
36

Det är mycket nu för Växjö. Mycket upp-
märksamhet för Björn Sundebys utpräg-
lade stilbygge vid Teleborgsvägen. Mycket 
om Whites vinnande stadshusarkitektur 
vid stationen som har blivit skanskafierad 
av stackars Sweco. Mycket förpliktigande 
att runt allt detta bli utnämnd till Årets 
arkitekturkommun av Sveriges arkitekter. 
Och den myckna och höga högkonjunk-
turarkitekturen gror naturligtvis också i 
Växjö, ingen kommer undan den. Den rika 
växjöarkitekturhistorien står naturligtvis 
också kvar och kan hjälpa oss att ge rika 
och nyanserade svar på samtidens förenk-
lade frågor. Vi tittar närmare.

STADSHUSET
En smått plågsamt samtida affär är 

den som gäller Växjös nya stadshus. Det 
finns goda strukturer för bra arkitektur i 
Växjö, en ambitiös tävling utlystes och ett 
ambitiöst förslag utsågs till vinnare. Vad en 
jurys val innebär i makt och ansvar förstås 
dock sällan fulllt ut, inte heller i detta fall 
i Växjö. Det avgörande ansvaret för en ar-
kitektur ligger hos byggherren, hos denne 
måste finnas integritet och konsekvens, 
kvalitetsmedvetenhet och uthållighet. För 
det kommer alltid att finnas klåpare till 
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byggare och oppurtunistiska konsulter som 
hotar en rik och hållbar byggnadskonst. 

I fallet Växjö stadshus höll kommunen 
inte stången. Skanska fick kontraktet att 
bygga. När vi stod vid färdig bygghand-
ling hade huset förändrats radikalt och 
tävlingsvinnaren White arkitekter kopp-
lats bort till förmån för Sweco. Att sådant 
här tillåts ske har två huvudorsaker: först 
att de svenska stora byggbolagen är så ar-
roganta och bortskämda. De tror att det är 
i sin ordning att de radikalt förändrar ett 
tävlingsresultat eller en förslagshandling 
allt efter sitt eget obildade huvud. Men 
att de kan upprätthålla denna attityd är 
naturligtvis byggherrarnas ansvar. 

Det ligger en tung och mödosam peda-
gogisk och uppfostrande uppgift framför 
oss för att Sveriges återigen skall kunna bli 
en nation med en kultiverad och kvalitets-
medveten byggindustri som förmår att 
producera rik och komplex byggnadskonst. 
Ansvaret för detta ligger hos våra byggher-
rar, med de statliga och kommunala dito 
som föregångare. Det offentliga byggandet 
kan styras direkt politiskt och sätta helt 
egna kvalitetsnivåer som den övriga bygg-
marknaden sedan måste förhålla sig till. Vi 
måste utnyttja detta verktyg!



Norra järnvägsgatan, Växjö

Foto: Pär Eliaeson

Infälld bild: Stadshuset, illustration: Sweco arkitekter 2018
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Att det planerade stadshuset för Växjö 
sedan är för stort för platsen och borde ha 
diskuterats med helt andra förtecken är 
ett annat problem. Vi återkommer till det.

KV BYGGMÄSTAREN OCH 
KV SIGFRIDSHÄLL

IT-entreprenöten Björn Sundeby plane-
rar att bygga i två kvarter utmed Teleborgs-
vägen och Växjösjön. Ett huvudkontor för 
sitt företag och ett bostadskvarter. Detta 
projekt är ett av de senaste decenniernas 
mest omtalade och publicerade, innan ens 
detaljplanen fastställts. Anledningen är 
kvarterets fasader, ingen har diskuterat 
byggnadernas innehåll en sekund. 

Sundeby hade en önskan om en utpräg-
lad stilarkitektur med utgångspunkt i det 
sena 1800-talet. Sundeby har haft turen 
att komma att liera sig med ett riktigt bra 
arkitektkontor på resan, Spridd. Annars är 
det sällan fallet att byggherrar med stilam-
bitioner utanför det modernistiska lyckas 
hitta bra arkitekter, helt enkelt för att de 
begåvade arkitekterna normalt inte intres-
serar sig för en mångfald av stilar. Det vi 
har sett i ickemodernistisk stil de senaste 
åren har också varit tämligen tafflig arki-
ektur, vilket inte gynnar den stilmässiga 
mångfalden på bredden och djupet.

