycket smartare än så, när det samtidigt är förlåtande mot 
alla ojämnheter i en gammal byggnad genom sin vinkelställda geometri. 
Här gör mönstret ett utmärkt jobb!

Dörrhängarna i hotellkorridorerna tarvar läsglasögon på nära håll, 
kikare på långt och ficklampa för att tolkas. Belysningen är dämpad och 
typografin liten. Knappast funktionellt, när det är svårt att se vilken 
sida som gästen vänt utåt. Borde ha funktionen som signal som inte kan 
missförstås. De fikusliknade växterna i korridorernas mörka hörn lider 
jag med, undrar hur de skall överleva, utan ens en spotlight, men de får 
nog någon mirakelbrygd av trädgårdsmästaren, kanske grappa? Oroar 
mig ändå över fotosyntesen. Hotellrummens numrering av vitt porslin 
är däremot både lättlästa, sympatiska och originella. Här har grafisk 
formgivare och arkitekt samarbetat med fint resultat. De tre siffrorna 
av vitt porslin, är alla tre något olika i storlek och ger mycket riktigt ett 
slags organiskt intryck.

Det borde vara lätt att öka orienterbarheten med hjälp av text på 
väggar. Var inte på bästa humör när jag klev in i Nobissviten. Det tog 
minst tjugo minuter, som kändes som trettio, när tre vuxna männis-
kor assisterade av två städerskor letade efter sviten. Vi försökte följa 
korridorernas numrering, men beträffande Nobissviten följde den inte 
logikens lagar.

Hotellrummen är enligt CKR som hemma fast borta, objekten är 
inte matchade mot varandra utan mot en atmosfär, som en excentrisk 
person samlat och skapat över tid. Exemplifierat med att en viss typ av 
sänglampa endast finns på ena sidan av sängen! Ingenting är således 
någonsin repeterat i rummet. Många, till och med de flesta möblerna är 
special och speciellt utvecklade för hotellet. 
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Jag har aldrig tidigare varit med om att ett hotell känt behov av att 
kommunicera en sådan sak, som att allt är special för deras hotell. Det 
måste alltså var så, att arkitekterna själva upplevt att de skulle kunna få 
kritik för att inte vara tillräckligt unika. Det borde istället vara drömmen 
för ett arkitekt- och designkontor, som har en massa produkter i sin 
portfölj i industriell produktion, att slippa våndas över hur man skall 
skapa en helhet av andra formgivares disparata produkter. Eller är detta 
i själva verket en nyttig process alla arkitekter borde gå igenom, när de 
av all på marknaden tillgänglig design från olika upphovsmän, manglar 
den och bearbetar den, för att skapa en unik konstellation av objekt till 
en nyskapande miljö med konstnärlig, självständig höjd? 

Jag tycker att CKR gjort ett väldigt bra jobb i ett mycket komplext projekt 
med höga ambitioner och säkert tuffa kostnadsramar. Många leverantö-
rer från all världens hörn har använts för att åstadkomma detta. Enbart i 
receptionen handlar det om ett tjugotal olika leverantörer för att kunna 
skapa molnet i taket av klotformade lampor. För att inte tala om hur svårt 
det måste ha varit att åstadkomma de fantastiska fiskbensmönstrade pa-
nelerna till garderoberna, som tillverkats för hand i Botswana. 

Arkitekterna har formulerat ett smart koncept för att beskriva färg-
paletten i hotellrummen: darkblond, med mörka nyanser och mörkt 
eller bärnstensfärgat trä, inga egentligen identifierbara kulörer kontras-
terande mot badrummen helt i ljus Carraramarmor. Detta gör rumsin-
teriörerna väldigt behagliga, och till och med kanske anspråkslösa. Tror 
att detta uppskattas av alla gäster som tröttnat på designhysterin, som 
svept som en tsunami över den globala byn.

Det finns något dystert över en del av materialvalen på möbler och 
kuddar, men generellt upplever jag rummen som bekväma och väl-
komnande hem. Alltför mycket ull och filt på möbler, som ser mer 
stickigt ut än sensuellt är inte vad jag föredrar, men det finns det säker-
ligen andra som gör.

CKR kallar mönstret på gardinerna i hotellrummen ett arkitektoniskt 
fiskbensmönster från ett tidigare husprojekt. Visst är det ett slags glest 

fiskbensmönster i grått på vitt, ett supersvenskt gardinuttryck som domi-
nerat svensk gardinkonst i många decennier: svagt mönstrat och försik-
tigt. Glåmigt som en svensk vinterdag. Men arkitektoniskt? Knappast.

Den för Nobis skräddarsydda väggmonterade pendelarmaturen 
Great White är fin, men helt orimlig om man syr gardinen runt dess 
pendelarm och man därigenom inte kan dra för gardinen. Underbara 
sängkläder av egyptisk bomull lockar till lek och vila, men den ängsliga 
lilla pläd vid fotändan av sängarna förstår jag ej. Jag glömde smeka den, 
men hoppas den i alla fall är i något exklusivt material och att man 
inte hade budget för en större. Visuellt påminner den tyvärr om något 
från min militärtjänstgöring. Den runda mattan Strip är framtagen för 
hotellrummen. Den påminner med sin enkla kantdekor om fransar 
och är både vacker och anspråkslös. Stämningen i rummen är varm, 
ombonad och rofylld, det borgar för en långvarig succé för hotellet.

Varje rum har en närbild av ett abstrakt mönster från någon av arki-
tekternas resor i världen och kan ju på så sett både referera till resandet 
i sig, och arkitekternas mönsterfascination. De är jättefina och kan nog 
eventuellt väga upp för frånvaron samtida konst i hotellet. Hittade ett 
konstverk i Nobissviten förresten, men det var ingen på hotellet som 
visste vem konstnären var. CKR kallar sina bilder konst och det kanske 
de är, men vi kanske då måste definiera om konstbegreppet en aning, 
och det i takt med att design börjar ställas ut på världens förnämsta 
konstgallerier. Det blir inte konst för att man printar ett fotografi på 
lämpligt underlag och hänger upp det på en vägg. Snarare skulle jag 
vilja kalla det dekor och inget fel med det, men låt oss kalla saker vid 
sitt rätta namn.

Kalaharigarderoberna av panga panga, karvade i Botswana är under-
bart vackra, nästan textila i sin karaktär. Med fiskbenet som mönsteridé, 
har handens rörelse skapat en rustik geometri, att njuta av med både 
ögat och händerna. De vita porslinsknopparna kontrasterande i taktil 
och visuell känsla. Interiören i skåpen är tyvärr en stor besvikelse med 
simpel hotellstandard och galgar som bara passar i stångens öglor. Dock 
finns ett smart litet kassaskåp inuti utrustat med eluttag för laddning av 
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din inlåsta apparatur! Varje rum är möblerat med en tekniskt avance-
rad skärm med ljud- och bildapparat, som tyvärr utstrålar tekniknörd 
snarare än estet. Borde varit mer diskret, mindre påträngande och med 
samtida form.

Badrummen är underbara med all vacker marmor, men jag förstår 
inte beslutet att bara utrusta dem med ett handfat och dessutom ett som 
verkar helt opraktiskt. Trodde att det var en slags generös gest, att det 
fanns två handfat och två hyllor för personliga toalettartiklar i ett rum 
för två? Och att det inte är så i sviterna är helt ofattbart. I Nobissviten är 
dessutom den enda toaletten, ett litet genomgångsrum mellan entré och 
badrum med två dörrar. Här finns visserligen ett mindre extra handfat, 
men undrar just vem av gästerna som hamnar vid det? 

Handfaten är täckta med ett löst, perforerat lock av akrylalumini-
umplast. Undrar hur man skall nyttja handfatet utan att blöta ner allting 
runt ikring sig när locket ligger på. Eller om man tar bort det, var gör 
man då av det? Själva porslinsskålen är mycket grund och avståndet till 
kranen stort. Underligt val. Hur rengör man det efter varje gäst innan 
nästa kommer? Diskmaskin? 

Jag är själv förtjust i att sova mitt på golvet, men då vill jag ha stöd av 
något istället för vägg, att kunna luta mig emot, när jag föredrar att sitta 
upp i sängen. När det stödet är för lågt, som i Nobissviten, känns den 
fristående sängen liksom genomgångstoaletten ogenomtänkt.

Gillar ändå stämningen i sovrummet: allt fristående från väggarna 
utom den stora garderobsmöbeln, skickligt dold av optiskt verkande 
diagonal i spegelglaset. Spännande matta ihopfogad av filtmoduler till 
ett genombrutet lapptäcke blottande parketten inunder. Vill gå bar-
fota på den! Utspritt runt sängen på lapptäcket står diverse små bord, 
golvlampa, fåtölj, soffa och arbetsbord. Stökigt, blankt, men sympatiskt. 
Rummets restaurerade träpanel ger tillsammans med en lilamönstrad 
tapet rummet en mörk varm karaktär kontrasterande mot vardagsrum-
met ut mot fasaden, som tillsammans med den överbyggda gården, där 
loungen huserar, är de två enda vita rummen i hotellet.

När det inte går att dra för hela gardinen när solen lyser in, för att 
den från väggen utkragande belysningsarmaturen är insydd i gardinen, 
då blir jag lite ledsen i ögat. Omsorg, omtanke om gästen är det som 
måste gälla. Böcker om hus i Toscana på soffbordet eller för den delen 
zebror i Afrika, är inte heller tecken på omsorg för gästens behov. Eller 
är det kanske rent utav ett uttryck för vad kaffebordslitteratur egentligen 
står för, meningslöshet? Ett medvetet urval av relevant litteratur om 
regionen, skulle visa bättre omsorg om gästen och skulle upplevas som 
ett bättre värdskap.

Gästernas brevpapper är enkelt och rakt på sak utan några krusiduller 
och det känns relevant i enlighet med hotellets hela designkoncept. 
Rumsnyckelkorten bär någon detalj av det geometriska mönstret från 
golvläggningen i de publika utrymmena och gör väl ingen på bättre 
humör, ej heller att mönstret snabbt skavs bort.

I hotellets publika övervåning, med välbevarade träpaneler och stuck-
aturer, har mindre och större rum att mötas eller äta i tillskapats. Den 
lila tapeten som också återfinns i Nobissvitens sovrum verkar fint 
tillsammans med träpanelerna. Fick för mig att den var inspirerad av 
stuckarbetena i huset, men fick sen höra att den haft en konstgjord 
elliptisk kulle med en rektangulär byggnad på toppen, utanför Kumla, 
som förebild. Det var väl där Clark Olofsson och Janne Olsson hamnade 
så småningom? Kanske passande när de ockuperade banken här rakt 
under? Hur som är tapeten med sin mättade kulör och sitt eleganta 
mönster en fin partner till de ärvda panelerna. Härligt med både 
färg och värme i materialen. Symmetridemonen, som ängsligt spökar 
i möbleringen av det stora rummet, med sitt magnifika specialritade 
bord, också det av panga panga, är lätt att fixa till.

Att bo på hotell är, när man kommer fram, att känna sig som hemma 
fast borta och att samtidigt få bekräftat, att man rest någon annanstans 
och fått sin önskan om att komma bort uppfylld. Både hemma och borta 
samtidigt. Det sensuella i att vistas i ett rum iordningjort för dig av 
någon annan. Glida i en frottérock eller mellan två lakan av egyptisk 
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bomull, i en säng som igår var någon annans. Närheten till alla andra, 
som kommer dit för avkoppling och njutning precis som du, eller de 
som vistats där dygnet innan slår du säkert bort, men dess laddning 
kanske bidrar till att höja din njutning? Kanske just däri frodas erotiken. 
I limbo mellan spänning och trygghet. Inte bara maskulint, utan också 
kvinnligt är allt jag begär.

På Nobis fina och användarvänliga hemsida kan man läsa följande: 
”Nobis” kommer från det italienska nabissos – avgrundssvalg eller hel-
vete och grekiska ordet abbissos – avgrund. Låt oss hoppas att man på 
Operakällaren på 1700-talet anspelade på den latinska betydelsen av 
ordet, nämligen oss eller vårt. 

Jag hoppas nämligen innerligen att Nobis nu blir vårt, när nu ett av 
stadens viktigaste torg fått ett publikt rum, som ger det en ny värdighet. 
Jag älskar redan att sitta på bistron och ta in förvårkvällens magiska ljus 
och njuta av att jag sitter vid ett torg, som jag brukat i över trettio år utan 
att upptäcka dess magi förrän nu. En magi som aldrig fanns på Martinis 
tid eller min, när jag vikarierade som restaurangchef på salladsbaren 
Smuggler tvärs över torget. Kanske beror det på att tyget och tofsarna 
är borta. Kanske beror det på den sensuella behandlingen av väggarnas 
ytskikt, som glittrar i grått innan reflexerna löses upp i den släta, torra 
väggnischen vid de stora fönstren ut mot torget och låter mina tankar 
fara iväg till vår svenska kontrapunkt vid Medelhavet – Italien – och 
Rom där allt egentligen började.  kritik #12, mars 2011
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 TRE NIVÅER
Thomas Hellquist

Regionhuset i Malmö liknar på flera sätt ett italienskt renässanspalats. 
Den slutna, nästan kubiska volymen. Stenmaterialets tyngd. Den trånga 
öppningen som leder från torget till en galleriförsedd atriumgård. 
Och atriumgårdens öppning som i sin tur leder till en muromgärdad 
trädgård, som i exempelvis Palazzo Medici i Florens.

Är denna släktskap med arkitektur formad för bankirer och köpmän i 
handelskapitalismens gryning avsiktlig? Eller blev det bara så? Är kanske 
den här byggnadstypens inre ordning så generell att den fungerar lika 
bra för 1400-talets handelshus som för 2000-talets kontor? 

Att recensera en byggnad är att kommentera både dess inre och 
yttre logik. Den inre logiken har dagens arkitekter ofta god förståelse 
för; hur konstruktion, material och rum samverkar till en struktur som 
”makes sense” och som är lättorienterad, användbar och begriplig. Den 
yttre logiken handlar om byggnadens samspel med omgivningen. Dels 
den fysiska omgivningen som stadens gator, platser och parker, men 
också den kulturella kontexten; det i samhället ständigt pågående sam-
talet om hur det byggdas form, rum, karaktär och uttryck bäst bildar 
sammanhang och mening. Det är en logik som inbegriper såväl historia 
som etik och estetik. I slutändan gäller frågan: vilken människosyn 
illustrerar arkitekturen? Vilken syn på arbete, stadsliv, samhälle – ja, 
civilisationen? 

Sådana frågeställningar kan tyckas lösta per automatik av tidsan-
dan. Speglar bara en byggnad ”sin tid” så blir också dess relation till 
den fysiska och kulturella kontexten logiskt oantastlig, tycks många i 
byggbranschen resonera. Men varje produktion med ambitionen att ha 
kulturell relevans måste tackla frågorna djupare än så. Och verktygen 
för hur det kan göras finns överallt omkring oss i arkitekturhistorien. 
Byggnaders konstnärliga och arkitektoniska uttryck kan analyseras och 

avläsas på tre nivåer: gestikulationen, artikulationen och narrationen. 
Låt oss se på Regionhuset utifrån dessa tre nivåer.

byggnadens kroppsspråk – gestikulationen
Gestikulationen har att göra med det budskap byggnaden som fysisk 
kropp förmedlar till oss och till sin omgivning – tydligt och direkt. Vad 
gör Regionhuset vid första ögonkastet? Jo, det vilar tungt i torgets fond. 
Det är ett mörkt hus av i huvudsak rätvinklig, nästan kubisk karaktär. 
Tyngden framhävs av det gråsvarta teglet som klär in fasaderna i 
murar där fönsterhålens glasytor ligger djupt och framhäver murens 
tjocklek. Teglet med violetta skiftningar i stenen är vackert, men husets 
övergripande prägel är snarast dyster, borglik inåtvändhet. 

I denna kubiska slutna helhet är insmuget vissa oroande drag. I 
nordöstra hörnet har byggnadens övre del lyfts och kuben skurits upp 
med ett diagonalt snitt som blottar en dramatiskt rödputsad yta. Här, 
innesluten mellan höga murar, ligger själva entrén. Dess sneda läge 
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ansluter till den enda diagonala linje som planeras i kvartersmönstret 
kring Dockan. Byggnadens ravinlika entrégränd tycks vilja förmedla 
det hemlighetsfulla, oregelbundna och myllrande; spår av en äldre och 
annorlunda urbanitet än den som härskar kring Dockan. Ett ögonblick 
kan besökaren tappa orienteringen. I nästa ögonblick står hon i den 
galleriförsedda inre atriumgården som utgör entréhall. Utsidans gest – 
tung vilande kompakthet – har plötsligt bytts mot insidans rakt motsatta 
gest: höjdsträvande genombruten öppenhet.

byggnadens subtilare tilltal – artikulationen
Artikulationen är det formspråk som förfinar gestikulationens budskap. 
Bearbetning av byggnadsdelar och detaljer kan förstärka, balansera el-
ler föra in kontrasterande spänningar i byggnadens övergripande ut-
tryck och karaktär. I Regionhusets skenbart kompakta monolit finner vi 
förutom det oväntade entrésnittet också asymmetriska förkroppningar. 
Åt väster syns utväxande partier, men de tillåts inte bryta sig loss ur 
den samlade volymen. Också de är täckta med tegelfasadens genomgå-
ende mönster av omväxlande vertikala och horisontella muröppningar. 
Spelet mur/glas bildar den sorts pixelartade yta som är vår tids motsva-
righet till dekor inom arkitekturen. Fasadmönstret vandrar över bygg-
nadsvolymen med en enhetlighet som kan ge upplevelse också av nät 
eller galler. Tegelgallret är i själva verket så konsekvent genomfört att 
det ignorerar fönstren och vid behov svävar fritt framför glasen, som 
alltså får en murpelare eller balk framför sig – ibland i ögonhöjd mitt 
för utsikten. Men i bottenvåningen mot torget bryts mönstret och glas-
öppningarna blir större och obrutna. Här finns några lokaler som kan 
nås direkt från gatan – en liten invit åt stadsrummet.

Inne i entrégården blir formspråket ett helt annat, på en gång 
lättare och grövre. Det svarta stålet dominerar. Det finns i bärande 
pelare och jättelika fackverk liksom i galleriernas räcken. Väggar och 
undertak är vita. De starka kontrasterna stör ögat, men entréhallen ger 
ett övergripande intryck av ordning och transparens. Istället för det 
traditionella atriets fria himmel eller glastak är här den helt glasade 

ytterväggen i väster entrégårdens ljuskälla. Här löper också glasade hissar 
upp till gallerierna. Fritt i hallen står dock en väldig ventilationspelare i 
fasadens gråsvarta tegel – som ett borgtorn bland båtdäck.

byggnadens berättelse – narrationen
Vad säger då Regionhuset? En arkitektonisk berättelse har främst två 
viktiga frågor att besvara: Hur ska byggnaden användas? Och hur ska vi 
förstå den plats byggnaden ligger på?

Kontorshus är vår tids monument, pampiga och påkostade vad gäl-
ler allt utom den enskilda personalens golvyta. Regionhusets tunga fa-
sader och enorma entréhall samtidigt smickrar och förminskar indivi-
den. En anställd berättar om sitt första intryck av ”kontorsfabrik”, men 
betonar hur arbetsrummens inredning i limegrönt och cerise mjukar 
upp intrycket. Kring hallen löper på alla plan de gallerier som ersät-
ter traditionella korridorsystem. Från dem kan husets öppna kontors-
landskap, utsträckta långt mellan bjälklagens skivor, nås. Interiörens 
disponering får kontorsarbetet att framstå som en kollektiv process av 
löpande bandtyp, utförd i lag fast var och en har sitt eget arbetsbord, 
ibland bakom en låg skärm. Här arbetas tyst i öppna rum, samtal sker 
med sänkt röst. Små rumsburkar finns för gruppmöten och telefonsam-
tal, andra rymmer toaletter. Så långt följer arbetsmiljön svensk 2010-
talsstandard för kontor.

Men så finns utanför kontorslandskapen det stora atriet med sina 
bryggor. En lite bredare brygga ger plats för informella möten och de 
smala bryggorna har små balkonger som också inbjuder till samtal. Här 
ges möjlighet att växla plats efter arbetets art mellan de dominerande 
öppna rummen och de inflikade små rummen – fast alltid inför grannens 
öga. Blyghet, höjdskräck eller bara kurrande mage kan bli problem i sådan 
arbetsmiljö. Också entréplanets kantin, försedd med 36 mikrovågsugnar, 
är ett rumshav med öppen kaffeveranda en halvtrappa upp. Den spon-
tana läsningen av byggnaden som kontorsfabrik är lätt att förstå. 

Regionhusets placering i stadsrummet signalerar status. Här sker 
ett ömsesidigt utbyte av kvaliteter: huset lånar tjusighet av vattenläge 
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och utsikt, platsen profiterar på att hysa ett hus för Makten. Men in-
ordnandet i en stadsplan med likartade kvartersstora byggnader längs 
breda raka gator gör också byggnaden anonym. Och relationen till vä-
derstreck och torg har lösts på sätt som skapar osäkerhet kring vad som 
är fram- och baksida. Framsida är fasaden mot torget; Dockplatsen med 
parkering och kajplatser. Fast med orientering mot öster och därmed i 
skugga från klockan tolv blir torgfasaden ofta avvisande mörk. Inte hel-
ler den diagonala entrégränden är så tydlig – och därtill försedd med 
avskräckande gallergrind. Baksidan åt väster öppnar sig däremot med 
sin helglasade atriumfasad mot en plantering bakom låga murar – ett 
välkomnande arkitektoniskt grepp som fick personalen att först tro att 
detta var huvudingång. 

Så summerar sig Regionhusets gest, artikulation och narration till en 
slutlig utsaga, medvetet eller undermedvetet formulerad. Byggnaden be-
rättar om en tung och centralistisk, och därmed föga modern, institution 
där man arbetar lojalt och effektivt, lättkontrollerat utplacerad i öppna 
rumshav. Under ytan anas en oro, en dold rörelse – kanske tydligast i 
entrépartiets gränd. Här blottläggs en önskan (arkitektens?) om det, 
måleriska, rumsliga och labyrintiska – kvaliteter som inte får spelrum i 
entréhallen och kontorslandskapen där så få variationer är möjliga. 

Sammantaget känns detta som en konfliktfylld arkitektur, fångad i 
en rationalitetens fyrkantighet där impulser till informell frihet och in-
dividuell spontanitet såväl utåt som inåt marginaliseras. Här finns den 
lilla hyllan i den stora kantinen, den lilla balkongen på de korridoreffek-
tiva loftgångarna, det lilla samtalsrummet i det stora skrivbordshavet, 
den lilla entrésprickan i den stora gallerförsedda kuben. Man gläds åt 
dessa försök att ge liv åt husmaskinen. Men problematiken kring arki-
tekturen kvarstår. Vill eller vill inte byggnaden befrias från sin estetiska 
tvångströja? 

Regionhuset är ambitiöst och har auktoritet. Tyvärr upplevs det ock-
så som auktoritärt, en tungsint men mäktig Mårra som sätter sin egen 
status som solitär framför prestigelöst samspel i ett levande stadsrum.  
kritik #12, mars 2011
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KORT SKISS ÖVER
DEN SVENSKA ARKITEKTURENS UPPGÅNG OCH FALL

Ola Andersson

–I wish to complain about this parrot that I purchased not half an hour ago 
from this very boutique.
–Oh yeah, the Norwegian Blue. What´s wrong with it?
–I´ll tell you what´s wrong with it. It´s dead, that’s what’s wrong with it.
–No, no it’s resting, look!
–Look my lad, I know a dead parrot when I see one and I’m looking at one 
right now!
–No, no it’s not dead, it’s resting.
–Resting?
–Yes. Remarkable bird the Norwegian Blue, beautiful plumage, innit?
–The plumage doesn’t enter into it, it’s stone dead!

Monty Python’s Flying Circus: Dead Parrot sketch

Att diskutera svensk arkitektur är svårt. Inte nog med att själva idén 
om en svensk arkitektur är problematisk. För att diskutera den är det 
nödvändigt att förklara hur den uppstod och vad som kännetecknade 
den, allt för att fastställa att den inte längre existerar, och samtidigt 
visa varför den är nödvändig idag. Det tillräckligt för att känna sig som 
John Cleese i Monty Python-sketchen där han försöker reklamera en 
uppstoppad papegoja. Men eftersom jag lovat mig själv och redaktören 
att göra det skall jag ändå göra ett försök.

Har det inte alltid funnits en svensk arkitektur? Det beror på. Så 
länge Sverige existerat har dess invånare naturligtvis byggt hus. Sin-
nebilden för vad som är svensk arkitektur, den röda timrade stugan med 
vita knutar har funnits ända sedan rödfärg började användas av allmo-
gen. Men idén om den röda stugan med vita knutar som en svensk ar-
kitektur formulerades först kring förra sekelskiftet. Innan dess sågs den 

helt enkelt som bondebefolkningens byggnadsskick. Bönderna själva 
såg det knappast som arkitektur eller som något som kunde kopplas till 
begreppet Sverige. I den mån de reflekterade över saken sågs den troli-
gen som en tradition i socknen, häradet eller på sin höjd landskapet.

Inte heller de härskande klassernas byggande hade några nationella 
bevekelsegrunder. Deras klassicistiska arkitekturideal var varken plats- 
eller tidsbundet. Att acanthus inte växer i Sverige var inte ett argument för 
att ersätta akantusbladen på de korintiska kolonnerna med något annat. 

Inte bara den klassicistiska arkitekturen var ett tidlöst ideal. Det 
intresse för andra arkitekturstilar som uppstod under artonhundratalet, 
till följd av konsthistoriens uppkomst som akademisk disciplin, var inte 
heller plats- eller tidsbundet. Även den romanska arkitekturen, gotiken 
och renässansen var ideal. När den romanska domkyrkan i Lund och 
den gotiska domkyrkan i Uppsala restaurerades av arkitekten Helgo 
Zettervall (1831-1907) tog han ingen större hänsyn till byggnadernas 
faktiskt existerade romanska eller gotiska arkitektur. Just det som 
gjorde den specifik för sin plats och sin tid gjorde den i hans ögon 
undermålig jämfört med samtidens gotiska eller romanska stilideal. 
Under restaureringen utplånades därför stora delar av det som faktiskt 
byggts på 1100- respektive 1200-talet och ersattes av nybyggda delar i 
gotisk respektive romansk stil. Utseende och strukturell logik var det 
viktiga, inte autenticitet eller ursprungliga material. 

På 1830-talet började ett annat synsätt växa fram i Sverige, i linje med 
de nationalistiska idéer som växte fram i Europa från romantiken och 
framåt. Bland pionjärerna fanns författaren Carl Jonas Love Almqvist 
och folkbildaren Arthur Hazelius. De startade något som så småningom 
skulle utmynna inte bara i en svensk arkitektur, utan också styr vår syn 
på Sverige och det Svenska än idag. 

I ”Den svenska fattigdomens betydelse” (1838) beskrev C.J.L. Alm-
qvist sin syn på problemet: 

”det svenska herrskapet [har] blivit onationellt. Hela dess bildning är 
föga svensk. Det har, isynnerhet vad skön konst beträffar, skilt sig redan för 
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länge sedan ifrån nationen. Folket är åtminstone i detta hänseende alldeles 
övergivet av dem, som skulle vara dess ledare”.

att bygga ett land
Det skulle dock dröja innan den brist Almqvist såg skulle avhjälpas. 
Inom arkitekturen saknades utövare som motsvarade de krav som större 
och viktigare uppdrag ställde efter mitten av artonhundratalet. När Na-
tionalmuseum i Stockholm skulle byggas fick svensken F.V. Scholander 
uppdraget, men byttes snart ut mot den tyske arkitekten August Stüler, 
arkitekten bakom Neues Museum i Berlin. 

För att åtgärda denna brist startades 1877 arkitektutbildningen på 
Kungl. Tekniska Högskolan. De första två studenterna, Isac Gustaf Cla-
son (1856-1930) och Kasper Salin (1856-1919) hade examen från andra 
linjer men kompletterade sina studier med ytterligare två år på den nya 
utbildningen. 1879 fick de arkitektexamen och startade ett arkitektkon-
tor tillsammans.

Isac Gustaf Clason sökte sig inte till de fullbordade exemplen på de 
olika stilarna utan intresserade sig för arkitektur från specifika platser och 
tidpunkter i historien. Istället för att studera antikens tidlösa arkitektur 
i Rom reste han till Spanien och Sicilien för att studera arkitektur 
präglad av stilblandning och städer där ”varje stad hade sin säregna 
byggnadstyp, beroende på folklynne och naturliga byggnadsmaterial.” 
Att skapa en motsvarande arkitektur för det svenska ”folklynnet”, byggd 
i ”naturliga byggnadsmaterial” såg han som sin viktigaste uppgift.

Bünsowska huset på Strandvägen i Stockholm blev hans genombrott 
som arkitekt och utgångspunkten för strävan att skapa en specifikt svensk 
arkitektur. Jämfört med den klassicistiska traditionens abstrakta ideal, 
där fasaderna varken avspeglade innehåll, plats eller epok redovisar det 
Bünsowska huset ”ärligt” såväl material, konstruktion och planlösning. 
Ambitionen var att skapa en sann, äkta och rationell arkitektur, och det 
var också så det Bünsowska huset kom att uppfattas av sin samtid.

Men det var först nästa generation svenska arkitekter som helt 
lyckades frigöra sig från de historiska stilarna. De tio år yngre Ragnar 

Östberg (1866-1945) och Carl Westman (1866-1936) hade bägge varit 
anställda hos Isac Gustaf Clason. De fortsatte i hans fotspår, men hit-
tade sina förlagor på betydligt närmare håll, både i tid och rum. De 
historiska stilarna ersattes av förebilder ur den svenska byggnadskonst, 
så som de faktiskt såg ut. Inspirerade av dessa och den engelska Arts & 
crafts-rörelsens idéer förmedlade genom tidskriften ”the Studio” ska-
pade de verk som Läkaresällskapets hus och Östra Real i Stockholm, 
båda från 1906. Det var också nu som den röda stugan med vita knutar 
införlivades i den svenska arkitekturen.

När Norge bröt sig loss från Sverige 1905 och storstrejken utbröt 
1909 skärptes klassmotsättningarna i Sverige. Den syn på svenskheten 
som Almqvist lanserat på 1830-talet, där herrskapets uppgift var att leda 
bondebefolkningen på den rätta, nationella vägen blev ett huvudtema 
i reaktionen mot arbetarrörelsens framväxt. Den kulminerade under 
det bondetåg i Stockholm som den nationalistiska högern organiserade 
1914. Herrar och allmoge skulle förenas under kungens ledning, med 
Gustav V i rollen som landsfader. För att beskriva detta lanserades 
begreppet ”folkhemmet” av unghögern.

Den svenska arkitekturen var plötsligt indragen i motståndet mot 
kraven på allmän, lika rösträtt och demokrati. Men de krafter som mot-
satte sig allmän rösträtt och hyllade det svenska och nationella förlo-
rade. 1918 gav högern upp, allmän och lika rösträtt infördes och den 
”nationalromantiska” arkitekturen försvann, i princip omedelbart. 

Den demonstrativt nationella arkitekturen ersattes nu av en diskre-
tare klassicerande arkitektur, utan nationalistiska övertoner, mer ratio-
nell än ideologisk. Men den blev svensk på ett annat sätt: den kom att 
representera Sverige utåt, mot en omvärlden som nu på allvar började 
intressera sig för ”Swedish Grace”. Gunnar Asplund (1885-1940), Ivar 
Tengbom (1878-1968), Sigurd Lewerentz (1885-1975) och andra förde 
den svenska arkitekturens rykte utanför landets gränser.

Men det var bara början. I slutet av tjugotalet insåg socialdemo-
kratins partiledare Per Albin Hansson (1885-1946, jämngammal med 
Asplund och Lewerentz) att vägen till regeringsmakten via allmänna 
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val krävde fler än arbetarbefolkningens röster och lanserade därför en 
ny strategi. Istället för att tala om arbetarklassen började han tala om 
det svenska folket. Inte nog med det, han erövrade dessutom högerns 
gamla begrepp ”folkhemmet”. Det var en framgångsrik strategi. 1932 
erövrades regeringsmakten och därefter var det Per-Albin, inte Gustav 
V, som var landsfader.

Tillsammans med begreppen ”det svenska folket”, ”folkhemmet” 
och ”landsfader” övertog arbetarrörelsen även ”den svenska arkitek-
turen” och en stor del av arkitektkåren, anförda av Kooperativa för-
bundets chefsarkitekt Eskil Sundahl (1890-1974), HSB:s grundare ar-
kitekten Sven Wallander (1890-1968) och grundaren av SAR, Sveriges 
arkitekters riksförbund, arkitekten Hakon Ahlberg (1891-1984). 

Istället för att vara en svensk arkitektur som förmedlade föreställ-
ningar om det svenska folket blev den nu ett sätt att direkt förse hela 
folket med sunda, hygieniska och rationella bostäder, fabriker, butiker, 
kontor, sjukhus och allt annat folkhemmet behövde. 

Den nybildade arkitektkåren tog sig an uppgiften med stor entu-
siasm, men den radikala modernismen övergavs tämligen omgående. 
Den svenska folkhemsarkitekturen karaktäriserades snarare av tradi-
tionalism. De platta taken och de stora glasytorna försvann när de vi-
sade sig opraktiska. Omsorgsfullt utformade sadeltak, tegelfasader och 
snickerier, gärna kompletterade av figurativa bildhuggerier förmedlade 
traditionen från Clason till folkhemmet.

den svenska arkitekturens definitiva död
Under perioden 1885-1930 hade den svenska arkitekturen genomgått en 
intensiv teoretisk utveckling. Isac Gustaf Clason betoning av ”sanning”, 
”ärlighet”, ”svenskhet” och det ”äkta” utvecklades från Bünsowska hu-
sets murmassor via den avskalade klassicismen i Stockholms stadsbiblio-
tek och Stockholm konserthus till stockholmsutställningens renodlade 
modernism. Men nu avstannade den teoretiska utvecklingen. Teorierna 
blev principer, och arkitekturen förvandlades från ett uttryck för bygg-
herrens behov och ambitioner till ett verktyg för samhällsutvecklingen.

Till en början var det knappast ett problem, tvärtom. Uppgifterna 
som den svenska arkitekturen ställdes inför efter andra världskriget 
ledde till en guldålder. Aldrig har den svenska arkitekturen stått så 
högt i kurs internationellt, inte minst på grund av den roll arkitekturen 
spelade i samhällbygget. 

Men runt nittonhundrasextio bytte det svenska samhällsbyggets ka-
raktär. När folkhemmet skulle bli välfärdssamhälle ställdes andra krav 
på den svenska arkitekturen. Den industriella logiken blev rättesnöret. 
Nya, kollektiva kontor som White (1951), FFNS (1958), A4 (1957) och 
ELLT (1954) – de två senare från 1966 samordnade under namnet Co-
ordinator – fick en allt mer framträdande roll. De personligheter som 
dominerat den svenska arkitekturen sedan Isac Gustaf Clason försvann 
en efter en, även om några av dem var verksamma långt in på sextiota-
let – Sigurd Lewerentz, Sven Markelius och Hakon Ahlberg ända till 
omkring 1970.

De stora kontoren kunde tillämpa principer, men aldrig utvecklas 
teoretiskt. Principerna från 1930 förvandlades till dogmer. Kvantitet och 
lönsamhet blev viktigare är kvalitet och representativitet. Arkitekterna 
förvandlades till projektörer. 

Svensk arkitektur förlorade därmed sin förankring hos den kultur-
elit som varit dess mest ambitiösa och krävande beställare. Det var deras 
byggen som varit förutsättningen för svenska arkitekturens framväxt, 
och deras namn som kopplats till genombrottsverken: Bünsowska hu-
set, Hallwylska palatset, villa Lagercrantz, villa Pauli, villa Myrdal, för 
att bara nämna några.

På samma sätt tappade arkitekturen den förankring den haft hos 
svenska folket under folkhemsepokens arbete med att förse alla med tak 
över huvudet. Kring 1968 växte kritiken mot rekordårens samhällsbygge 
både från höger och vänster. Det attackerades både av de som tvingades 
flytta till storstädernas miljonprogramsområden och de som enbart såg 
dem i tidningar och på TV och förfasade sig över deras torftighet.

Från 1968 och framåt befann sig den svenska arkitekturen i en allt 
brantare utförbacke. Ambitiösa postmoderna ansatser som Vårby Gårds 
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kyrka från 1975 av Harald Thafvelin (1920-1995) och teoretiska ansatser 
under åttiotalet fick aldrig någon fortsättning. Det svenska folket, såväl 
kultureliten som den stora massan, vände sig istället direkt till det som 
inspirerat den svenska arkitekturen. 

Om det var något de svenska arkitekterna verkligen lyckades med så 
var det att få det svenska folket att uppskatta den traditionellt svenska 
byggande. Röda stugor med vita knutar, gotländska stenhus, skånegår-
dar, sekelskifteslägenheter och småstädernas trähusbebyggelse blev från 
sjuttiotalet ett ideal för både fattig och rik medan det som de svenska 
arkitektkontoren producerade lämnade allmänheten oberörd eller öp-
pet fientlig. 

1988 fick den spanske arkitekten Riccardo Bofill i uppdrag av det 
svenska folkhemmets främsta bostadsbyggare, HSB, att rita det bo-
stadshus som skulle bli huvudnumret i den nya stadsdelen Södra station 
i Stockholm. Det var första gången sedan bygget av Nationalmuseum 
som de svenska arkitekterna inte förmådde hävda sig i konkurrensen 
om ett viktigt och prestigefullt uppdrag i Stockholm. Inte sedan mitten 
av artonhundratalet hade en viktigare byggnad ritats av en utomnordisk 
arkitekt. Den svenska arkitekturens storhetstid var definitivt över.

Den svenska arkitekturens sista livstecken kom ungefär samtidigt 
som Sverige ansökte om medlemskap i EU. En ny generation arkitek-
ter med Thomas Sandell (1959-) i spetsen försökte återuppliva den 
moderna svenska arkitekturen, ett försök som till en början väckte ett 
visst internationellt intresse. Men snart kom det att framstå som varu-
märkesbyggande snarare än arkitektur. Efter en lovande start blev det 
uppenbart att en arkitektur byggd på rena former och blond, god smak 
i ett allt mer kosmopolitiskt Sverige framstod inte bara som en smula 
inskränkt utan också hade en obehaglig rasistisk bismak. 

Det hindrade inte de svenska bostadsbyggarna att från och med bo-
stadsutställningen H99 i Helsingborg 1999 excellera i retromodernism 
och funkispastischer med stor framgång på bostadsmarknaden. Men den 
svenska arkitekturen var lika död som papegojan i Monty Python-sket-
chen – eller var det kanske just en papegoja den hade förvandlats till?

lokal eller banal?
Kasper Salin-priset, som är uppkallat efter Isac Gustaf Clasons kom-
panjon, delas varje år ut till byggherren för det mest framstående 
byggnadsverket i Sverige. 2010 belönades bygget av en skivfilteran-
läggning på Ryaverket i Göteborg. Den är ritat av göteborgskonto-
ret KUB arkitekter och är en uppenbar efterbildning av ett tretton år 
gammalt holländskt projekt av Rem Koolhaas, Educatorium vid uni-
versitetet i Utrecht.

Den här sortens efterapningar har kommit att bli karakteristiskt för 
det som ritats av ambitiösa svenska arkitektkontor under det senaste 
årtiondet. Den som gjort det mest framgångsrikt är Gert Wingårdh 
(1951-) som i början av sin karriär inte gjorde någon hemlighet av 
sin vana att basera projekt på ohämmade lån från sina förebilder. Idag 
är det fullt möjligt att bygga ett rykte genom upprepade lån från det 
schweiziska kontoret Herzog de Meuron.