Sundeby är öppet influerad av sam-
tidens populistiska rörelser inom arki-
tekturen och har också anammat deras 
retorik i projektet. Men vad som händer 
när Spridd får ta hand om detta är det 
som gör alltihop spännande på riktigt. I 
deras händer blir Sundebys konservativa 
ambitioner en postmodern radikalitet. 
Spridd inför arkitektonisk kvalitet och 
estetisk och politisk medvetenhet. När de 
gör stilövningen skiljer det sig inte från 
när de arbetar med varsam renovering 
av bostadshus för Botkyrkabyggen, det 
är samma förhållningssätt som verkar. 
Detta förstår förstås varken Sundeby 
eller hans populistiska kompisar. Både 
humoristiskt och hoppingivande.

Vad som är betydligt allvarligare är 
det motstånd som ändå har formulerats 
mot Sundebys planer. Den totalt förvän-
tade upprördheten från formalt autistiska 
arkitekter är inte så mycket att bry sig 
om. Med undantag från de kända arki-
tektnamn som uttalats sig än taffligare i 
frågan, med sitt ansvar för sin offentliga 
status i sinnet borde de har kunnat hålla 
sig i skinnet bättre. Det allvarliga är det 
byggnadsantikvariska utlåtande som 
Växjö kommun tog fram i detaljplanepro-
cessen som dömer ut Sundebys planer på 
grund av att de skulle kunna hindra en 
historisk läsning av stadens utveckling(!). 
I min erfarenhet är kulturmiljövården och 
de antikvariska institutionerna i Sverige 
betydligt radikalare och postmodernt 
uppdaterade än arkitektkåren, men detta 
fall är ett mycket nedslående exempel på 
någonting annat. Att hävda att Sundebys 
projekt inte skulle kunna vara historiskt 
läsbart är häpnadsväckande enfaldigt 
och ger intryck av att komma från en helt 
om samtiden oinformerad person. Det är 
mycket svårt att förstå hur en sådan upp-
fattning överhuvudtaget kan upprätthållas 
av en professionell person.

Platsen vid backen upp mot Öster 
står ännu fri från Sundebys materiali-
serade drömmar. Företagets baracklik-
nade byggnad står ännu kvar i kvarteret 
Byggmästaren. Vid rondellen står ännu 
motorgården kvar i kvarteret Sigfrids-
häll. Rondellen pryds av en imposant 
bakombelyst kub med kommunens vapen. 
Som om ingenting har hänt.

              Kv Sigfridshäll och kv Byggmästaren, Växjö

Över: Illustrationer, Spridd 2015

Under: Teleborgsvägen, foto: Pär Eliaeson 2019
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ÅRETS ARKITEKTURKOMMUN
Undersökningen bygger dels på ett 

index utifrån enkätsvar från Sveriges 
arkitektkår, som har bedömt hur de anser 
att kommunen arbetar med att utveckla 
arkitektoniska värden. Och dels på offent-
lig statistik där kommunerna bland annat 
värderas utifrån förmågan att planera 
byggande i relation till bostadsbehovet, 
hur väl planerna realiseras och hur väl 
kommunerna lever upp till lagkrav vad 
gäller riktlinjer för markanvisningar, bo-
stadsförsörjning samt översiktsplan.

För 2018 hamnade Växjö i topp. Med 
tanke på vad som beskrivits ovan i denna 
text, hur skall vi se på detta? Vi får tro att 
det upplevs som att det finns ett gott klimat 
för arkitektur i Växjö och att politiska am-
bitioner kring byggandet verkligen uttrycks 
och genomförs. Kanske är det så att när 
man försöker och har existerande program 
som det också sker snedsteg. Kommuner 
utan ambitioner gör inga misstag. Både pri-
set och de uppmärksammade fallen sätter 
ljuset på Växjö och förpliktigar.