Problemet är uppenbart. Arkitektur är som konstart på ett unikt sätt 
är förankrad i det lokala. Den är inte flyttbar, måste upplevas på plats 
och utgå ifrån lokala sociala sammanhang. Att låna utländska förebilder 
ryckta ur sitt sammanhang på det sätt som svenska arkitektkontor gjort 
de senaste decennierna kan inte resultera i något annat än en ytlig, andra 
rangens arkitektur. Att den blir helt ointressant i ett internationellt 
perspektiv är självklart. Varför slösa tid på kopior, när man kan intressera 
sig för originalen? 

En framstående svensk arkitektur värd namnet måste utgå ifrån lo-
kala behov och uppfattningar, utveckla vårt sätt att se på samhälle och 
byggande, ta avstamp i våra traditioner. En arkitektur som saknar ett 
medvetet förhållande till det sammanhang den existerar i och inte tar 
avstamp därifrån kommer aldrig att komma någon vart, varken natio-
nellt eller internationellt.

Idag går de stora, viktiga uppgifterna till utländska kontor i brist 
på inhemsk kompetens. Inte minst de större danska kontoren tar hand 
om de krävande uppdragen medan de svenska kontoren ägnar sig åt 
byggnader där arkitekturen är av underordnad betydelse. 
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Visar då den svenska arkitekturen inga livstecken idag? Finns det 
verkligen inga förebildliga projekt vi kan lära oss något av? Det finns 
faktiskt två aktuella exempel på en arkitektur som utgår ifrån det lokala 
sammanhanget i Sverige, byggnader ritade av två internationellt erkända 
arkitekter som medvetet upprättar en meningsfull relation till det lokala 
sammanhanget. Det ironiska är att den ene arkitekten är italienaren 
Renzo Piano, baserad i Genoa, den andre engelsmannen John Pawson 
med kontor i London.

Renzo Piano:s Vandalorum i Värnamo utgår från lokal byggnads-
tradition i Småland och ladan som byggnadstyp. Utifrån den har han 
skapat ett konstmuseum som inte skulle kunna ligga någon annanstans 
än just i Sverige. Det är inte ett påtvingat förhållningssätt, tvärtom. 
När de lokala arkitekterna ville internationalisera projektet genom att 
byta ut björkarna på parkeringen mot körsbärsträd och den faluröda 
panelen mot lärkträ hotade han med att lämna projektet. Det lokala 
var själva poängen.

John Pawson:s villa för den franske grafiske formgivaren Fabien Baron 
och Malin Ericson på den skånska slätten utanför Glemmingebro tar på 
samma sätt sin utgångspunkt i skånegården, omtolkad i minimalistiska 
anda. Resultatet är en byggnad som både har en självklar relation till sin 
omgivning och samtidigt skapar något vi aldrig sett tidigare.

Det finns säkert andra exempel av inhemska arkitekter. Men så länge 
vi inte förmår sätta dem i sitt sammanhang, så länge vi inte på allvar 
tar itu med en teori för vad en svensk arkitektur måste vara idag så 
kommer den arkitektur som produceras av svenska arkitekter även i 
fortsättningen att kunna sammanfattas med orden: i stort sett harmlös. 
 kritik #14, september 2011
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 SCARPA ÅTERBESÖKT
Gert Wingårdh

Vi var 105. Verona var rätt sömnigt på morgonen den 23:e oktober 
2009. Det var varmt och fuktigt. Regnmolnen tornade upp sig blygrå. 
Vi sprängde fram längs via Mazzini:s väggar. Oroliga butiksägare mötte 
min blick när jag anförde kontoret mot Banco Popolare di Verona. 
En viss känsla av makt. En kapten som leder sitt kompani till anfall. 
”London calling”.

Jag var ensam första gången i början på 1980-talet. Banken var nyss 
avslutad och torget lika fullbelamrat med bilar precis som nu. Fasaden 
är delvis skymd bakom ett hushörn och huvudentrén till den publika 
bankdelen är genom grannhuset. Väldigt lite är förändrat. Då som nu 
är materialen (främst spikriven, genomfärgad puts och lokal, lätt rosé-
färgad marmor) lokala och helt i samklang med platsens själ. Kanske är 
tredelningen mer palatslik. Hög (en och en halv våning) sockel, två vå-
ningar puts och en avslutande vindsvåning, där takets metall dominerar 
den lätt tillbakatryckta fasaden.

Allt är sig likt. Scarpa:s signatur, den likformiga trappningen (här 4 
centimeter vertikal och 4 centimeter horisontal upprepad 6 gånger till 
ett djup in från putsytans (=stensockelns) liv på 24 centimeter) domi-
nerar uttrycket i ögonhöjd av den skymda (blir följaktligen först synlig 
när du skrider över torget) fasaddelen och bildar mot torget gräns mel-
lan sockel och putsvägg. Trappningen är utfräst ur stenblock kanske 
80 centimeter långa där trappningen centriskt byter riktning 90 grader 
och dekorativt avslöjar sin sektion (alltså kan inte en sågklinga fräst ur 
just den detaljen).

Direkt på stensockeln vilar metallinfattade (brons?) fyrkantiga 
fönster i samma liv som putsen men särhållen från den med 1 centimeter 
djup kanal (inga missprydande fasadrinningar så här 30 år senare). 
Ovanför piano nobile är bankens unika detalj, de nästan cirkulära 

steninramningarna av de hål som bryter igenom putsytans plan och 
släpper in ljus till de bakomliggande, fyrkantiga fönstren.

Den horisontella (jag menar flackt lutande) yta som avtäcker den 
underliggande klimatskärmen (väggen) avvattnas genom ett metallrör 
(stuprör) vars dimensioner skjutit cirkelns dimensioner från perfektion 
till en subtil oval. De bakomliggande fönstren är väsentligen större än de 
avlånga hålen, deras yttre begränsningar är inte avläsbara från torget. De är 
indelade av en vertikal linje (asymmetriskt placerad på Mondrian-manér 
(arkitekten kan sin Mondrian efter att ha verkat som utställningsarkitekt 
för en lyckad utställning) som skiljer en öppningsbar del från det fasta 
glaset (lösningen spegelvänds i grannglaset för variation) och av två 
horisontaler som i spänningsfylld dialog sammanlänkas lätt excentriskt 
visavi den ovala muröppningen, men centriskt visavi det rektangulära 
fönstret. Höjden på horisontalen låter linjerna bilda normenligt räcke 
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i den tredje muröppningen, där fönsteröppningarna ligger djupare och 
ett balkongdjup framträder. Det är fyra särhållna cirklar som skapar 
de djupt (kanske 35 centimeter) skuggade fasadhålen. Den tredje (mot 
vänster, sett från torget) är något mindre. Ingen kombination av nästan 
cirkulär öppning och bakomliggande fönster (reflekterande glasplan) är 
sig helt lik. Individer, variation och en behärskning av byggtekniken i 
humanismens tjänst.

Banca Popolares fyra hål är en sensation. 
Den fritt flödande putsen omflyter de av handverktyg formade fyra 

stensegmenten (skarvar klockan 2, 4, 8 och 10). Den bakomliggande 
fönstertekniken kunde göras helt normalt praktisk genom sin fyrkan-
tighet skiljd från hålet genom en distans, utvändigt manifesterad i en 
avvattningsdetalj som får vertikal spänst i en utdragen (Giacometti?) 
detalj avslutad i rörets horisontella utstick, där ett snitt skiljt de två rör-
halvorna i ett grin (är det här idén om de två förskjutna cirklarna upp-
står?), ett modernt förmänskligande till en (abstrakt) Putti? Det mång-
tydiga i de fyra vägghålen gjorde fasaden helt överlägsen sin samtids 
försök att med valvformer och lunettfönster försöka ge nya byggnader 
ett släktskap med den rika och ofta klassiskt formade stenstad som de 
utgjorde tillägg till. 

Vår beundran visste inga gränser. Alla talade om Scarpa. Alla lärare 
föreläste Scarpa. Alla tidningar föreläste Scarpa. Men Scarpa var redan 
död. Snubblade i en trappa i ett japanskt tempel i Sendai. Ödets ironi att 
en man som fyllt sina projekt med unika (och iblandande snubblande 
farliga trappor) just skulle dö så, på sin första resa vid 76 års ålder till ett 
Japan som influerat honom djupt.

Professor Scarpa fick inte kalla sig arkitekt, han saknade inte formell 
utbildning men väl examen. Han föddes i Venedig och fick ett magnifikt 
genombrott vid 55 års ålder. 

Han saknade inte arbetsuppgifter tidigare. Det finns glaspjäser kvar 
som han formgav för glasblåsare som 30-åring, men mest innehåller 
verkförteckningen inredningar, någon grav (oftast små, skulpturala hus) 

och outförda projekt. Det är säkert formgivning av utställningar (t ex 
”Survey of Contemporary Art” i Venedig 1949) och biljettkiosken till 
biennale-området (1952) som leder till det första verkliga byggnads-
uppdraget, ut- och tillbyggnaden av Sergels läromästare, skulptören 
Canova:s egenhändiga skulpturgalleri i Possagno 1955-57. Redan året 
innan hade han anförtrotts uppdraget att rita Venezuela:s (en dåtida eko-
nomisk stormakt (!) paviljong på en mycket framträdande position längs 
hamnpromenaden, färdig samma år (1956) som Aaltos finska dito. 

Den mogne Scarpa:s formspråk börjar anas i den grav han ritade 
för familjen Veritti 1951. Där finns en cirkelformad muröppning som 
avskärs vågrätt med ett galler och en grind. Cirkeln är upplyft över 
marken och ett enda upplyft stensteg leder in. Frank Lloyd Wright 
ritar cirklar vid den här tiden och han nämns (alltid) som en möjlig 
utgångspunkt.

1956 kommer inbjudan från Verona stad att börja en omgestaltning av 
det gamla slottet (Castelveccio). Det hade allvarligt bombskadats under 
kriget (fascistregimen verkade ett tag ifrån slottet). Det började med en 
blygsam utställning ”From Altichiero to Pisanello” som öppnade i juli 
1958 och utvecklades till hans mest genomarbetade projekt, avslutat 
först i sent 1970-tal.

1957 kom avgörandet. En liten butiksinredning i ett galleri den bortre 
delen av Markusplatsen i Venedig. En italiensk skrivmaskinstillverkare 
grundad 1908 i Turin hade kommit långt i utvecklingen med skriv- 
och räknemaskiner (t ex Divisumma 1948, en elektrisk räknemaskin). 
1952 uppmärksammade Museum of Modern Art i New York firmans 
formgivning i utställningen ”Olivetti – Design in Italy”. Italiens industri 
reste sig ur krigsaskan och kom senare att lansera en av de allra första 
privatdatorerna (Programma 101). Olivetti samarbetade med Italiens 
bästa formgivare. Nu var det dags med ett starkt fönster mot strömmen 
av efterkrigsturister som framförallt engelskspråkigt (läs amerikaner) 
fyllde Markusplatsen.

Scarpa fick uppdraget.
”It made a splash”. Sensationellt elegant glider en kaskad av matt-
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polerade steg ned i butikens centrum. Affärsgolvet är en ”retake” på 
terrazzo. Stora (kanske 4 gånger 5 centimeter, alla är individer med lite 
olika vinklar och skevheter) vita glas sitter med några centimeters av-
stånd från varandra i en djupröd cementmatta (golv som preciös konst-
glasformgivning). Direkt innanför entrén är en liten lätt upplyft svart 
vattenspegel över vilken en förgylld abstrakt skulptur, en kvinnokropp 
av Viani (tänk Arne Jacobsen stol 7).

Det är 100 kvadratmeter intensitet där trappans L-formade steg 
(vrid vinkelformerna i alla riktningar) är crescendot.

”Scarpa has arrived”. 55 år på det 56:e. Det tar tid att bli bra.
Jag har fler böcker och tidskrifter om Scarpa än om någon annan 

arkitekt. Skälet är enkelt. Det finns inte en bok som fångar helheten. 
Scarpa upprepar, bearbetar, sliter, kopierar, förkastar, återkommer, sliter 
ännu mer och hittar någon enstaka gång helt underbart rätt. Jag har 
fortfarande nästan inga hela ritningar på något projekt. Det är fragment 
på fragment. Här ligger en spänning förstås. Det finns hela böcker med 
ritningsspår. Handskisser på kartong, ofta förtydligade med krita.

Scarpa fick en son, Afra. Han blev arkitekt (grattis!) och kom att 
arbeta med familjen Benetton. När Carlo dog finansierade klädfamiljen 
utställningar, arkiv och en omfattande publicering. Det finns för 
ovanlighetens skull ett material att ösa ur.

2.
Varför åkte vi för att se Carlo Scarpa:s byggnader år 2009?

Ett bra skäl är naturligtvis att han nu är nästan helt glömd. Ingen 
tidskrift publicerar idag nya Scarpa-byggnader (helt naturligt han är ju 
död). Inga lärare lägger ut texten kring Scarpa:s komplexitet (helt na-
turligt reagerar man med avstånd mot den egna undervisningen). 

Mina medarbetare är huvudsakligen utbildade efter 1990 och mer-
parten efter 2000. Scarpa är helt enkelt en NYHET i det intensiva 
mediabruset.

Det som skilde Scarpa från bruset på det tidiga 1980-talet var dju-
pet. Det är lite samma fenomen som Zumthor infriar idag. En trovär-

dighet. När Zumthor tacklar Hyde Park och den temporära Sepentin-
paviljongen gör han det med det svarta hålets strategi. Den absoluta 
minimalismen. Byggnaden som ickebyggnad. Svart, ljusabsorberande 
och detaljförnekande. Ett stycke vildmark (oklippt gräs) avskiljt från 
tuktad park (klippt gräs). Kulturtomhet och naturfokus. Underbart men 
också en återvändsgränd. Reaktionen kommer snart.

3.
Det var Scarpa:s förstlingsverk Gypsoteket i Possagno som skördade 
mest poäng. Uttömda Iphone-kameror sökte törstande ny laddning i 
serveringens fåtaliga hål i väggen. I tre allt mer hoppblandade grupper 
trotsade vi fotograferingsförbud medan måttband och anteckningsblock 
gjorde bildnoteringarna mer precisa (och tillåtna). Den lilla (också den 
L-formad) tillbyggnaden kändes alldeles… samtida (nutida) underbar?

Kanske var det sättet att planlösa. Precis som på många av våra pro-
jekt så formar fastighetsgränsen ytterkonturen och sektionen blir en 
fråga om hänsyn till grannar, förhandlingar och kanske också planbe-
stämmelser. Den långa stapeln i den L-formade planen löper parallellt 
med ursprungshuset, men snörps åt av gatugrändens riktning. När det 
blir för smalt, blir resten en liten spegeldamm utomhus. Tillbyggnaden 
följer, med lätta steg nedåt, markkonturen.

Exteriört är tillbyggnad mycket underordnad. Puts, som alla husen 
i bergsbyn, men sen är det några få fönster. De sitter i högdelens hörn. 
Två går inåt med botten i glas och två går utåt (OK, följer väggkonturen) 
med glas som tak. De två inåtgående är långsmala och ger den exteriöra 
volymen en skala lite mittemellan (tillbygget är mindre än de flesta 
kringliggande byggnaderna, men fönstren är avgjort högre). Den 
utåtgående glasningen är låg (nästan kubisk) och bjuder interiört en 
återblick på den tillbyggda ursprungsvolymens högre höjd. Exteriört 
bildar de en stillsam klimax.

Kanske är det, det sparsmakade materialuttrycket som talar till mina 
unga medarbetare. Det kunde ha varit en spirituell John Pawson. Inte 
minst interiört. Ljust off-white golv i lokal storformatig sten. Förutom 
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transparent tunt, enkelglas är det bara ett ytterligare material, svärtat 
(oljat) stål. Utställningsobjekten är alla i tacksam vit gips. Sköra ting 
skyddas mot lystna fingrar av öppna taklösa vitriner, som i skala och 
detalj minner om hörnfönstren. Något utställningsföremål vilar frivolt 
över ett trappsteg med fundament med två olika benhöjder (det hade 
aldrig Pawson fixat).

Det är helt sömlöst i vad som är byggnad, inredning eller utställ-
ningsregi.

Visst har de inåtvända glasfönstren med sin centimeterhöga avvatt-
ningsränna läckt (putsen är dekorativt nedknackad i proportionerliga 
rektanglar). För övrigt är museet helt i ”mint condition” så här 52 år 
efter sin invigning.

När jag ser hur innerväggen av L-et är uppglasat för att ge en 
närblick på originalbyggnadens fasad (utan att avslöja dess helhet och 
skala) undrar jag om det låg som dold förebild för vår tillbyggnad av 
Chalmers kårhus, tätt, tätt på min lärare Jan Wallinder:s entrébyggnad 
(Palmstedtsalen).

4.
Carlo Scarpa:s magnum opus är Brion-Vega-graven. Påbörjat 1969 och 
kanske helt avslutad först med Tobias grav över faderns vertikalt ned-
grävda kropp strax utanför den 200 kvm stora L-formade (vad annars?) 
gravanläggningen. I plan är platsen just mötet mellan den korta och den 
långa stapeln i L-et.

Änkan Brion-Vega ville minnas sin man med en gravanläggning 
lagd till ett hörn på en mycket anspråkslös befintlig kyrkogård i byn San 
Vito. Begravningsplatsen ligger helt fri, omgiven av åkrar. Carlo Scarpa 
bodde i närheten (han hade flyttat från Venedig) och kunde regelbundet 
besöka bygget. Rykten om excentricitet underbyggdes av platsbesök i 
fackelsken.

Scarpa arbetade med en liten skara medarbetare. Gravarbetet utför-
des med bara två medarbetare trots att ALLT är genomritat. Landska-
pet (entrén är placerad bakom en befintlig hängbjörks lövverk), bygg-

naderna, byggdetaljerna ända ned till ljusstakar, nycklar och den grafik 
som förtydligar kistorna. 

Det var andra gången jag besökte graven. Nu öppnades alla delar 
upp, den privata meditationsdelen och kapellets innersta skåp. Här 
var vi inte ensamma. Kanske tjugo arkitekter i några grupper (japaner, 
tyskar och italienare) gladdes med oss när allt förevisades.

Jag var andlös förra gången. Allt föll på plats. Allt sökande blev en 
sammanflätad historia.

Mina unga medarbetare blev förströdda. För mycket formvilja. Inte 
en lugn yta. Vi hade gott om tid. En lätt italiensk lunch vilade i våra 
magar, oktobersolen sken och bussarna lydde minsta vink (vi reser nu-
mera så, att vi ser så lite, så att vi faktiskt kan SE det vi besöker). Ingen 
blev riktigt fångad. Jag flämtade runt och försökte peka ut detaljer och 
avsikter. För döva öron. Too much.

Jag tar i. Det är klart att mycket fortfarande imponerar. Jag fastnade 
själv i meditationspaviljongen och försökte fånga tanken med de knäckta 
pelarna (att bära trots att livslinjen brutits?). Kanske är det skillnaden 
mellan katolsk prakt och protestantisk stränghet som för Possagno till 
seger över San Vito?

Mina egna tankar återvänder hela tiden till Brion-Vega.

5.
Vi såg också lite Palladio. Första dagen Villa Rotonda och andra dagen 
Villa Barbaro. Helt OK, but WHO cares... Vi hade en mycket duktig 
holländsk Scarpa-expert som guide (dock ett lätt problem med en duk-
tig guide när man sitter i tre bussar). När vi var i Vicenza spårade vi upp 
hans ganska okända bostadshus på Contrá del Quartiere (vår Scarpa-
kunnige guide hade aldrig hört talats om projektet). Scarpa tystade själv 
ner sina insatser eftersom samarbetet avbröts och huset inte nådde helt 
fram till hans egna syften. Exteriören är dock helt enligt hans avsikt 
och visar upp en fri fönstersättning med markerade bjälklag (för första 
gången byggt?) på ett sätt som håller på att bli vårt tidiga sekels kliché 
för ”varierade” bostadshusfasader (se vårt studentbostadshus ”Chabo”, 
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Semrén & Månsson:s nya posthotell eller Whites bostäder på Frigga-
gatan, alla i Göteborg). Den kanske mest kompletta boken om Scarpa, 
The Complete Works, Francesco dal Co m fl gör till och med i bild 90 
felet att påstå att det komplext artikulerade stålbärverket och intillig-
gande balkonger är detaljer från Banco Popolare när det i själva verket 
härrör från ett förbisett flerfamiljshus (säger kanske något om den höga 
kvalitén). 

Den avslutande dagen (söndag) inleddes på Fondazione Querini-
Stampali (senare tillbyggt av Mario Botta, Scarpa:s eget förslag till till-
bygge är ett av de mer förståeligt genomritade), Olivetti-butiken (stadd 
i ombyggnad, oklart om det renoverades eller förstördes) och biean-
nalområdet med Venezuelapaviljongen. Det senare blev svårt eftersom 
staden byggts om för ett Maratonlopp och fyllts med vidhängande be-
traktare (stan var knökfull!).

Hemfärd i egenchartrad Malmö Aviation-maskin (ja, det är gott att 
se en egen gate och flight betitlad ”Wingårdh”, plain and simple) lätt 
fördröjd av strejkande flygplatspersonal.

6.
På vårt kontor finns ett outtalat samförstånd kring minimalism. Det är 
alltid god smak att välja det avskalat långsmala. Kanske är John Pawson 
det sena förra seklets gigant. Hans tanke kring en lång köksbänk som 
med minimal artikulation (ho och gasplattor) vandrar obekymrat från in 
till utsida är tillsammans med spaltklämda och räckesfattiga trapplopp 
bilden för det rätta. Lättkommunicerat. Ibland kombinerat med en 
spektakulär detalj.

Den dubbelkrökta glasentrén till vårt köpcentrum ”Emporia” i 
Malmö eller slitsen i fönsterbandsminimalismen på ”Hus 10” i Kista är 
exempel. Vi vill bort från det minimala nu, men inte hamna i formonani 
(läs Zaha Hadid, Coop Himmelb(l)au). Där känns ett bad i Scarpa:s 
idévärld uppfriskande. När 1980-talsnostalgin gör sig bred i masskultur 
har ännu inte det arkitektoniska postmoderna återinbjudits till dans, 
ännu…

Vår studieresa blir i år en självbespeglande tripp mellan färska 
projekt längs axeln Göteborg-Stockholm, med djupdykning i Hilton-
Slussen:s interiöra värld (en tämligen oförvanskad, sen 1980-tals 
dröm). Varje rum har sin genomlysta marmorpanel (Banca Popolare) 
och varje handfat är en trappande dopfunt, en stapel av stencirklar 
(nåja, botten är ekonomiserad i vit glasfiber). Den valda marmorn är 
inte minimalt monokrom utan flödande arabescato (mycket teckning 
av svart i det vita).  kritik #14, september 2011
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 ALVAR BOR INTE HÄR LÄNGRE
André Johansson

Jag döptes i Aalto-huset i Avesta.
Eller Aalto-huset och Aalto-huset. När jag växte upp i Avesta kallade 

vi alltid det för Blå huset. Bruksarna sa Blåstället. En gång i tiden hette 
huset Ernst Sundh, och kallades Sundh center. Kärt barn har många 
namn. Men är det så kärt?

Aalto-huset i Avesta byggdes av Ernst Sundh under perioden 1957 
till1961. Han var storbyggmästare och vän med den finske stjärnarki-
tekten. Huset ser sådär strömlinjeformat och suveränt ut som bara hus 
från den tiden kan där det står på krönet av en backe precis där city 
slutar och skimrar i azurblått.

Huset har åtta våningar. Det rymmer butiker, kontor och lägen-
heter. Högst upp finns resterna av det som Aalto beskrev som elitbo-
staden: etage, hiss rakt upp i vardagsrummet, hål i golvet med räcke 
runt. Den typen.

Det blåa huset i Avesta är ett av de två upppförda hus som Alvar 
Aalto ritat. Det andra finns i Uppsala, V-dala nationshus.Varför Avesta? 
Ja, han var glad i Dalarna, den finska arkitekten, formgivaren och pro-
fessorn. I Hedemora fanns Svenska Artek som mellan 1946 och 1957 
tillverkade hans möbler. Under en tid hade han rent av planer på att 
bosätta sig i södra Dalarna.

I mitten av 1960-talet gick emellertid Ernst Sundh i konkurs. Aalto-
huset bytte ägare. Inte bara en gång, utan flera. Det blev allt mindre ett 
Aalto-hus och alltmer ett, tja, blått hus. Interiören i kontorslokalerna 
blåstes ut, elitbostaden styckades upp i tre, de blåa keramikplattorna föll 
till marken likt höstlöv.

När jag växte upp i Avesta på 1980- och 1990-talet var det detta hus 
jag lärde känna. Ett hus där jag åt min första friterade banan med glass 
(stans kinaresturang) och ett ställe där jag dansade min första tryckare 

(stans diskotek). Jag minns aldrig att det var ett hus man talade om med 
stolthet. Stolthet, det var stålet, speedwayen och skogen. Aalto-huset 
var blåstället dit man gick om man var sugen på sötsur sås. Eller om 
man hade ett ärende till Försäkringskassan.

Vintern 2004 köpte Ernst Sundhs släkting, Stefan Sundh, tillbaka 
huset för 20 miljoner. Han bor i Sorunda utanför Stockholm, och äger 
fastigheter i Hässleholm, Skövde, Tibro, Stockholm. Och sedan några 
år även i Avesta. Jag träffar honom på Kulturhuset i Stockholm. Han är 
nästan två meter lång, drygt 60 år gammal och glad över att få prata om 
Aalto-huset. Jag frågar hur kopplingen ser ut till Ernst Sundh.

Stefan Sundh svarar att hans pappa och Ernst var kusiner. Och att 
Ernst Sundh var storfräsaren i släkten.

– Han byggde väldigt mycket hus, inte bara i Sverige. Det här med 
att åka upp till Avesta som man gjorde ibland på julen och somrar, det 
var en stor grej. Man åkte förbi Aalto-huset och tittade, och kanske fick 
man hälsa på hos Ernst och dricka kaffe.
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Vi pratar om ägarbyterna och hur de påverkat Aalto-huset. Det är 
förbluffande lite av originalinteriören som finns kvar. En plastfontän 
möter en i entrén och allt utom de stora fönsterna i trappuppgången 
är ersatt av en sliten 1990-talsstil som man hittar på vilken vårdcentral 
som helst. Sundh suckar.

– Den stora katastrofala ombyggnaden gjordes på 1990-talet, då rev 
man ur den gamla Aalto-inredningen i kontoren och byggde lokaler för 
Försäkringskassan och socialförvaltningen. Det var väldigt påkostat.

– Inne i kontorslokalerna finns det inget kvar av det som Aalto ritade, 
och de är inte heller kulturskyddade. Bara vissa saker är det eftersom 
det är byggnadsminnesförklarat.

Stefan Sundh var bekymrad. Det var inte längre något hus som man 
åkte på söndagsutflykt till. Med hjälp av arkitekten Anders Bexelius, 
som även ansvarar för V-dala nation i Uppsala, började de återskapa det 
som gick att rädda. De hittade en ett gäng keramikplattor i källaren och 
började lappa ihop fasaden.

– Vi kontaktade Arabia i Finland. De hade kvar formerna och färg-
numren. Vi beställde 700, 800 till som vi kunde använda. Sedan satte vi 
satte igång med alla plattor som var skadade och vi bytte även alla fogar. 
Sedan dess har inga plattor ramlat ner.

Därefter återskapades etagelägenheten, den lägenhet som Ernst 
Sundh och hans fru bodde i på 1960-talet när huset var nytt.

– När vi rev lägenheten, då kom det fram alltihop! Det enda riktigt 
stora vi behövde göra var det där hålet. Men hjälp av gamla foton kunde 
vi se hur tjockt räcket som gick runt hålet var genom att jämföra med 
människor på fotografiet som höll i det.

Vad är dina planer för Aalto-huset?
– Planerna just nu är att hålla det i skick. Det finns tunga underhålls-

insatser som behöver göras, men jag tror inte att man kan återskapa så 
väldigt mycket mer. Några dörrar kan vi återställa, men mer Aalto-miljö 
kan vi inte skapa.

– Jo förresten, en sak till, jag ska ska ta ner Aalto-skylten.
Det stod Ernst Sundh på huset från början?

– Det gjorde det. Nu står det Aalto-huset. Huset heter Sundh center 
i folkmun, och har alltid hetat det. Att ha en skylt på Aalto-huset är som 
att sätta en skylt på kyrkan det står: ’Kyrkan’. Titta, här har vi världens 
finaste Aalto-hus! Vad är det för trams? Det är larvigt.

När jag växte upp sa vi alltid Blå huset.
– Men i generationen före dig sa man Sundh center. Och nu tycker 

jag att det här Blå huset är ett jäkla fult ord. Blåstället har jag hört 
förut också.

Hur var din bild av Aalto-huset när du besökte det som liten jämfört 
med hur man ser på det idag? Hur har husets roll i Avesta förändrats?

– Jag tror inte riktigt avestaborna förstår hur stort det här är. På 
den tiden när jag växte upp var det mer att: oj, Ernst Sundh, den stora 
byggmästaren och här är hans stora hus. Sedan försvann ju Ernst Sundh 
och då stod bara Aalto-huset kvar. Och då har man kanske inte riktig 
klart för sig att det här är ett hus som är ritat av Alvar Aalto. I varenda 
bok om det han ritat står det här huset med. Det beskrivs inte som hans 
mest betydelsefulla verk, men det beskrivs som ett verk som är viktigt. 
Men det har ju inte avestaborna koll på. Går man nere på gågatan och 
frågar folk på gågatan säger de: det är ful färg däruppe. Det är fult. Det 
är vad jag tror. Där har man en pedagogisk uppgift att få huset på kartan 
igen för att det ska ha en roll att fylla.

Det låter som två helt olika hus?
– Ja, när Ernst ägde huset var det ett ritkontor och i entréerna stor 

det Aalto-soffor. På väggarma var det samma karaktär som på utsidan. 
Det var en väldigt annorlunda miljö. Det måste ha tett sig mycket 
mer imponerande på den tiden. När du växte upp var det ju bara skit 
alltihopa. Då förstörde man allt. Sedan var ju 1970-talet ett årtionde 
som man gjorde mycket fult, v-jeans och allt möjligt konstigt.

Jag ringer upp Per-Erik Pettersson, pensionerad rektor och stadsguide 
i Avesta. Han har hållit i stadsvandringar i många år och de utgår all-
tid från Aalto-huset. Man märker att Aalto har en särskild plats i hans 
hjärta. Han är imponerad av vad Stefan Sundh har gjort sedan 2004. 
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Utan honom hade vi till exempel inte fått se hur paradvåningen en gång 
såg ut, menar Per-Erik Pettersson.

Men han håller inte med om att Avesta inte förstår sig på husets 
historia. Intresset från avestaborna är enligt honom stort. Många kan 
grunderna och vet att huset är arkitektoniskt unikt i Sverige. Det är 
hans erfarenheter från stadsvandringarna i Avesta.

Men gäller det verkligen de unga i Avesta också? Nej, säger Per-Erik 
Pettersson, där behövs det mer arbete.

Stefan Sundh har nyligen även köpt Avestas galleria, Plus-huset. En 
plåtklädd köplada i andra ändan av centrum. Sundh berättar att tanken 
är att Aalto-huset ska trona uppe på sin höjd och liksom se ner på Plus-
huset. Att de ska, som han säger, titta på varandra, hjälpa upp varandra.

Vi kommer in på hyresgäster. Ett historiskt hus utan intressanta 
verksamheter blir ju ganska tomt. Jag frågar Sundh och Pettersson om 
inte biblioteket borde finnas där. Då får man både kultur och offentlighet 
på samma gång.

De håller med, men menar att det dessvärre inte är särskilt 
realistiskt. Kommunen har beslutat att dess verksamheter ska bedrivas i 
fastigheter som den själv äger. Sundh skulle gärna se Avesta tidning och 
byggnadsnämden i huset.

Idag finnns det på markplan en kinarestuarang, ett gym, 
ungdomsmottagningen, en frisör och salong för fotvård. Kanske inte de 
sexigaste ställena i stan.

Jag frågar Stefan Sundh om inte kommunen har ett ansvar.
– Ja, de visar ju noll ansvar där. Jag tycker att de borde bidra på ett 

annat sätt än vad de gjort. När socialförvaltningen och Försäkringskassan 
flyttade försvann hyresinkomster på ett par miljoner. Hade det varit en 
liten fastighetsägare med stor belåning hade det ju varit katastrof. Då 
tyckte jag det var ganska dålig stil.

När man pratar om Aalto-huset är det omöjligt att runda Akropolis, 
det centrum som Aalto ritade på 1940-talet och som Ernst Sundh ville 
bygga. Ett på på många sätt fantastiskt förslag: stadshus, studiesalar, 

hotell, bibliotek, butikslokaler och en teater klädd i koppar som hängde 
ihop i en och samma snedvinklade huskropp. Enligt Ernst Sundhs 
kalkyler skulle det kosta tre miljoner att uppföra om han fick hålla i 
hammaren. 

Stefan Sundh skräder inte orden.
– Det måste ha varit det största strategiska misstaget som Avesta 

någonsin har gjort. Hade det blivit så hade det blivit oerhört. Man hade 
byggt en stad i Alvar Aaltos anda. Det hade varit magiskt. Men så blev 
det inte. Det kommer aldrig att bli. Det var då man hade chansen.

– Små kommuner har ju inte alltid de bästa politikerna. Alla är inte 
stjärnor. Så var det säkert på 1940-talet också. De blev väl skraja.

Per-Erik Pettersson är inne på samma spår och bläddrar i ett 
nummer från 2006 av Aalto, tidningen som Alvar Aalto-sällskapet ger 
ut medan vi pratar. Rubriken på artikeln han referererar till är: ”En 
vild finne i ett mesigt Sverige”. Den handlar om hur Avesta inte var 
redo när världsstjärnan från Finland dunrade in med sitt storslagna 
centrumförslag. Per-Erik Petterson håller med.

– Aalto låg ett par decenium före Avesta i synen på staden. Man var 
inte mogen för hans harmoniska helhetssyn.

Björn Wiman, kulturchef på Dagens nyheter, var även han inne på 
samma spår i somras (2011-06-12). Han menade, i en kolumn på DN:s 
kulursida, att man valt en korvgubbe i plast på torget istället för att 
uppföra Akroplis. Budskapet var klart som korvspad: bruksarna förstår 
sig inte på arkitektur, de kommer alltid att välja korvfigurer framför 
kvalitetshus. Som om Avesta önskade att de hade ett Ajvar Aalto-hus 
iställlet.

Men man kan fråga sig, precis som Wiman, Pettersson och Sundh, 
varför man inte genomförde förslaget?

Först måste man konstatera att frågan är mer komplex. Drygt tio år 
tidigare hade till exempel Avesta byggt ett nytt stadshus där Akropolis 
skulle ligga. Det skulle man tvingas att riva om Aaltos förslag hade 
antagits. Kapitalförstöringen hade varit kopiös. Och man kan, kanske 
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något cyniskt, undra vad som skulle husera i den kopparklädda teatern 
idag? Ett datortek? Försäkringskassan?

Och frågan är också om detta skulle vara något specifikt för Avesta. 
Masen är säkerligen lite mer försiktigt imponerad av en världsstjärna 
från Finland än, säg, en kulturborgare från Stockholm. Det tror jag 
gällde både då och idag. Men visst är det kittlande att försöka göra en 
kontrafaktisk historieskrivning. Det vore något för Aalto-huset att titta 
ner på, ett alldeles eget Akropolis. I Aalto-husets konferensrum finns 
idag en oljemålning på hur det skulle kunna ha sett ut. Det ter sig onek-
ligen lockande. Men ju mer man studerar förslaget desto mer undrar 
man vilket demografiskt underlag det egentligen fanns för de storslagna 
planerna för bruksorten Avesta.

Men hur kärt är då det hus som faktiskt byggdes? Tja, sådär, skulle 
jag säga. Det har tydligt tappat sin forna glans. Bilden som Stefan Sundh 
tecknar från husets första år känns idag avlägsna. Och jag har svårt att se 
någon stor ljusning de närmaste åren. Stefan Sundh har visserligen gett 
huset en nödvändig upprustning de senaste åren, men mycket av Aaltos 
ande hade redan försvunnit.

Har kanske Avesta aldrig varit mogen för Aalto? Jo, det tror jag ab-
solut att det har varit. Och fortfarande är. Det handlar om hur man 
behandlar huset. Det måste vara innehållsmässigt intressant även för 
de nya generationerna som ska lära känna Aalto genom en av hans två 
byggnader i Sverige.

När man idag besöker huset måste man vara arkitekt för att hitta 
Aalto-spår i interiören. Det är förbluffande hur lite som sparats. En 
hissdörr, ett tappert försök att återställa etagebostaden. Annars: som 
vilken dussinkåk som helst. Ett ihoplappat tomt skal av azurblå keramik 
fungerar fint som fond, som levande landmärke blir det märkbart 
medelmåttigt. En arkitekt från orten sa till mig: ”Det är ett fantastiskt 
kärl som det borde få koka i igen.”

Hur det gick till när jag döptes i Aalto-huset? Avestas första pizzeria 
huserade i Aalto-huset på 1970-talet. När min mamma besökte pizze-

rian blev hon serverad av en servitör vid namn André. När jag senare 
föddes kom hon att tänka på pizzerian i Aalto-huset och den sympatiska 
servitören. Jag döptes till André.

Och snart ska alltså Aalto-huset döpas om till Sundh center. Alvar 
has left the building.  kritik #14, september 2011
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TVÅ MÄSSINGSFASADER
Thomas Hellquist

I dagarna invigs två gyllene hus i Sverige. I Stockholm står Sven-Harry 
Karlsson:s konstmuseum med bostäder färdig vid Vasaparken och vid 
domkyrkan i Lund läggs sista handen vid Domkyrkoforum. Båda husen 
har mässingsfasader, men uppvisar i övrigt stora olikheter. Eller – gör 
de egentligen det? I ett avseende, som jag här tänker koncentrera mig 
på, tycks byggnaderna mig mer lika än olika: båda illustrerar nutidsar-
kitekturens svårighet att hantera relationen objekt/plats. Redan i valet 
av det guldglänsande fasadmaterialet märks en vilja att markera avstånd 
från platsen, att bryta sig loss ur sammanhanget. 

Kanske först ut med guldfasad var japanska ölfabrikanten Asahi Beer 
med sitt kontorshus i Tokyo – en skyskrapa i guldfärgat glas avsedd att 
likna ett till brädden fyllt ölglas med skummande topp. Och kanske blev 
objekttrenden salongsfähig med intilliggande Asahi Beer Hall, ölhallen av 
Philippe Starck från 1989 som tillhör de första ”designerbyggnaderna”. 
En svart granitkub med rundade hörn och små, på avstånd osynliga, 
fönsterhål kröns av en svävande ihålig jättekonstruktion i guldfärgad 
plåt. Skulpturen ska, sades det, symbolisera företaget Asahis själ. Den 
organiska eldslåge-formen hade Starck använt i inredningsdetaljer 
som dörrhandtag och knoppar av olika slag. Men på Asahi Beer Hall 
förstorades den ett par hundra gånger. Av tokyoborna döptes den något 
infamt till ”den gyllene bajskorven”.

Tidigare på 80-talet hade firman Allesi bjudit in arkitekter att de-
signa köksutensilier, klockor med mera . Produkterna blev små arkitek-
toniska föremål, som Aldo Rossis espressokanna i form av ett litet torn 
och Michael Graves bordsur formad som en klassisk ädikula – en tydlig 
korsbefruktning mellan industridesignerns och arkitektens formvärldar. 
Och nu fick designers som Philippe Starck rita hus. På Venedigbienna-
len 1996 presenterades byggnader från hela världen i modellform på 

podier som såg ut som dukade bord. Och de framdukade miniatyrsky-
skraporna kunde lätt läsas som salt- och pepparströare, äggklockor eller 
drink-shakers – och som lika lätta att flytta runt.