Växjö har också en stolt historia när 
det gäller byggnadskonst. Stiftsstad och 
utbildningssäte gör tydlig skillnad mot om-
givande bondeland, finkulturell tradition 
finns definitivt. Domkyrkan är naturligtvis 
navet i denna rörelse, men ryggraden i 
Växjös byggnadskultur är en tydlig mo-
dernistisk kultur med starka och karaktä-
ristiska uttryck. Det kom sig att en grupp 
unga danska arkitekter kom att etablera sig 
i Växjö efter kriget. Deras flyhänthet och 
drivna modernistiska praktik gick hand i 
hand med tidens framtidstro och beslut-
samhet. Danskarna byggde villor, radhus, 
moderna förorter, institutionsbyggnader 
och kommersiella centra över Växjös hela 
karta. Så kom det sig att en mindre svensk 
stiftsstad i det centrala av Småland kom att 
inympa en del av den starka danska moder-
nistiska arkitekturtraditionen. Sonen till 
en av arkitekterna är idag stadsarkitekt så 
traditionen lever fortfarande.

ICON VÄXJÖ
Även en mindre stad som Växjö har 

sitt sprawl och sin perifera skräpbebyg-
gelse, fattas bara annat. Den mest karak-
täristiska delen i denna kategori finns 
numera ute vid det gamla regementet I11, 
som konverterats till företagsby. På andra 
sidan rondellen tillsammans med fotbolls-
stadion Myresjöhus arena, hemmaplan för 
Östers IF och Växjö damfotbollsförening, 
i vad som kallas Arenastaden reser sig nu 
en märklig byggnad, ICON Växjö. 

Denna sällsynta hybrid av galleria, 
företagshotell och bostadsrättskomplex 
skäms inte för sig. Göteborgsarkitekterna 
Semrén & Månsson har i denna arkitek-
tur till fulländning lyckas destillera och 
materialisera vår tids essans och våra 
livsstilsdrömmar, en utpräglat gestaltad 
smaklöshet och skamlöshet. Det är såhär 
ett instagramkonto ser ut som arkitektur. 
Om Twitters 280 tecken skulle ges ut som 
poesi skulle det se ut såhär som byggnads-
konst. ”En ikonisk byggnad, ett land-
märke”, som arkitekt Magnus Månsson så 
träffsäkert uttrycker det i ett youtubeklipp 
som ICON Växjös pr-konsult producerat.

I en venturi-analys blir detta både en 
anka och ett dekorerat skjul, en samman-
smältning av förmodade motsatser och 
en paradox i kvadrat. En ny komplexitet 
och motsägelsefullhet, det postmoderna 
är nu på högvarv och i spinn. Vi vet nu 
hur långt den senkapitalistiska super-
novan kan pervetera sin arkitektur och 
vilka explosiva estetiska potentialer som 
är inneboende i denna ideologi.

           ICON Växjö, Arenastaden

Foto: Pär Eliaeson 2019
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              Över: Södra järnvägsgatan, Växjö

Under: Arenastaden, Storgatan

Foto: Pär Eliaeson 2019

#OBECITY
2010-talet kommer att bli mycket 

tydligt avläsbart för framtidens arkitek-
turhistoriker och urbanforskare. Arki-
tekturen är frusen ideologi, men vår epok 
accentuerar också att den lika mycket 
ksn vara frusen ekonomi. Eller gestaltad 
konjunktur. Vi har byggt stora och höga 
hus, enkelt uttryck. För att vi har haft råd 
och får att vi har velat gapa efter ännu så 
mycket mer. Vi har låtit våra kalkylblad 
materialiseras till byggd miljö. Inte ens 
en sådan bildad och skolad kultur som 
Växjö har blivit utan detta. 

Med centrallasarettet i ryggen, med 
smålandsmuseet till höger och med World 
Trade Center(eh?) till vänster ser man nå-
gonting oerhört märkligt torna(!) upp sig 
i fjärran. På Växjös högsta punkt, utanför 
farmors köksfönster på Kungsgatan, där 
det modernistiska vattentornet (natur-
ligtvis ritat av en dansk arkitekt) tidigare 
stod reser sig nu ett bostadshus i nitton 
våningar. Den arkitektoniska effekten är 
absurd. Den inte helt slanka byggnaden är 
en fullständig alien.

Tillsammans med ICON represen-
terar huset måhända en ny arkitekt-
tradition i Växjö, de postmodernistiska 
göteborgska kontorens approriering. 
Som ersättning för den befintliga danska 
högmodernistiska traditionen som 
Växjö begåvades med under 1900-talet. 
Brf (givetvis) Vattentornet är ett verk 
av Erséus arkitekter. Göteborg intogs 
aldrig av dansken, sett i detta perspektiv 
kanske det var en förlust. 