Designernas intåg i arkitekturen stimulerade till nya former, men 
skapade ett stadsbyggnadsproblem: byggnader frikopplade från den ur-
bana kontexten. Starcks hus i Tokyo kunde ha stått i vilken storstad som 
helst, och lika gärna vid en kaj, en stadsboulevard eller i en park. Med 
sin slutenhet mot omvärlden manifesterar den designerbyggnadernas 
karaktär av unika solitärer, av konstföremål oberoende av platsen. Ob-
jektkaraktären har sedan gradvis blivit mainstream-uppfattningen om 
arkitektur inte bara bland arkitekter utan också bland entreprenörer, 
beställare och allmänhet. Alla förväntar sig att nya hus ska ”våga” bryta 
mot omgivningen och ”sticka ut”. Priset vi betalar är att arkitekturen 
aldrig varit så tafatt när det gäller att skapa rum, stärka sammanhang 
och tolka miljöer som nu.  
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Sven-Harry Karlsson:s konstmuseum ritad av Anna Höglund/
Wingårdhs är en kvadratisk låda med en glasad bottenvåning och en 
mässingsklädd överdel med tre våningar bostäder. Högst upp finns en 
indragen fjärde våning för Karlssons privata konstsamling. På nord- och 
sydfasaderna löper horisontella balkongband, mot öster och väster rader 
av fönsterhål. Konstmuseet är ett foglöst hus. Alla materialmöten är 
minimalistiskt oartikulerade. Underdelens glasfasad löper utan avbrott 
runt huset och möter överdelens mässingsbeklädnad med tunnast 
möjliga list, liksom ytterväggen möter taket. Entréer och genomgående 
passage är insmugna i fasaden utan någon markering. 

I sin perfektionistiska släthet ger konstmuseet intryck av att vara en 
byggnad som snäppts ihop likt delarna i vissa designade bruksföremål 
med plast- eller metallskal – och man tycker sig nästan höra ett klick 
vid anblicken av gavelskivans möte med fronten. Också balkongslitsar-
nas ”CD-intag” förstärker intrycket av att inte betrakta ett hus utan 
en teknisk produkt av flottare slag – kanske en Bosch eller en Bang & 
Olufsen.

Konstmuseets aura av isolerat föremål bekräftas även av fasadernas 
uniformitet. Åt söder finns en stenstadsgata kantad av bostadshus i tegel 
och puts. Åt norr ligger en park med höga träd. I söder flödar solen, åt 
norr råder skugga. Ändå är husets båda ansikten lika. Byggnaden tycks 
inte reagera alls på sin omgivning: identiska balkonger i söder och norr, 
samma glasade bottenvåning mot gatan som mot parkterrassen. 

Varför bygger man så? Förklaringen ligger i nutidsarkitekturens 
objektideal som är både dogm och estetik och därför överordnat den 
enskilda uppgiftens förutsättningar.

Också Domkyrkoforum i Lund ritad av spanska arkitekten Carmen Iz-
quierdo har svårt att möta stadsrummet på ett meningsfullt sätt, fast 
läget och arkitekturen är helt olika stockholmsprojektets. Domkyrko-
forum är ett infillprojekt där skulpturala volymer med många knäckar 
förts in mellan äldre bebyggelse. Komplexet har fasader mot tre olika 
stadsrum: de medeltida Kyrkogatan och Kungsgatan och nygestaltade 

Domkyrkoplan. I skala ansluter de nya volymerna lovande till kring-
liggande bebyggelse, men de individualiserade, nedbrutna byggnads-
partierna till trots är relationen till stadsrummen ansträngd och utan 
verklig förståelse för hur byggnad och stad kan samspela.  

Huvudfasaden ligger vid Kyrkogatan som sedan århundraden 
kännetecknas av husrader längs gatulinjen avbrutna bara av tydliga 
torg och parker. Här bryter Izquierdo mot byggnadsmönstret med 
en märklig entréplats framför sitt indragna hus, ett stort funktionslöst 
tak och en glasfasad av 1960-talssnitt. Entréplatsen var ursprungligen 
tänkt att rymma befintliga kastanjer vars kronor skulle tränga upp 
genom en perforerad takskiva. Under processen har träden fällts men 
konceptet – nu obegripligt och meningslöst – behållits. Den tomma, 
överstora gesten slår sönder en harmonisk rytm mellan slutna gaturum 
och öppna platser som hör till den historiska stadsstrukturens skala och 
rumslighet.

Också vid den intima, krökta Kungsgatan avviker Domkyrkoforum i 
onödan från gatulinjen. Volymerna vrids åt sidan och bildar en trekantig 
plats som omedelbart följs av gatans breda öppning mot Domkyrkoplan. 
Den publika gesten till trots är forumets bottenvåning här hermetiskt 
sluten i sitt plåtskal – en olycklig paradox också därför att vikten av 
öppna bottenvåningar för levande, trygga stadsrum är så välkänd idag. 

Den tredje fasaden vetter mot Domkyrkoplan och domkyrkans 
sydsida. Här har en entré mot kyrkan placerats i ett gatt som minner 
om den igenbyggda Lilla Kyrkogatan som gick här fram till 1912. Och 
en samlingssal har fått ett stort fönster riktat mot domkyrkotornen, 
utifrån sett likt en TV-skärm eller ett kikarsikte. Så gester görs att 
anknyta till såväl historia som stad – samtidigt som domkyrkomiljön 
paradoxalt nog görs sterilt modernistisk. Domkyrkoplan är ett nyskapat 
2010-talstorg. Fram till 1800-talets mitt var domen kringbyggd av 
tillhörande byggnader, kyrkogårdsmurar, kapell och strävpelare. 
Den stora förändringen kom med Helgo Zettervalls ombyggnad av 
domkyrkan då kringbebyggelsen ersattes av lummiga planteringar. Nu 
är alla höga träd och stora syrénboskéer som återskapade något av den 
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medeltida rumsligheten runt domen borttagna söder om kyrkan till 
förmån för Domkyrkoplan:s stenlagda yta stor som en fotbollsplan – 
och lika främmande i stadsväven. 

Att två så skilda verk som en minimalistisk fritt stående kvadratisk bygg-
nad och ett slingrande infillprojekt båda brister i samspel med omgiv-
ningen kan förvåna och bedröva. Men hur kan vi då med arkitektur skapa 
naturliga, behagliga och inbjudande rum i en redan given stadsmiljö? 

Svaret är detta: se det som ett samtal med platsen. Som en civiliserad 
konversation där man talar ett språk inte så olikt det man blir tilltalad 
med. Man skriker inte och är inte onödigt påstridig. En kort fråga 
besvaras inte alltför långrandigt, och ett längre påstående inte med en 
alltför korthuggen replik. Humor är alltid uppskattat, liksom en träf-
fande liknelse, en smart poäng, en underhållande anekdot eller ett 
vackert rim. Noggrann avläsning av situationen är A och O. Fånga upp 
de viktiga elementen vad gäller väderstreck, skala, material och form 
– och börja med en vänlig fråga som inte bara handlar om dig själv.  
kritik #15, december 2011
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INEXAKTICITETEN, DEL 2
Johan Johansson, Pär Eliaeson

pe: Johan, när du såg det här huset så fick du en idé?
jj: Inte riktigt först, när jag såg huset, kan jag säga att jag fick en idé. 
Men, det växte väl fram. Jag hade ganska höga förväntningar. Sveriges 
kanske duktigaste och mest erfarna byggmästare som bygger. Åt sig 
själv! Mitt inne i Stockholm! Ett nytt hus! Det är ovanligt bara det, att 
en privatperson bygger ett nytt hus mitt inne i stan.
pe: Privatperson? Mer eller mindre, ja.
jj: Han bygger det som ”Sven-Harry” och egentligen inte som ”Folkhem 
Produktion AB”.
pe: Det är en stiftelse som äger det. Men, det uppfattas så.
jj: Det heter ”Sven-Harry:s konstmuseum” och det är väldigt mycket 
hans statement. Och testamente.
pe: Jag tänker: lite som White arkitekters hus, kanske man kan säga. 
Som jag också hade höga förväntningar på.
jj: Ja, det kan man säga. Men, där handlar det ändå om en organisation, 
ett företag. Och här är det så väldigt mycket en person. En beställare 
som är kunnig och erfaren och som vill någonting. Och så väljer han 
ett av de mest rutinerade och skickligaste arkitektkontoren i landet, 
Wingårdhs.
pe: Som han har jobbat mycket med, och har ett stort förtroende för.
jj: Precis. Då tänkte jag: det här måste ju bli...
pe: Då kan man förvänta sig en del!
jj: Man har höga förväntningar redan från början. Och när man ser 
det, utifrån parken, är det ett starkt grepp: en enkel låda, med den här 
mässingsbeklädnaden.
pe: Men när du tittade lite närmare, då upptäckte du olika saker?
jj: Ja, det är inte så att huset lever upp till det. Jag förväntade mig ”högsta 
möjliga byggmästarprecision”.

pe: Det här är ju ändå slutpunkten på byggmästaren karriär.
jj: Men, det blir inte riktigt det. Det finns flera saker: dels kan man titta 
på mässingsfasaden här...
pe: Det är lite kladd här.
jj: Ja, det är lite kladd, och det är lite repor och det är lite bucklor. Och det 
är inte en platta, det är väldigt många. Och att dom åker upp på fasaden, 
fast dom är skadade och repade. Det är som att det inte gör någonting, 
att plattorna är defekta. Det kanske är så, att med tiden tar patineringen 
på mässingen över, men det vittnar ändå om en ambitionsnivå som är 
mycket lägre än vad jag hade förväntat mig.
pe: En så minimalistisk form kräver ett bra utförande.
jj: Absolut. Det är väldigt viktigt. När man skalar bort allting, utom den 
här lådan med den lilla stugan på taket...
pe: Då det bara blir yta och material kvar...
jj: Det är det som är kvar. Och fönstersättning och mått som uttrycks-
medel.
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pe: Det är väl därför arkitekter gillar sånt här, för att det är så ”ren 
arkitektur”. Det blir byggd ritning nästan.
jj: Ja, och då ställer det också krav på genomförandet. 
jj: Här kan jag förstå hur dom har tänkt: det är tre olika bredder på 
mässingsplåtarna, som varierar. Det bygger på att det är genomgående 
horisontalfogar medan vertikalerna varierar. Och det är tacksamt. Det 
blir ett lugnt staplande av horisontaler som stämmer med balkongerna. 
Men sedan har de inte orkat genomföra det fullt ut. Om du har en 
uppvärmd fasad så lägger du gärna skarven i överkant på fönster, det 
är byggtekniskt enklast. Och om du har påhängda balkonger, som det 
är här ute på sidorna, då är det enklast att lägga skarven i under- eller 
överkant av det täta delen på balkongen. Och då blir det så att den 
här horisontalfogen hoppar. Istället för att du får en sammanhållen 
volym blir det tydligt att balkongerna bara är något som är påhängt på 
båda sidorna. Det bryter den samlade volymen, som jag utgår från att 
både Sven-Harry och arkitekten har eftersträvat. Det där tror jag är en 
väldigt pragmatisk eftergift.
pe: Tror du det?
jj: Ja, det tror jag. Att skarvarna hoppar motverkar känslan av en hel 
volym. Och om de inte eftersträvade en hel volym, varför göra sig allt 
besvär med att bygga in balkongerna? Och varför välja just den här 
lösningen?
pe: Ja, för om man nu säger: det här brottet, det här skarvbrottet, som vi 
gör, det är medvetet. Då måste man ta ett annat avsteg också, tycker jag. 
Då kan man inte låta precis allting annat lyda enligt ett annat koncept. 
Det är bara just den horisontella linjen som bryter konceptet, det håller 
inte som nytt koncept.
jj: Det klart att det går att lösa relationen fönster/balkong på ett annat 
sätt, och då få genomgående horisontaler. Så det tycker jag är lite synd, 
liksom det här med de skadade fasadplåtarna.
pe: Det hade varit väldigt stramt och bra om allting hade varit totalt 
konsekvent, det förväntar man sig av ett så anspråksfullt och till synes 
konsekvent koncept.

jj: Det är också så att dom här varierande breddmåtten kommer igen 
överallt. De kommer igen i glaspartiet här nedanför, de kommer igen i 
detaljer i smide och i kakel och annat därinne.
pe: Det är märkligt, det har jag inte sett förut. Jag har uppfattat det 
som en likformighet. Jag trodde det var samma mått horisontellt, i 
plåtkassetterna.
pe: Och på ena sidan så kragar balkongerna ut, men inte på den andra.
jj: Här där dom kragar ut, det blir ganska okej, trots allt.
pe: Där balkongerna inte kragar ut blir brottet i horisontalen sämre.
jj: Just när man har plåtar i fasad kan det vara praktiskt att ha lite olika 
mått på dem. Det blir lättare att passa ihop dem då.
pe: Det kan vara byggmästaren som har sagt sitt, om den praktiska 
produktionen.
jj: Jag kan tänka mig det. Men, frågan är varför den idén sedan vandrar 
ner i glaspartiet? Som också har en massa olika breddmått. Glaspartier, 
dom måttsätter du alltid på millimetern. Och det är en tillverkare 
som levererar. Det är otroligt exakt. Och jag vet inte varför dom här 
glasmåtten hoppar, på ett sätt som efterliknar plåtarna, men i en helt 
annan storlek. Det är en mycket märklig skalrelation, tycker jag.
pe: Den skulle behöva en lite mer rationell bas att stå på. Man skulle 
inte fullfölja det här temat med olika bredder i glaset.
jj: Den skulle i alla fall må bra av någonting mer kraftfullt här nere.
pe: Om vi hade haft en total konsekvens, med samma mått, på glassockeln, 
då hade det kunnat bli någonting annat. Då hade inte samma koncept 
gått ner i glasmaterialet. För i glaset blir konceptet sämre, det saknar 
material- och produktionslogik.
jj: Definitivt.
pe: Arkitekten måste veta när det är dags att sluta rita, att designa. Det 
finns en klåfingrighet ibland...
jj: Vi tar oss en titt på interiören.

jj: Det finns ett begrepp, som Mikael Askergren har använts sig av, som 
jag tycker är jättebra. Som går igen här på olika sätt. Han använde det 
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om Moderna museet i Malmö i kritik #8. Begreppet ”inexakticitet”.
pe: Som en ideologi.
jj: Eller som en beskrivning av ett samtidsfenomen, någonting som 
finns i tiden.
pe: Det ”inexakta”. Det var den idé du fick när du såg närmare på detta 
hus.
jj: Det inexakta, det icke precisa. Det gäller i flera fall här också.
pe: Som inexakt exempel är det utmärkt.
jj: Ja, men jag tror inte att detta främst är Gert Wingårdhs eller Sven-
Harry Karlssons fel.
pe: Jo, men det måste vara någon av dom som har ansvaret.
jj: Nej, det finns någonting som är större än Gert Wingårdh och Sven-
Harry Karlsson, och det är samtiden, det är verkligheten som vi befinner 
oss i. Den här inexakticiteten. 
jj: Du kan exempelvis titta på hur den här svetsen i trappräcket är lagd, i 
förhållande till hur den ligger i nästa möte, på nästa våning. Det är olika 
på alla ställen. Det är i båda ledderna, ibland är det indraget, ibland 
ligger det i liv. Grejen är att du måste beskriva allting, varje sånt möte i 
alla detaljer så fruktansvärt noga. För att...
pe: För att det eventuellt skall bli utfört så, ja...
jj: För att uppnå den här precisionen.
pe: Men, vi bygger inte på det sättet här.
jj: Nej, jag vet det. Det går inte att komma från detta. Jag har varit 
både i Helsingfors och Köpenhamn ganska nyligen och där är det en 
fullständig självklarhet med en helt annan nivå på utförandet.
pe: Man ser aldrig detta?
jj: Normalnivån i Danmark och Finland, det som hantverkarna är vana 
vid att dom skall uppnå, det är en helt annan precision. Även om det 
handlar om industribyggnader eller spekulationsbyggda bostadshus. 
Det är därför jag menar att: vi kan inte uppnå den här precisionen som 
vi blir imponerade av när vi kommer till Finland eller Danmark eller 
Tyskland eller Italien eller Frankrike. Och någonstans är det också så 
att vi i Stockholm och Sverige, vi vill inte.

pe: Jaså?! Varför inte det?
jj: Vi vill inte det. För att då skulle det också plötsligt betyda att vi 
tillskriver det vi bygger ett egenvärde, att det har ett värde i sig själv. 
Inte bara som ett redskap för att uppnå andra saker: en ekonomisk vinst, 
någonting trivsamt, eller allmänt fortskridande, eller utveckling. Om du 
istället tillmäter arkitekturen ett egenvärde så blir den någonting som 
ställer krav utifrån sig själv.
pe: Objektets egenvärde, det är vi rädda för?
jj: Ja, jag tror att vi i Stockholm och Sverige gärna undviker det. Det är 
bekvämast så.
pe: Det känns lite obehagligt?
jj: Annars måste man erkänna att arkitekturen är en egen disciplin precis 
som konsten, som måleriet som vi tittar på här, eller som musiken, 
litteraturen eller kemi eller nåt sånt. Och i så fall finns det människor 
som kan mer om ämnet, som är bättre på det.
pe: Det är anti-elitismen?
jj: Att se någonting som en egen disciplin innebär att vad som helst 
kan inte bli till vad som helst, utan det finns vissa regler. Men det 
är bekvämare om alla kan vara med, och tycka, och ha en åsikt. Om 
allting är lika mycket värt. Det är då vi hamnar i det här, som Mikael 
Askergren har beskrivit väldigt väl: inexakticiteten. Vi har redan sett det 
i det här huset, hur elmontörens plötsliga infall är lika mycket värt som 
arkitektens arbetsritningar.
pe: Och smedens infall, när det gäller trappräcket här.
jj: Visst. Det ena är varken mer eller mindre viktigt än det andra. Det 
är en slags total nivellering, som jag tror kommer att fortsätta under 
åtskilliga år och som man kanske skulle kunna sammanfatta som: plan-
lösningens död och rumsbeskrivningens hegemoni.
pe: Ha, ha!
jj: För rumsbeskrivningar är icke-elitistiska och rättvisa. Alla kan välja 
ytskikt, alla kan välja färg, alla kan välja åsikt. Men, det är dubbelt: å andra 
sidan finns det politiska önskemål – som jag tror är väldigt uppriktigt 
menade – om att ta fram någonting som arkitekturstrategin ”Arkitektur 
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Stockholm”. En uppriktig vilja att ha en högre nivå på byggandet, men 
samtidigt så är nog de flesta omedvetna om konsekvenserna och de 
konflikter som det skulle leda till.
pe: Det här som vi pratar om här, orsakerna, det förstår man inte riktigt 
på djupet?
jj: Nej. Vad får det för konsekvenser? Att erkänna arkitektur som nå-
gonting som har ett värde i sig innebär faktiskt att jag, i någon mån, 
måste underkasta mig arkitekturen. Att den är en egen disciplin. Men 
det som är självklart i de flesta andra länder runtomkring oss, och i de 
flesta delar av hela världen, det är inte alls självklart i Stockholm. Är 
det bra eller dåligt? Det beror på vad du vill, det beror på vem du är. 
Stockholm är väldigt annorlunda mot de flesta andra platser, det är en 
stor skillnad. Jag tror att vi hellre accepterar det här, det småtaffliga, det 
ofullgångna. Hellre än att behöva underkasta oss en Ragnar Östberg 
eller en Sune Lindström eller en Gert Wingårdh.
pe: Ja, för det får ju just ideologiska konsekvenser, för byggandet och 
samhället runt det.
jj: Ja, till slut får det det.
pe: Det får konsekvenser i förhållande till auktoriteter. Auktoriteter har 
vi ganska svårt med, i vår kultur.
jj: Vi har mycket svårt med det. Det räcker med att titta på Finland, 
dom mycket mindre problem med auktoriteter.
pe: Dom har ett mer auktoritetsstyrt samhälle.
jj: Visst! Samma sak med danskarna, tyskarna, fransmännen. Dom har 
inget större problem med att en professionell person säger: nu gör vi 
såhär!
pe: Och det behöver inte ens motiveras?
jj: Nej, det behöver inte ens motiveras, därför att man utgår från att dom 
här personerna är kunniga och dom är kompetenta inom sitt område. 
Dom vet, dom kan fatta ett riktigt beslut.
pe: Då tycker jag att det är så att man får välja. 
jj: Man får välja.
pe: Om vi skulle välja det här ”inexakta”, som vi har idag. Då får det 

konsekvenser för arkitekter. Då ritar man inte exakta hus, då måste man 
rita hus som passar inexakticiteten. För det kan finnas någonting i det 
här som du beskriver nu: att det finns en tolerans, det finns en öppenhet. 
För att få till det exakta, så måste det till ett mått av större auktoritet.
pe: Jag föreställer mig att i de länder vi nämnde, där behöver inte 
precisionen övervakas heller.
jj: Det är ju det.
pe: Utan det utförs på ett medvetet sätt, utan att man behöver bevaka 
det. Om man skall få till det här, så måste man vara som en iller på 
allting. Det orkar ingen göra.
jj: Väldigt få, i alla fall. Du måste granska varenda ritning, måste granska 
varenda beskrivning...
pe: Och utförandet.
jj: Du får inte missa något, du får aldrig göra fel. Du måste vara nästan 
övermänsklig. Närvarande i alla delar, i alla skeden. Du får inte ha en 
enda sjukvecka.
pe: Det känns som om det tar väldigt lång tid att arbeta upp en sådan 
kultur igen.
jj: Det gör det. Och frågan är: vill Stockholm ha en sån kultur, eller 
inte? Det finns naturligtvis olika svar på det.
Sedan kan jag tycka att det kan väl få finnas en massa inexakta och 
halvdana hus. Det tråkiga är bara att det inte finns något utrymme för 
hus som är riktigt precisa.
pe: Om man drar ner skalan, kan man få till det. Privathus.
jj: Det här är ett ganska litet hus. Ett privathus om man så vill. Alla 
förutsättningar fanns, egentligen. Min spekulation är att den här 
inexakta byggnadskulturen, eller bristen på byggnadskultur, den är så 
dominerande så att det är jättesvårt att åstadkomma någonting annat.
pe: Den kan överbryggas av en extremt passionerad person.
jj: Absolut. Och särskilt om de är några stycken. Och det var väl det som 
var min förväntning här. Det är egentligen inget dåligt hus, men det 
hade kunnat bli så mycket bättre.
pe: Både byggmästaren och arkitekten borde ha lagt sig vinn om det. 



218 219

Det skulle ha blivit ett utmärkt exempel. Det står dessutom mitt i 
Stockholm! Alla dessa missade möjligheter, som dåliga byggnader är! 
Det är frustrerande. Man får aldrig chansen att göra om...

pe: Men, som sagt: det är egentligen ingenting som är rätt och fel. 
Man får välja. Men, ett val får ju också konsekvens. Om man väljer det, 
inexaktismen... Det är det vi vill stå för. Det förpliktigar också, då. 
jj: Inexakticiteten. Det där är ju viktigt, eftersom Mikael menar att det 
inte är en ”ism”, utan en företeelse som inte har ett formulerat program 
på det sättet som ismer alltid har. Dadaism, surrealism, eller impressio-
nism. Inexaktism har inte ett språkligt formulerat program, utan det är 
någonting som vi har runt omkring oss. Och därför är det bättre, det är 
tydligare att använda ordet inexakticitet. Istället för inexaktism.
pe: Om man nu aktivt väljer inexakticiteten, då blir det kanske en ism?
jj: Ja, går det att göra det?
pe: Jo. Vi ser det här fenomenet nu. Och: nej vi vill inte ändra på det. 
Det är så vi vill ha det. Då blir det en ism. Då kanske det blir sämre 
egentligen.
jj: Jag vet inte. Går det? Hur skulle man göra då? Du menar att rita för 
att få den här avvikelsen...
pe: Ha, ha! Ja, det lät ju inte bra!
jj: Hur gör man?
pe: Man nöjer sig med det man får, man nöjer sig med de avvikelser som 
blir. Man ritar exakt, men man vet att det kommer att bli avvikelser och 
man gör ingenting åt det.
jj: Det låter som... det låter som precis det vi befinner oss i!
pe: Ha, ha! Jo, men med skillnaden att det är medvetet och önskvärt! 
Om du frågar Gert Wingårdh, i det här fallet, så är han ju inte nöjd med 
detta, med det inexakta. Men, om jag hade antagit det här tillståndet 
som någonting bra, då hade jag varit nöjd med det. Jag hade räknat med 
det, den avvikelse som blir.
jj: Men då är frågan: om du vet det, att det ändå inte kommer att ge den 
effekt som du hoppas på...

pe: Men jag hoppas inte på det, jag vet att det inte kommer att bli så.
jj: OK. Men, om du vet att det inte är någonting att hoppas på hur 
skulle du då orka blanda in guldglitter i kakelfogarna...
pe: Men, det skulle få den konsekvensen då, och detta är det viktiga, att 
man som arkitekt måste hålla sig tillbaka. Man måste veta det: om man 
skall utöva den här ismen, då måste man veta var gränserna går för den. 
Och då gör man inte vissa exakta lösningar. För dom blir bara pannkaka 
i den här inexakta byggnadskulturen. Vi kan säga det: guldglittret och 
de rostfria beslagen, där nere på toaletterna, det gör man inte! Det är fel. 
Det ryms inte inom det här inexakta systemet. För det blir för dåligt.
jj: Jag tycker det ryms alldeles utmärkt inom inexakticiteten. Om den 
inte är ett koncept, utan ett samtidsfenomen.
pe: Det gör det, men inte inom ismen.
jj: Det kan bli si, det kan bli så. Det får var och en bestämma själv.
pe: Ismen kanske är omöjlig.
jj: Jag tror att inexaktismen är omöjlig. Därför att det här är, med ett 
traditionellt begrepp, någon slags ”ad hoc”. Det blir som det blir. Det 
som man hunnit med att beskriva tillräckligt väl och har koll på, det 
följer intentionen, medan det som inte hunnits med...
pe: Till exempel här i konsthallen: hur golvet möter väggen här. Har 
det utförts på ett bättre sätt? Hyfsat? Man kanske har varit något mer 
noggrann här, än nere på toaletterna?
jj: Ja, absolut.
pe: Så det finns grader av inexakticitet?
pe: I ett läge här så ”svävar” väggen i mötet med golvet och i ett annat 
läge möter den golvet konkret, lite kladdigt.
jj: Ja, den där väggen möter golvet, den här svävar, fram hit.
pe: Till en viss punkt.
jj: Till ett visst läge, där det antingen blir en grusig fog, eller ett stumt 
möte med golvet.
pe: Mm. Jag tror vi skall lägga av nu! Det finns ingen konsekvens här!
jj: Nej.  
kritik #15, december 2011
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SÄLLSAMMA SPEGLINGAR
Fredrik Rosenhall

Den nyligen invigda tillbyggnaden av Landsarkivet i Göteborg är ett hus 
där motstridiga krav på å ena sidan anpassning och bevarande, å andra 
sidan ett stort lokalprogram, skapat en arkitektur som blygsamt trippar 
förbi allt oväntat men bjuder på snygga detaljer och en välgörande 
platsanpassning. 

Det ursprungliga landsarkivet byggdes på 1910-talet som en fristående 
byggnad i ett stadskvarter på gränsen mellan Lorensbergs rutnät och 
Viktor Rydbergsgatans privatvillor och institutionsbyggnader. De delar 
av kvarterat som inte utnyttjades låg kvar som en utbyggnadsreserv och 
kringgärdades av en tegelmur. 

I väntan på utbyggnad växte sig träden allt högre och kom med tiden 
att bli en viktig del av stadsmiljön. Bortsett från en mindre funkisvolym 
och en kärv men självsäker tillbyggnad från 1970-talet förblev merparten 
av kvarteret obebyggt. Som en otillgänglig privatträdgård låg arkivets 
park bakom den slutna tegelmuren, besökt av få men betraktad av fler. 

När en större utbyggnad av arkivet aktualiserades runt år 2000 star-
tade en sedvanlig proteststorm. Initiala idéer om att ersätta parken en 
stadsintegrerad byggnad mot Arkivgatans trottoarer avskrevs snabbt. 
Istället fann Ulla Antonsson och Armand Björkman på White arkitek-
ter en form där parkens visuella roll i stadsbilden kunde bestå – genom 
en konkav glasfront, indragen från Arkivgatan, kunde de stora lövträden 
bevaras och byggnaden på ett effektivt sätt lösa arkivets lokalprogram 
samt även skapa plats för externa hyresgäster. 

Kopplat till denna ligger en linjeren tegelvolym mot Viktor Rydbergs-
gatan som knyter nytillskottet till platsen, materialmässigt sett. Arkitekt-
arbetet har handlat om att åstadkomma ett gott resultat efter strängt 
definierade förutsättningar, inte om att tänja på gränser eller kreera sam-
tidsarkitektur. När alla faktiska och konstruerade krav staplats på varan-

dra blev utrymmet för starka former begränsat och det arkitektoniska 
språket lågmält. Och på en plats som denna är det kanske gott nog. 

Den sammanhållna och mycket påkostade nationalromantik som 
omger arkivkvarteret ger platsen en tidlös karaktär av exklusivitet. Här 
behöver inga yviga gester eller tillfälliga modenycker adderas för att 
skapa attraktivitet. Liksom den närbelägna konserthustillbyggnaden 
(också denna signerad Ulla Antonsson) lyckas Landsarkivet understryka 
omgivningens kvaliteter genom en sammanhållen detaljskärpa men helt 
utan konkurrerande anspråk. 

Är det kompromisstyrda formspråket då helt problemfritt? Inte på 
något sätt. Ett stenkast från Götaplatsen finns en urban potential som 
hade kunnat utnyttjas på ett mycket bättre sätt. Whites ursprungliga idé 
om en stadsfront mot Arkivgatan hade möjliggjort ett samspel mellan 
nybyggnaden och staden som gjort Landsarkivet till något mer än ännu 
en sluten insitution. Även med den nya byggnadens placering hade 
omgivningen kunnat bjudas in på ett bättre sätt. 
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Att klämma in en byggnad på 5000 kvadratmeter i tät stadsmiljö utan 
att störa upplevelsen av omgivningen eller kröka ett hår på uppvuxna 
lövträd eller gamla tegelmurar är på många sätt imponerande, men 
konststycket har krävt uppoffringar. 

Tidigare hade arkivkvarteret en utpräglad hus-i-parkkaraktär. Med 
den nya byggnaden på plats är parken reducerad till den sluttande 
gräsyta där de stora lövträden växer. Den bevarade muren skapar en 
trång och onödigt avskärmad rumsupplevelse. 

Istället för att möta omgivningen med en tydlig stadsfront ligger det 
nya huset som en överdimensionerad paviljong inne i parken. Murens 
roll som avgränsare faller med storleken på byggnaden. Arkivet blir 
onödigt distanserat från omgivningen. Att människor har svårt att hitta 
in till caféet som placerats i byggnadens bottenvåning illustreras tydligt 
av de provisoriska skyltar som tejpats upp på lastpallar vid entréerna. 

Väl inne i parken bjuder glasfasaden på en sällsam spegelverkan. 
Lövträdens kronor tycks fortsätta in i byggnaden där en samlad materi-
alpalett skapar lugn och ro. Glasväggens konkava form känns märkligt 
daterad i en tid där alla postmoderna attribut skalats bort från samtids-
arkitekturen. Jag finner den uppfriskande. Förflyttad till något externt 
shoppingcenter hade den varit hopplöst formsvag. I innerstadens finas-
te kvarter, kontrasterad mot handslaget tegel och sekelgamla blodbokar, 
känns den däremot självsäker och tidlös. En (omedvetet?) småkitschig 
form i en i övrigt allvarsam komposition. 

Att glasväggen knappt syns bakom träden borde få överklagande 
bostadsrättsinnehavarna på andra sidan Arkivgatan att nicka förnöjsamt. 
Även i detta avseende undviker byggnaden att röra upp känslor. Nytt 
och gammalt är effektivt sammanvävt och från arkivets huvudentré 
mot Götabergsgatan annonserar sig nytillskottet endast via en diskret 
infogad garageinfart. 

Interiört har White skapat en rationell byggnad med kraftigt för-
bättrad arbetsmiljö för arkivets anställda. I de publika zonerna fastnar 
den exponerade kertostommen på näthinnan. Greppet adderar ett 
billigt material till Lorensbergs sammanhållna materialverkan av tegel, 

ek och kolmårdsmarmor, men form- och färgbehandlingen är utförd 
med säker hand. 

Man lämnar byggnaden utan någon omskakande arkitekturupplevelse, 
men inser samtidigt att den direkt funnit sin plats i staden och 
förmodligen kommer kännas som en helt självklar del av Lorensberg så 
fort de sista anläggningsarbetena är färdiga.  kritik #16/17, juni 2012
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NENDO / PALAZZO VISCONTI
Giulia Milza

“To live together in the world means essentially that a world of things is between 
those who have it in common, as a table is located between who sit around it; 
the world, like every in-between, relates and separates men at the same time.”

Hannah Arendt, The Human Condition

The Japanese firm Nendo, led by thirty-four year old Oki Sato, Wall-
paper Magazine’s “Designer of the Year 2012,” could not have chosen a 
better opportunity than Milan Design Week to celebrate its tenth year 
of activity.

Far from any intention of complacent self-congratulation, the solo 
exhibition “trial & error”, that graced the piano nobile of Palazzo Vis-
conti from 17th to 22nd of April, instead of a sterile exaltation of objects 
designed by the Tokyo team, assumed the form of a 360° story about the 
space around them.

This is confirmed by the location choice, the seventeenth-century 
Palace commissioned by the Spaniard Carlo Bolagnos, not far from 
Piazza San Babila, whose interiors strongly contrast with the pieces 
on exhibit. The splendor of the Visconti rooms speaks to the studio’s 
formal lexicon which is reduced to its essence, the murkiness of the 
setting is livened up by the brightness of the furniture and the Rococò 
redundancy of marble and stucco is attenuated by the lightness of the 
minimal forms.

Attention is focused on the empty space that is around the objects, 
which intertwine with an intricate web of not-only-visual relationships 
with the surrounding space and the audience, making the atmosphere 
vibrate.

The dynamic linear structures of the products are not just the result 
of a process of dematerialization which focuses on the essence rather 

than on appearance, but are above all a praise to agility and encourage 
visitors to move through the space. 

In mounting its retrospective, Nendo never gave up on the ever 
difficult challenge of communicating the intangible: by stimulating the 
emotional interpretation of the public, they investigate the margin of 
inter-Action of the design. 

In the last ten years, the studio has produced more than 200 
individual designs, a polyhedric repertoire including glass, furniture, 
lamps, seating, and modular systems. 

New prototypes and limited editions scatter the five halls of the 
Baroque palace. The items in the firm’s newest collection, “1%,” include 
products such as the win-tea cup, the top-tea set, the block-vase, the 
stack-sake set, and the shrink-plate. Each item in this collection is 
limited to 100 copies, a choice which one may interpret as an effort to 
increase the value of each piece while praising a minimalist design. 

In an era in which we feel overwhelmed by mass production while 
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simultaneously fiercely critical of the contamination between art and 
design, “1%” identifies the solution: in media stat virtus. Neither few nor 
millions, but a hundred; the perfect number, according to the Japanese 
firm, to enjoy the idea of owning a part of the entire production.

This collection illustrates that the fleeting border between the fields 
of art and design is easy to cross, and it’s not just a matter of numbers. 

As Oki Sato said several times, although his creations have a deep 
aesthetic effect on their audience and establish a strong emotional bond 
with them, he is not an artist and does not create something from what 
he intuitively finds beautiful or interesting. There must be logic and 
meaning. Sato’s process of creating does not start with a white canvas, 
but with a problem to solve. The fragile beauty of his designs is more 
a result than a criteria, and this is what secretly links his inexhaustible 
creative vein to the architecture field.

In addition to “1%,” the exhibition brings together pieces from five 
other collections of furniture designed and developed over a series of 
solo exhibitions: the modular shelving system known as “Scatter Shelf” 
(Friedman Benda Gallery, New York, and Carpenters’ Workshop 
Gallery, London and Paris) is a black shelf made from thin strips of 
black acrylic sheets; the “Farming-net” lamps (Carpenters Workshop 
Gallery, Paris, 2012) are made from agricultural nets originally used 
to protect produce from harm; the carbon fiber collection “Visible 
Structures” (High Museum, Atlanta, 2011); “Thin Black Lines” (Philips 
de Pury at the Saatchi Gallery, London, 2010), the series of seating and 
furniture whose structures are defined by a simple, dark line; and the 
specimen edition “Object Dependencies”, which further questions the 
relationship between furniture and other objects by way of weakened 
and dynamic pieces that require additional support from objects in 
order to increase their stability or alter the way they function.

The leitmotif of the objects on display is a measured and rational 
elegance that does not trace its roots in an exclusively cultural factor, 
but is the fruit of an uncommon sensitivity and intelligence.

“trial & error” is a programmatic title that perfectly suits the non-

stop empirical research of a firm known for its eclecticism.
The attention to detail and the will to deeply investigate the 

properties of the most different materials in an attempt to obtain formal 
and unpredictable effects have been the research territory of this design 
studio from Tokyo. Nendo dedicated the exhibition to the attempts and 
the mistakes in which its designers have invested, and invest daily, in 
order to feed their production. 

Furthermore, it is actually Nendo’s passion for experimentation 
and courage to dare that makes it possible to find a further connection 
between the bizarre, late Baroque decoration of the historical residence 
and the unusual shapes of imaginative and delicate beauty proposed by 
the studio.

“trial & error” was an exhibition which looked beyond the confines 
of shape and which found its identity in the space that envelopes bodies, 
that osmotic band of relation which should be cared for.  kritik #16/17, 
juni 2012
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MATRIS FÖR SVENSK ARKITEKTUR
Mikael Askergren

kapitel 1: banalitetsskräcken
Han frågar: När man av bottenlös rädsla för att vara konventionell drar till 
med nåt ”häftigt” eller ”spännande” och allting bara blir sämre. Vad skulle 
man kunna kalla det?  

Jag svarar: Det finns absolut en vanlig sådan ”neuros” bland designers, 
rädslan för att vara ”banal” helt enkelt, en ”banalitetsneuros”. 

Hans fråga triggar ett gammalt minne. Det är nu tio femton år sedan. 
En grupp studenter vid en större arkitekturskola hade av sina lärare fått 
i uppgift att designa ett flygledartorn vid en stor internationell flygplats. 
Studenterna arbetade i månader med sina torn: tjocka torn, smala torn, 
tunga torn, lätta torn, skulpturala torn, spänstiga torn, rationalistiska 
torn, hemlighetsfulla torn, minimalistiska torn, maximalistiska torn. En 
sådan mångfald! Inte ett enda torn var något av de andra likt. 

Ja det var just det: inte en enda av studenterna (inte en enda!) hade 
ritat ett torn med en sådan där karaktäristisk glasbur högst upp som 
alla flygledartorn brukar ha, med jättestora glas som lutar brant utåt. 
De hade allesammans (utan undantag!) föreslagit vertikalt glas däruppe. 
Inte ett enda av förslagen ”såg ut som” ett flygledartorn.

I ett akademiskt skolprojekt skall det naturligtvis finnas utrymme 
för att pröva alla möjliga slags nyheter och originella lösningar. Det 
hade snarare varit konstigt om inte en enda av studenterna frångått den 
vedertagna, beprövade lösningen med utkragande glas.  Man förväntar 
sig rentav att en viss procent av kursdeltagarna skall visa prov på expe-
rimentlusta. Det samlade slutresultatet blir tråkigt om ingen i gruppen 
försöker bryta mot konventionerna. 

Men att pendeln där och då så helt och hållet slog åt andra hållet, 
att alla (precis alla!) till varje pris undvek den vedertagna, beprövade 
lösningen, det kunde inte förklaras rationellt, det kunde bara förklaras 

med en allas skräck för att inte ha åstadkommit en verkligt originell 
design, med en kollektiv rädsla för ”det banala” – ett slags masspsykos, 
en banalitets-skräcks-mass-psykos. (Eller -neuros, åtminstone.)

Tornprojekten hade således egentligen bara en sak det gemensamt: 
den i sammanhanget märkliga egenheten att de ingenting hade gemen-
samt. Och då brukar ju flygledartorn ändå likna varandra såpass mycket 
att det skulle kunna sammanställas i en sådan där typologisk matris av 
samma slag som de tyska fotograferna Bernd och Hilla Becher blivit så 
berömda för.

Märk! Jag hoppas verkligen att jag här och nu inte framstår som 
fördömande eller raljerande. Jag moraliserar inte. Absolut inte. Natur-
ligtvis är det helt okej med vertikala glasrutor i ett flygledartorn om man 
ser till att lösa alla tekniska problem som detta i sammanhanget ori-
ginella ”utseende” för med sig.  Klart alla skall få göra precis som de 
vill, klart att alla skall få välja utseende helt ”fritt” när de designar. Att 
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moralisera kring hur flygledartorn ”får” eller inte ”får” se ut vore mig 
mycket främmande. 

Studentgruppens samlade originalitetsstress och banalitetsskräck 
gjorde mig där och då således varken upprörd eller indignerad. Snarare 
erfor jag vid anblicken av alla dessa torn ett visst mått av – upphetsning. 
En upphetsning kanske av samma slag, föreställer jag mig, som en fors-
kare eller vetenskapsman erfar i samband med att ett noga kontrollerat 
experiment utfaller med ett så pass entydigt resultat att man kan våga 
sig på att formulera en hypotes om verklighetens beskaffenhet. I det 
här fallet: visst är situationen speciell när en grupp studenter isolerar 
sig från omvärlden i flera månader och ägnar hela sin tid åt att jämföra 
sig med alla andra på samma ritsal, visst måste den originalitetsjakt som 
uppstår i en sådan situation vara exceptionell – men berättar inte detta 
i specialfallet hundraprocentiga utfall (!) något om arkitekter och arki-
tekters banalitetsskräck i allmänhet?  

det banala och det triviala
Här bör man kanske, för att i görligast mån undvika begreppsförvir-
ring, sticka emellan och försöka komma överens om en definition av 
vad ”banalitet” skall betyda i det här sammanhanget. Jag föreslår därför 
följande språkbruk: jag brukar göra skillnad mellan ”banal” och ”trivial” 
arkitektur. ”Banal arkitektur” har en positiv klang i mina öron. ”Trivial 
arkitektur” är bara trist. 

En ”banal” stadsplan (en formalt enkel och okomplicerad stadsplan 
med geometriskt och juridiskt okomplicerade fastighetsbildningar) är 
något bra, är av godo. 

En ”trivial” design är bara undermålig. 

avslutningsvis
Avslutningsvis, varifrån kommer i så fall den där banalitetsskräcken som 
vi så ofta ser tecken på i det som byggts och som byggs? Varför tycks 
designers förhållande till banalitet och originalitet vara så neurotiskt?

Det hänger förstås samman med att man som designer vill vara 

”modern”, lika ”modern” som grannen minst, men samtidigt vill man 
inte bli anklagad för plagiat. En svår balansgång! Vilken stress! 

När modernisterna för hundra år sedan gjorde upp med alla histori-
serande stilar och började förändra världen med funkislådor, platta tak, 
hus i park och grannskapsplanering, då handlade det nog inte bara om 
altruistisk världsförbättrariver, då handlade det nog lika mycket om att 
till vilket pris som helst vara ”originell”, att till varje pris som helst inte 
framstå som gammaldags och fantasilös. Ja jag tror att det kan finnas ett 
sådant samband: altruism och världsförbättrariver hänger (på gott och 
ont) samman med/är på ett djupt psykologiskt, mer eller mindre omed-
vetet eller undermedvetet plan (på gott och ont) kopplat till banalitets-
skräck och originalitetsjäkt. Om man vill förändra och förbättra värl-
den, då måste man ju tillföra den (världen) något nytt, något originellt, 
något som ingen sett förut. Annars har man ju inte förändrat något. Att 
tillföra världen mer av det som redan finns där förändrar ju ingenting. 
Det förbättrar ju ingenting. Och så vidare. 

Mer om arkitekters och designers minst sagt neurotiska förhållande 
till begrepp som altruism och världsförbättrariver i nästa kapitel:

kapitel ii: altruistneurosen
I nummer 15 av tidskriften Kritik (december 2011), i en artikel av Peter 
Hallén med rubriken ”John Pawson i Stockholms taklandskap”, presen-
teras med ett stort antal av arkitektens alla ritningar och frihandsskisser 
det speciella och luxuösa penthouse som fastighetsägaren och byggfir-
man Oscar Properties vill bygga ovanpå f.d. Posthuset vid Nybrogatan 
i Stockholm. 

Det är fråga om ett oerhört exklusivt slags boende: uppskattningsvis 
kanske tre-fyrahundra kvadratmeter  golvyta, allt i ett plan, och med 
riktigt högt i tak, faktiskt dubbel takhöjd inomhus. Alltsammans avsett 
för ”en designintresserad ung man av yppersta börd”, som det heter i 
artikeltexten. En ungkarlslya således, en ganska maffig sådan. Och vad 
skall ”yppersta” börd betyda, förresten? Det torde väl betyda ”kunglig”, 
det är väl den kungliga börden som är ypperst av alla sorters börder. 
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Hur många ensamstående designintresserade kungabarn av hankön finns 
det i Sverige? You do the math.  

I samma bygglovsansökan som den för Pawsons lyxiga penthouse-
anläggning ingår också en total ombyggnad till mer ”normala” bostads-
rätter av alla det gamla Posthusets befintliga fem kontorsvåningar, plus 
en befintlig vindsvåning med f.d. personalbostäder (totalt sex befintliga 
våningsplan). Hela fastigheten skall alltså byggas om samtidigt som den 
byggs på. För en läsare av Halléns artikel framgår det dock inte klart att 
John Pawson faktiskt inte är arkitekten bakom ombyggnaden av fastig-
hetens sex befintliga våningsplan. En svensk arkitekt (den inte alls lika 
namnkunnige Andreas Martin-Löf) ritar alla de nya bostadsrätterna på 
våningarna 1-6. John Pawson ritar endast penthouset högst upp, ovanpå 
den redan befintliga vindsvåningen. 

upstairs downstairs
Det tycker jag är en intressant indelning. Trots att det är fråga om en 
enda fastighet med en enda fastighetsägare som ansökt om ett enda 
bygglov för att vid ett och samma tillfälle bygga om och bygga på ett 
och samma hus så har designansvaret för det hela delats i två. 

Det tjusiga penthouseprojektet, med sitt för stockholmska förhål-
landen ovanligt exklusiva ungkarlsboende, för det har byggherren an-
litat en världskänd (och förmodat svindyr) arkitekt minsann. Resten av 
ombyggnaden, som består av storleksmässigt och standardmässigt för 
Stockholms innerstad tämligen ordinära bostadsrätter, har en mindre 
namnkunnig (och förmodat inte alls lika dyr) arkitekt fått ta hand om. 

Pawsons penthouse (på de nya våningsplanen 7-8 högst upp i huset) 
framstår i tidskriftspresentationen som generöst i alla avseenden, desig-
nen är ambitiös och av hög kvalitet. Resten av bygglovet är en helt annan 
femma. Martin-Löfs bostadsrätter (på de befintliga våningsplanen 1-6) 
präglas av snålhet, fantasilöshet och undermålig planlösningskonst. 

Med andra ord: för den rike ungkarlen högst upp i huset har inga 
som helst resurser sparats (inte heller konstnärliga, designmässiga 
resurser har sparats), alla inblandade har velat åstadkomma något 

verkligt förstklassigt där uppe. För resten av bostadsrätterna i huset 
– bostadsrätterna för ”vanligt” folk, för ”vanliga” bostadsrättsköpare 
på den ”vanliga” bostadsrättsmarknaden – där har ambitionsnivån (i 
synnerhet den arkitektoniska ambitionsnivån) varit mycket lägre. 

Den indelningen, den klyvningen finner jag intressant. Jag finner 
tudelningen som sådan, den mellan ett ”upstairs” och ett ”downstairs”, 
inom ramen för ett och samma bygglov och byggprojekt, faktiskt 
mer intressant än den arkitektoniska gestaltningen som sådan.  Den 
indelningen känns osvensk på något vis, i förhållande till vad vi i 
decennier varit vana vid i vårt land. 

enten – eller
Antingen-eller, byggherrar är väl antingen good guys: ”Så bra bostäder 
som möjligt för pengarna. Goda planlösningar är ett måste. Och gärna hög 
arkitektonisk kvalitet!” 

Eller bad guys: ”Skinna de jävlarna. Det spelar ingen roll om det 
egentligen ens får plats någon säng i det där trekantiga så kallade sovrummet. 
Det spelar ingen roll om toadörren vetter rakt mot matplats och vardagsrum, 
det finns alltid desperata typer att sälja skiten till!” 

Men i fallet gamla Posthuset vid Nybrogatan, där får vi se att en 
och samme byggherre (i lag med dennes stab av arkitekter) i ett och 
samma byggprojekt kan agera både osjälviskt ambitiöst: ”God arkitektur 
till varje pris högst upp i huset. Kosta vad det kosta vill!” 

Och samtidigt agera som en påfallande krass aktör på Stockholms 
desperata bostadsmarknad: ”Skinna de jävlarna på alla de andra 
våningsplanen. Sälj vilken skit som helst till dem som inte har lika mycket 
pengar som han den där jeppen högst upp!”

ka-ching!
Det känns osvenskt på något vis (och därför intressant) att Posthusets 
framtida lägenhetsinnehavare redan från början har delats in i, å ena 
sidan, en enstaka högt prioriterad köpare högst upp i huset som är värd 
alla ansträngningar och allt engagemang man kan tänka sig (inte minst 
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värd allt arkitektoniskt engagemang man kan tänka sig) – och, å andra 
sidan, hm, eh, ”resten”/en lägre prioriterad kundkategori längre ned i 
huset: ”Smäll upp en köksuppställning längs ena väggen i vardagsrummet 
och kalla det för kombinerat vardagsrum-kök, vet jag. Det spelar ingen roll 
att man inte får plats med både soffa och matbord där. Vi kan ta betalt för 
ett kombinerat vardagsrum-kök trots att det inte finns plats för ett matbord. 
Ingen tänker på sådant när de är desperata. Ka-ching!” 

Klasskillnaderna har väl aldrig varit helt utplånade i vårt land, i 
synnerhet inte klasskillnaderna i boendet: det har alltid funnits ett slags 
bostadsmarknad för de besuttna och ett helt annat slags bostadsmarknad 
för dem om inte har pengar. 

Men när man har byggt nya bostäder i Sverige har man sedan de-
cennier ändå alltid tagit för givet att en enrummare och en femrum-
mare i ett och samma hus har ungefär samma standard på ytskikt och så 
vidare. Singelhushållet i enrummaren eller tvårummaren har vanligtvis 
lika högt i tak och samma sorts porslin i badrummet och samma slags 
diskbänk i köket och samma slags fiskbensparkett i vardagsrummet som 
familjerna i fyra- och femrummarna i samma hus. Enda skillnaden mel-
lan stort och smått brukar i princip bara vara – antalet sovrum. 

En och samme arkitekt har då förstås ritat alla enrummare och 
trerummare och femrummare i huset, och man har tagit för givet, inte 
sant, att arkitekten i fråga lagt lika stor möda på en- och tvårummarens 
planlösningar som han lagt på fyra- och femrummaren – om inte 
mer möda på de små lägenheterna, rentav, där varje kvadratmeter för 
lägenhetsinnehavaren anses vara så mycket dyrbarare och viktigare 
att använda effektivt. Det har ansetts ”fint” bland arkitekter att lägga 
särskilt stor möda på små lägenheters kvaliteter.

Kort sagt, man har sedan länge i vårt land alltid hittills tagit för 
givet, inte sant, att arkitekten inom sig skall känna, och i sitt arkitekt-
arbete ge uttryck för, en altruistisk vilja att jobba särskilt hårt och lägga 
särskilt många timmar vid ritbordet på att alla som bor trångt skall få 
det riktigt bra där de bor. 

Men någonting har hänt. Det kan man se överallt där det byggs nytt i 

vårt land. Här i Stockholmstrakten kan man stapla exempel på detta nya 
såväl i Södra Hammarbyhamnen som i Annedal. Men ingenstans i vårt 
land illustreras detta nya någonting väl bättre än med Posthusprojektet 
på Nybrogatan. 

Detta nya som vi inte riktigt lärt oss känna igen ännu, och inte 
riktigt lärt oss att kalla vid sitt rätta namn ännu, det handlar om att 
någonting har hänt med världsförbättraridealet i arkitektkåren. Kort 
sagt: altruisten är på väg ut och den i första hand med uppdragsgivaren 
lojale arkitekten, den arkitekt som i århundraden var alla furstars och 
påvars lojale och okritiske lakej, han är på väg tillbaka. 

Den nya tidens arkitektkår tar av allt att döma inget gemensamt an-
svar längre för att se till att den resurssvages enrummare på nedre botten 
över gården gestaltas med samma omsorg och samma engagemang som 
den rika ungkarlens penthouse högst upp i gathuset. Du kan inte längre 
räkna med att arkitektkårens medlemmar gemensamt (såväl privatprak-
tiserande som offentliganställda) tar ansvar för att ägna din enrummare 
lika mycket tid och möda i designarbetet som för en ny direktörsvilla 
i Saltsjöbaden, du måste nästan räkna med numera att toadörren i din 
nyproducerade, svårmöblerade trea kommer att vetta direkt mot mat-
platsen: ingen tar sig tid längre tid att knåda planlösningen för att be-
spara dig en sådan sak om du ”bara” är en vanlig bostadsrättsköpare eller 
hyresrättsinnehavare vem-som-helst: ”Vem bryr sig?”

slutet på den egennyttige lakejens och
början på den altruistiske arkitektens tidsålder

Här kan det finnas anledning att påminna1 om att den altruistiske2 arki-
tekten är en tämligen ny företeelse. Före den franska revolutionen hade 
det nog inte fallit någon av alla de europeiska furstehovens arkitekter in 
att sadla om och istället bara leva för att rita oglamorösa arbetsbostäder. 
Furstehovens arkitekter och konstnärer hade i århundraden förstås haft 
alla chanser i världen att bli altruister om de så hade önskat, men så 
länge det fanns furstliga och kyrkliga uppdrag med dignitet föll det inga 
arkitekter in att bli världsförbättrare. Vanligt folk fick klara sig bäst de 
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kunde, de fick bygga sig sina egna hus och sina egna lador – utan hjälp 
eller engagemang från konstnärer eller arkitekter.

Men det var inte egentligen franska revolutionens politiska bud-
skap (”frihet, jämlikhet, broderskap”) som gjorde att alla arkitekter och 
konstnärer med ens fick så bråttom att demokratisera sina ideal. Det 
handlade nog mer om skräckväldets bokstavliga dödshot. Dödshotet 
riktades ju även mot vanligt folk i den mån man inte tog klart avstånd 
från den forna härskarklassen. En ”omvändelse under galgen” med 
andra ord – eller rättare sagt under giljotinen. 

För som bekant är en arkitekt beredd till vilka kompromisser, efter-
gifter och förödmjukelser som helst – bara för att få fortsätta rita. Mer 
var det alltså inte bevänt med den nyfunna altruismen – arkitektkårens 
filantropi var intet mer än en till medmänsklighet förklädd egoism, en 
demokratism. 

altruistneurosen: ”vän eller fiende?”
Märk! Det är lätt att, såhär långt kommen i historieskrivningen, förfalla 
till att inta en oreserverat politiskt korrekt position och börja raljera 
över århundraden av bristande altruism bland arkitekter och konstnärer 
före modernismen. 

Det tål därför att här påpekas att arkitekters impuls att i århundraden 
i första hand inte odla ett altruistiskt ideal, att faktiskt aktivt söka sig bort 
från underklassen och istället närma sig furstehov och påvehov för att få 
rita och designa fina hus och monument, det är egentligen en sund, rationell 
och mentalt hälsosam impuls. Att bygga är dyrt, och om man utan förbe-
håll underkastar sig uppdragsgivarens vilja när man ritar hus åt denne, då 
finns alla förutsättningar för ett okomplicerat och hälsosamt oneurotiskt 
förhållande mellan byggherre och arkitekt: ”Me employer. You employee.” 

(En sådan arkitektroll – som ju förutsätter en uppriktig underkastelse 
och ett lojalt och okritiskt lakejskap från arkitektens sida, den är förstås 
inte alls särskilt heroisk, men den erbjuder åtminstone en intellektuellt 
hederlig relation till byggherren, en relation utan förställning, utan 
ohälsosamt politiskt dubbelspel.)

Emedan om man lyder ryggmärgsreflexen att i ett revolutionärt 
skräckväldespräglat Europa i rena förskräckelsen backa baklänges ut 
ur giljotinens skugga, in i ett antagonistiskt förhållande till alla furstar 
och påvar (och i förlängningen antagonistiskt förhållande till alla 
uppdragsgivare och byggherrar) – det vill säga, om man i sin yrkesroll 
som arkitekt eller samhällsplanerare börja identifiera sig främst med 
den resurssvaga underklassen (om än bara som intellektuell pose), och i 
förlängningen, antingen aktivt och öppet, eller dolt under bordet som en 
mer eller mindre hidden agenda, ständigt motarbetar uppdragsgivarens 
och byggherrens (”fiendens”) intressen, det är en osund, irrationell och 
mentalt ohälsosam reflex. 

När arkitekten bara ”låtsas” sin lojalitet med en uppdragsgivare 
(emedan han eller hon intalar sig att arkitektens första och starkaste 
lojalitet inte ”får” vila hos uppdragsgivaren/”fienden”, utan ”måste” 
vila hos folket/den anonyma massan/allas gemensamma bästa) – men 
samtidigt (i det politiska dubbelspel som med automatik följer av den 
altruistiske arkitektens kluvenhet inför de partslojaliteter som avkrävs 
honom) tvingas svälja förtreten med faktisk underkastelse, för att upp-
dragsgivaren alls skall betala arkitektarvodet, och för att man alls skall 
få något byggt, det leder förstås förr eller senare till ett emotionellt 
komplicerat och ohälsosamt neurotiskt förhållande mellan byggherre 
och arkitekt: altruistneurosen.

slutet på den altruistiske arkitektens tidsålder
och den egennyttige lakejens återkomst

Men stopp ett tag. Betyder det att allt är bara bra om arkitektkåren 
nu i det begynnande 2000-talet, efter gott och väl ett sekel (hela 1900-
talet) av aggressivt världsförbättrande, helt ger upp alla (neurotiskt) 
altruistiska ideal och (åter) nöjer sig med en (oneurotiskt) defensiv och 
en vad gäller samhällets politiska struktur okritisk lakejroll?

Hm, jo, ja för folkhälsan bland arkitekter är denna utveckling 
naturligtvis ett framsteg. Färre arkitekter kommer i så fall att känna sig 
frustrerade och desillusionerade i framtiden, färre arkitekter kommer att 
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ägna sig åt destabiliserande självbedrägerier, som det där med att man 
”egentligen” tjänar folket/massan/allmänintresset, trots att ”fienden”/
en resursstark uppdragsgivare betalar ens lön. 

Färre självbedrägerier, färre altruistneuroser, då är ju allt bra igen! 
Eller?

Mjae, visst är det bra om privatpraktiserande arkitekter och bygg-
herrar kan slappna av mer i fortsättningen, så att de slipper dansa 
runt i den ständiga ”Är du vän eller fiende?”-valsen. Men alla arkitekter 
och samhällsbyggare och planerare och politiker kan inte gå i säng 
med resursstarka (och kortsiktigt ekonomiskt motiverade) byggherrar. 
Alla arkitekter och planerare kan inte vara enskilda resursstarka 
särintressens defensiva och okritiska lakejer, då överlever inte det 
civila samhället. 

Alla civiliserade samhällen har spärrar och mekanismer som är av-
sedda att skydda de resurssvaga från de resursstarka, skydda minorite-
ten från ”majoritetens förtryck”: det är inte självklart att 51 procent av 
en befolkning alltid skall kunna rösta igenom lagar som tvingar övriga 
49 procent att göra sådant som de övriga 49 procenten inte vill. Det 
är till exempel inte självklart att majoriteten skall kunna rösta igenom 
lagförslag som gör att minoriteten blir livegen och måste arbeta som 
slavar åt majoriteten: i en civiliserad rättsstat finns det spärrar i lagstift-
ningen och i konstitutionen som exempelvis gör allt slavarbete omöjligt 
att legalisera och legitimisera, vad majoriteten än får för sig att rösta 
igenom. Och så vidare. 

I ett civiliserat samhälle måste det finnas motvikter, finnas instanser 
som är avsedda att balansera avigsidorna med att resursstarka särintressen 
ständigt, om det inte finns någon eller något som bjuder motstånd, tar 
sig friheter på den enskildes, den inte lika resursstarkes, bekostnad. 

 
allt fler vindsinredningar och takterrasser skapar i stockholm 

problem med nedfallande istappar och glashala trottoarer
Historien har lärt oss att vi inte kan förlita oss på att enskilda resurs-
starka aktörer med stora egenintressen skall ta ansvar för allas ge-

mensammas bästa. Se bara vad som händer i Stockholm med stadens 
gator och torg när allt fler enskilda fastighetsägare tar chansen att 
inreda sina kallvindar till penthousevåningar och bygga takterrasser 
högst upp i sina hus. Verry najs för dem som flyttar in i en sådan 
vindsvåning, visst, de har inte sällan milsvid utsikt över stadens alla 
tinnar och torn och slipper insyn när de grillar eller lapar sol på tak-
terrasserna. Men har stockholmaren i gemen vunnit eller förlorat på 
denna utveckling? 

Anledningen till att vi i Stockholm om vintrarna de senaste åren 
haft så mycket olyckor med fallande istappar (som bekant tyvärr ibland 
med dödlig utgång) är förstås att vi i Stockholm systematiskt börjat 
inreda kallvindar till uppvärmda bostäder. Varma yttertak och varma 
terrassbjälklag ger ökad snösmältning – närmare bestämt ger snö-
smältning också när det annars råder minusgrader och snön på taken 
inte borde börja smälta ännu – och när smältvattnet når de inte alls 
uppvärmda hängrännorna fryser det till igen och skapar en massa farliga 
istappar. 

(I de fall hängrännor och stuprör försetts med värmande elslingor 
slipper man visserligen isbildning just där, just i hängrännor och stuprör, 
men vattnet fryser istället till is igen när det rinner ut på marken; det 
bildar tjocka och glashala iskanor på icke uppvärmda trottoarer.) 

Förr i tiden var vindarna i innerstan nästan alltid oinredda (och 
takterrasser i innerstan något mycket sällsynt) och istappsproblemet 
därför mindre. 

Om vi skall få bukt med istapps- och istrottoarsproblemet i Stockholm 
måste man från Stockholms stads sida ta aktiv ställning mot, och visa 
större skepsis mot, vindsinredningar och vindspåbyggnader i framtiden. 
Vi kan nämligen inte räkna med att de enskilda fastighetsägarna (och deras 
lojala arkitekter) skall agera ”självsanerande” vad avser vindsinredningar 
och takterrasser. Egenintresset gör blind. Stockholms stad måste ta 
ansvaret för att något sker. En god början vore om Stockholms stad bjöd 
större motstånd och inte rutinmässigt godkände bygglovsansökningar 
om vindsinredningar och penthouseanläggningar. 
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avslutningsvis
Avslutningsvis vill jag bara göra klart att jag naturligtvis ingenting har 
emot att John Pawson designar exklusiva bostäder i Sverige och i Stock-
holm. Jag moraliserar inte heller kring att en singelkille skall bebo pen-
thousets tre-fyrahundra kvadratmeter alldeles ensam: att bygga är dyrt, 
att bygga är per definition en exklusiv verksamhet som det är ett fåtal 
resursstarka aktörer förunnat att alls ägna sig åt (ett fåtal rika individer, 
rika företag och rika offentliga institutioner), det hör till byggandets 
natur. Om någon faktiskt har råd att betala för detta stora mått av eli-
tism och exklusivitet (och pengarna inte kommer från droghandel och 
human trafficking, typ), alright, låt gå för det.

Men jag hade varit mer imponerad av Oscar Properties projekt 
vid Nybrogatan om man inte anlitat John Pawson för att rita bara 
ett exklusivt penthouse högst upp i huset, utan faktiskt låtit honom 
designa alla nya bostadsrätter i hela huset, också bostadsrätterna på 
våningsplanen 1-6. 

Det luktar litet illa, det luktar dåligt trolleritrick, det luktar tjuv- och 
rackarspel: kan det möjligen ha varit så att man varit beredd att betala 
för en starchitects tjänster bara (!) i den delen av projektet som sticker 
upp ovanför (den sedan 1937 gällande) detaljplanens höjdbegränsningar, 
med förhoppningen att ”högklassig arkitektur” av ett världsnamn 
skulle hjälpa till att få igenom den kontroversiella delen av bygglovet 
(delen utanför gällande detaljplan)? Anlitades Pawson ”bara” för att 
Oscar Properties hoppades att folk skulle tycka att det vore ”kul” med 
litet Pawson i Stockholm, och att de skulle få igenom de tveksamma 
hushöjderna i bygglovet på det viset? 

Jag hade personligen varit mer imponerad om Oscar Properties 
varit litet mer altruistiska liksom och helt avstått från att överskrida 
innerstadens byggnadshöjdsbestämmelser, helt avstått från att bygga på 
Posthuset på ett sådant vis att grannarna i kvarteret får sin sol och sin 
utsikt mot himlen kraftigt begränsad, och jag hade varit mer imponerad 
om Oscar Properties helt avstått från att förse innerstaden med ännu fler 
problematiskt varma yttertak och varma terrassbjälklag, låtit kallvinden 

och det kalla yttertaket vara, och istället nöjt sig med att ”bara” inreda 
nya bostäder på de befintliga våningsplanen 1-6. 

I så fall hade jag förstås varit den förste att applådera om ett världs-
namn som John Pawson fått uppdraget att designa alla dessa nya bostads-
rätter i hela det gamla kontorshuset. Wow, vilken grej det hade varit! Ett 
helt hus fullt med loftlägenheter designade av John Pawson, det ni!3  
kritik #18, oktober 2012

1 Jämför av Mikael Askergren: ”Arkitektur för rika”, tidskriften Bibel, Stockholm, nr 
2-1998; ”Arkitekturens död”, webbtidskriften Kritik, Stockholm, nr 3-1999 (www.kritik.
com har dock sedan länge upphört som tidskrift på webben); ”Jag skall bygga mig ett 
slott”, tidskriften MaMA (Magasin för Modern Arkitektur), Stockholm, nr 27-2000.

2 ”Altruism” är förresten ett begrepp som borde sättas mellan citattecken hela vägen 
i texten som följer – med tanke på hur lätt det är att ifrågasätta motiven bakom alla 
de handlingar som påstås vara altruistiska. Altruism tenderar att bottna i egennytta så 
fort man skrapar på ytan. Men det skulle bli alltför många visuellt störande citattecken 
i den löpande texten. Läsaren kan dock utgå ifrån att från och med nu är citattecken 
underförstådda i texten så fort begreppet ”altruism” eller ”altruist” används.

3 Bygglov gavs i juli 2011. Projektet har överklagats till länsstyrelsen av flera parter. 
Ärendet hos länsstyrelsen är i skrivande stund (oktober 2012) ännu inte avgjort. 
Undertecknad (Mikael Askergren) bor händelsevis granne med Posthuset och hör till 
dem som överklagat till länsstyrelsen. Jämför Mikael Askergrens blogg den 22 december 
2011: ”Skandal! (Prins Carl Philips byggplaner)”.
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PENNYGÅNGEN
Pär Eliaeson

Bostadsbeståndet i Sverige liknar mer och mer en krigszon. Bostads-
bristen och de marknadsanpassade förhållandena i hyressättning och 
förvaltande spelar ut människor mot varandra till den starke och rikes 
rätt. Bostadsfastighetsägarna har glömt bort eller förträngt sitt sociala 
ansvar till förmån för rent ekonomistiska tankesätt, som om bostäder 
vore vilken  vara som helst på kvartalsekonomins krassa och kortsiktiga 
marknadsplats. Samhällets skyddsmekanismer och styrmedel för bo-
stadsfrågorna är i stort sett upphävda med lagar som stiftats de senaste 
decenniet. Det blåser kallt runt knuten hemma.

Mitt i detta skeende står ett bostadsområde i Högsbo i Göteborg 
som ett pedagogiskt och emblematiskt exempel. Pennygången bygg-
des 1959-62 av det kommunala Göteborgsbostäder och dess hårt drivne 
entreprenör och direktör Inge Hjertén. Som ett av de allra tidigaste 
exemplen på rationellt och experimentellt industriellt bostadsbyggnade 
har det under sina fem decnnier haft en speciell plats i Göteborgs och 
Sveriges bostadslandskap. Förhållandevis orört och intakt står det idag 
på Högsbohöjd och tjänar sina hyresgäster på ett förträffligt sätt, myck-
et på grund av sina rent arkitektoniska förtjänster.

Lägenheterna på Pennygången är tämligen unika. Normalbostaden 
är en fyrarummare som har en yta på 83 kvadratmeter, vilket gör att 
så många rum blir förhållandevis ekonomiskt lättillgängliga för många 
fler än normalt idag. I specialfall på gavlarna blir fyran till och med en 
femma på samma yta. Detta är Pennygångens stora tillgång idag och 
ger området en helt unik ställning i Göteborg. I gentrifieringslogiken 
är tyvärr detta också ett potentiellt hot. De yteffektiva och mångta-
liga mångrummiga lägenheterna är presumtivt mycket attraktiva om 
Pennygången kan få en skjuts upp på statusskalan. Området har idag låg 
status men är socialt stabilt med en blandad befolkning.

Hotet mot Pennygången är sedan snart ett år tillbaka konkretiserat 
i och med fastighetsägaren Stena fastigheters planer på en omfattande 
renovering och imagebyte. Stambyte är ofrånkomligt, men Stena vill 
passa på att uppgradera det mesta som går och siktar med hjälp av det 
tveeggade bruksvärdessystemet på att lägga hyrorna på nivåer motsva-
rande nyproducerade lägenheter(!). 

Hyran för normalbostaden fyra rum och kök på 83 kvadratmeter 
på Pennygången är idag sextusen kronor. Efter Stena fastigheters pla-
nerade renovering kommer den att höjas med mer än 60% till knappt 
tio tusen kronor. De sociala effekterna av detta är mycket förutsägbara 
och kommer effektivt att slå sönder allt det positiva som Pennygången 
representerar för bostadsbeståndet i Göteborg. 

Många av de människor som idag bor på Pennygången kommer 
att tvingas läma sitt hem och sin hembygd för en osäker tillvaro med 
nya förutsättningar. Med den lägenhetsfördelning som är bor många 
barnfamiljer i området och idag är den sociala strukturen kring dessa 
stark och livaktig. Det finns också en betydande del äldre befolkning på 
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Pennygången, som i många fall bott i området i åtskilliga decennier, om 
inte sedan det byggdes. Denna känsliga sociala situation hotas nu starkt 
av de planer som fastighetsägaren har lagt upp.

Renoveringsprocessen har inte heller skötts på bästa sätt, med plöts-
lig och bristfällig information och  svaga boendemedverkandestruktu-
rer. Hyresgästerna har satts i svåra val- och konfliktsituationer, i och 
med den komplexa beroende- och lojalitetssituation som alltid är mel-
lan hyresgäst och fastighetsägare. 

Stena fastigheter har också lite otur. Det råkar nämligen vara så att 
två av Sveriges främsta gentrifieringsforskare bor på Pennygången 1: 
Catharina och Håkan Thörn, forskare på Institutionen för kulturveten-
skaper respektive professor på Institutionen för sociologi och arbetsve-
tenskap på Göteborgs universitet. Paret Thörn har inte varit sena att 
utnyttja sin djupa kunskap i ämnet att driva frågan i offentlig debatt, till 
stor intellektuell skada för Stena fastigheter.

Tillsammans med sällsynt väl organiserade och engagerade övriga bo-
ende i ”Nätverket Pennygångens framtid” (www.pennygangen.se) har ett 
för fastighetsägaren oväntat motstånd mot renoveringsplanerna forme-
rats. Nätverket informerar och driver debatt både internt och externt.

När jag träffar Catharina och Håkan har de precis fått en dom från 
hyresnämnden där den första etappen av renoveringen har hamnat efter 
att fastighetsägaren inte lyckats få med sig alla hyresgäster på vagnen. 
En oenig hyresnämnd har gett fastighetsägaren rätt. Det är bråda dagar 
för Nätverket.

Man har tidigare, med hjälp av Hyresgästföreningen, genomfört en 
enkät kring renoveringsplanerna. Den gav resultatet att 80 procent av 
de svarande uppgav att de inte kommer att ha råd att bo kvar efter reno-
veringen. Även bland de som har råd att bo kvar finns en strark opinion 
mot planerna. Denna opinion har fastighetsägaren inte lyckats fånga 
upp i sitt förändringsarbete och dialogen med ”Pennygångens framtid” 
är klart ansträngd.

Stena fastigheter håller en låg profil utåt. De känner systemet och 
vet att de inte har så mycket att förlora, lagar och regler stödjer deras 

agerande. Det är med gällande regler på bostadsområdet gynnsamt att 
låta underhållet bli eftersatt och göra stora insatser på kort tid för att 
driva upp hyrorna. Detta är inget nytt, men vi kan nu se ett uppskruvat 
och mer dramatiskt arbetssätt etableras. Allt fler fastighetsägare försöker 
driva igenom allt högre hyreshöjningar med omfattande renoveringar i 
ett åldrande bostadsbestånd med stora moderniseringsbehov.

Just Stena fastigheter har tidigare lyckats etablera nya nivåer i detta 
arbete genom ett projekt i uppsalastadsdelen Kvarngärdet. Också där 
handlade det om hyreshöjningar i storleksordningen 60%, även om 
fastighetsägaren tvingades införa diffrentierade lösningar där hyresgäs-
terna kunde välja nivå på renovering. De sociala effekterna i Kvarngär-
det återstår att utvärdera.

Det som gör det möjligt för fastighetsägare att sätta hyror i 
renoverade bostäder från rekordåren och miljonprogrammet på samma 
nivå som nybyggda bostäder är paradoxalt nog bruksvärdessystemet, 
som egentligen är avsett att utjämna och stabilisera hyressättningen 
bortom den rena marknadshyran. Det är egentligen detta system som 
ger de nya hyrorna, inte de konkreta åtgärderna i husen trots att de är 
omfattande. 

Nya badrum och kök samt nya balkonger är de stora planerade åtgär-
derna på Pennygången tillsammans med stambyte och tilläggsisolering 
av fasaderna. En total uppgradering av invändiga ytskikt interiört i både 
lägenheter och trapphus är också planerat. Men allt detta sammantaget 
ger inte en konkret hyrehöjning på över 60% procent, det har till och 
med representatnter för Stena fastigheter vid ett svagt och oförberett 
ögonblick medgett. Det är bruksvärdessystemet som gör det möjligt att 
lägga den nya hyresnivån så högt. Och de etablerade nivåerna beror i 
sin tur på de höga hyror som har etablerats i nyproduktionen de senaste 
decnnierna. Situationen är smått absurd och de konkreta effekterna för 
hyresgästerna allvarliga. Det systemskifte i bostadspolitiken som skett 
sedan 1990-talet är dramatiskt.

Pennygången ritades av Rune Falk och Nils Sunnerholm på White 
arkitekter. Tillsammans med direktör Inge Hjertén på Göteborgs-
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bostäder skapade de en mycket smart lösning. Hjertén visste vad som 
var ekonomiskt och rationellt i byggandet. Han undvek det vanligaste 
misstaget när man bygger samma lägenhetstyp i stor skala, nämligen att 
man spegelvänder lägenheten kring trapphuset. Detta ger vänster- och 
högervarianter på alla ingående delar och det försämrar rationaliteten. 

Falk och Sunnerholm lyckades att rita en lägenhet som gick att ro-
tera runt trapphuset istället för att spegla och Hjerténs lycka var gjord. 
En smått genial arkitektinsats från början av en epok av mycket fram-
stående svensk bostadsarkitektur. En extremt effektiv och okomplicerad 
planlösning utan en outnyttjad kvadratdecimeter.

Några balkonger byggdes inte på Pennygången, istället fick bad-
rummen ett slags kallt torkrum med öppningsbara luckor utåt. I princip 
en inbyggd balkong, om man vill se den så. Inga rum i lägenheterna är 
direkt små, trots den totala knappa ytan. Trapphusen är också ovanliga 
för tiden, med rymliga mått och dagsljus ovanifrån. Plats för framtida 
hiss avsattes. Materialen i byggnad och byggdelar är gedigna och har, 
trots bristande underhåll, hållt sig utmärkt. Entréportar, golv, trappa 
och trappräcke är i original och tål att renoveras. Här finns mycket att 
respektera och vara varsam emot.

Nuvarande ägare har dock inte det fokuset. De föreslagna reno-
veringarna kan inte med den största välvilja ses som varsamma eller 
hänsynsfulla mot de kulturhistoriska värdena. Man strävar mot en max-
imal imageförändring. Några kulturella eller arkitektoniska värden i det 
befintliga är inte utgångspunkt för den arkitektur man klär in Penny-
gången i. ”Ljust och fräscht” enligt formulär 1A är det som gäller. Be-
hjälpliga med detta har varit Forum arkitekter. Arkitekturambitionerna 
hos forna tiders byggherrar i bostadssektorn är långt borta, mycket 
kunskap och känsla för verksamhetens kärnvärden har gått förlorade. 
Man kan verkligen undra vad som har hänt på vägen.

I Pennygångens fall är färden skakig de senaste decennierna. Fram 
till slutet av 1980-talet stod den ursprungliga ägaren Göteborgshem 
(sedermera Bostads AB Poseidon) pall. Sedan såldes Pennygången från 
allmännytan till Skanska. Poseidon behövde paradoxalt nog kapital för 

att satsa på en genomgripande och radikal renovering och ombygg-
nad(!) av Pennygångens systerområde på Växelmyntsgatan. Den ge-
nomfördes under början av 1990-talet och la Pennygången i bakvatten. 
Skanska förmådde inte ta samma grepp och lämnade över stafettpinnen 
till Fastighets AB Drott vars bostadsfastigheter senare köptes upp av 
Pennygångens nuvarande ägare Stena fastigheter. 

I 2000-talets bostadspolitik är det gentrifieringen som driver utveck-
lingen. Medborgaren har blivit kund. Det finns alltid en mer lönsam 
hyresgäst runt hörnet. Bostadsfastighetsägarens skyldighet är främst 
gentemot sig själv och aktieägarna, de samhälleliga avsikterna är fjärran. 
I och med ”Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” (1/1 
2011) finns det i praktiken inga allmännyttiga och samhällstillvända 
bostadsbolag kvar i Sverige. Effekten av det ser vi på Pennygången.  
kritik #19, oktober 2012
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