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UPPENBART & OSYNLIGT
En studie i hur smak, trend och ideal formar arkitekturen
av Solmaz Beik & Tova Rudin-Lundell

INLEDNING
En eftermiddag i januari, 2011, föreläser den uppmärksammade schweiziske arkitekten
Christian Kerez på Moderna Museet i Stockholm. Han berättar om sin noggranna och
forskande designprocess. Han visar vackra bilder på färdigställda hus samt storskaliga och
säkert mycket påkostade modeller. Han stannar vid en interiör från huset House with one
wall; vi ser råa betongytor, golv liksom väggar och tak och trappor i liknande material som
letar sig upp genom huset. Fönstren som sveper om huset löper liksom osynligt från golv
till tak. Han kommenterar själv; ”Som ni ser så sysslar jag inte med någon särskild stil,
istället så vill jag uttrycka den rena arkitekturen.”
Citatet från Kerez är ett ganska uppenbart exempel på hur man kan undvika att prata om
sådana ”kletiga” saker som smak, och på det sättet upphöja en viss typ av arkitekturkonvention
till norm. Från utbildningen på arkitekturskolan till arbetet på arkitektkontoret, har vi lagt
märke till en slags konsensus om vad som anses rätt och fel. Upphöjda begrepp som god
arkitektur, eller ännu svårbegripligare, endast arkitektur som ett värdeord och en markering
om att detta är eftersträvansvärt, upprepas runt omkring oss. Estetiska ideal premieras och
upphöjs till norm utan att vi kan prata om vad de representerar och kommunicerar.
Genom det här arbetet är vår förhoppning att kunna påbörja det vi upplever saknas
– nämligen en medveten diskussion om hur arkitektur påverkas och förhåller sig till
smak, trend och ideal. En brist som inte bara berör en intern arkitekturdiskussion, utan i
förlängningen kan kopplas till många frågor i det hållbara samhällsbyggandet.

Tova Rudin-Lundell & Solmaz Beik
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1. ALLDELES UPPENBART, MEN HELT OSYNLIGT
Introduktion och syfte
Vi som gör den här studien är båda aktivt praktiserande arkitekter med erfarenhet av arbete från både stora
och små arkitektkontor, i Sverige och utanför Sverige. Det här arbetet påbörjades när vi insåg att det fanns
några basala frågor i vårt yrke som vi aldrig tycktes kunna ta på. Frågor som i sin karaktär är ytterst svårfångade då de berör något så osynligt och omätbart som smak och påverkan av trender och ideal. Samtidigt är
det frågor som berör själva grunden till hur vi ser, tolkar, uppfattar, bedömer och beslutar. Vi upplever ofta
att smak, trend och ideal är osynliga i arkitekturen, samtidigt som det är något iögonfallande uppenbart. Den
här motsägelsen förefaller för oss ofta nästan skrattretande då vi som arkitekter verkar göra vårt yttersta för
att maskera närvaron av smaken, trenderna och idealen i vårt arbete.
Personligen aktiva och delaktiga i arkitektur- och arkitektvärlden som vi är, har vi vår subjektiva erfarenhetsbaserade verklighet som drivkraft för det här arbetet. Grundantagande när vi påbörjat projektet har alltså
dels varit att en öppenhet kring frågor om smak och ideal är eftersträvansvärda och dels att den här öppenheten saknas inom det fält där vi själva verkar. Och därmed är syftet med projektet att med utgångspunkt i
våra egna erfarenheter, exemplifiera och uppmärksamma den här bristen på öppenhet och reflektion.
För att konkret sammanfatta problematiken kan vi tar vår egen vardag på arkitektkontor som exempel. Där
vistas vi tillsammans med andra vi gärna identifierar oss med. Vi är del i ungefär samma kulturella och sociala
kontext och kan skickligt balansera på samma värdeskala av form, stil, smak och ideal. Vi känner oss hemma
och det är behagligt. När vi då definierar innanför och utanför, felt och fult, rätt och fint – gör vi det utifrån underförstådda koder som ofta gör det överflödigt för oss att reflektera över eller uttala våra val i grunden. Det
outtalade har en tendens att skapa gemytlig sammanhållning, men är ju också en särskilt effektiv uteslutningsmetod. Detta gäller i allra högsta grad frågan om smakkulturer där det är väsentligt att förstå vilka privilegier
det innebär att vara införstådd med den ”rätta” smaken. Och omvänt, vilket försåtligt hinder det kan vara att
inte kunna orientera sig med relevant kulturellt kapital. Inom arkitektyrket handlar det bland annat om att bli
medveten om den ofta självbejakande bubbla vi befinner oss i för att lättare kunna ifrågasätta, kritisera och
välja hur vi vill förhålla oss till rådande ideal och normer. På samhällsnivå handlar det om att bli medveten om
vilka strukturer och hierarkier som leder till de val som formar vår fysiska miljö och vårt samhälle.
Det här arbetet baseras till stor del på samtal och intervjuer där vi intresserar oss för hur människor som
upplever akitekturen på olika plan, reflekterar kring frågor om smak, stil och ideal. Men att prata om hur
en människa förhåller sig till smak och stil kan vara väldigt svårt på en abstrakt nivå. Det är en fråga som är
väldigt nära förbundet med identitet och det egna jaget, vilket gör att det finns en utsatthet i att benämna
sin relation till frågan. Då har vi valt att i det här arbetet utgå ifrån ett antal byggnadsverk för att konkretisera
diskussionen. Varje byggnadsverk, är utgångspunkten för en resa och en berättelse där vi genom platsbesök,
intervjuer och äldre beskrivningar försöker ringa in olika förhållningssätt och attityder till smak, trender och
ideal. Några av dessa förhållningssätt har vi sedan undersökt och problematiserat som teman i en vidare
kontext genom samtal med kunniga inom andra fält.
Eftersom aspekter som smak, stil och ideal ofta är osynliga för samtiden har vi valt att söka oss bakåt i historien i våra val av byggnadsverk, till en epok som vi nu borde ha viss distans till. Huvudpersoner i våra fallstudier är ett antal byggnader från den så kallade postmoderna stileran i Sverige, från ca 1975–1990. Utifrån
berättelser om dessa projekt vill vi lyfta diskussionen om smak, trender och ideal in i vår samtid.
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Vad menar vi då när vi pratar om ”smak och arkitektur”? Det extremt stora begreppet “arkitektur” syftar ju på
allt ifrån utseendet på en byggnad, till upplevelsen av rum till politik och ekonomi bakom den byggda miljön,
och mycket, mycket mera. Det syftar lika mycket till ett ämne med egen historia och teoretisk diskurs, som
till det konkreta gestaltande arbete som en arkitekt utför. Att tala om “smak & arkitektur” är alltså ett otroligt
stort ämne och vi anser också att smakdiskussionen faktiskt är relevant för allt ifrån gestaltning, till rådande
debatt, till drivkrafter bakom uppförande och bevarande av byggnader. I det här arbetet har vi dock valt att i
första taget fokusera på det perspektiv som ligger oss själva närmast, den gestaltande arkitektens perspektiv.
Och det är också dit vi först och främst vänder oss med vårt arbete – den ofta ganska tillslutna och osynliga
smakkultur som utgörs av svensk arkitekturpraktik. Men, vi tycker att det också är viktigt att samtidigt peka
på arkitekturens självklara påverkan i det mycket större samhällsperspektivet.
I kapitlet ”Smak & arkitektur – en bakgrund” vill vi sätta vårt arbete i en historisk och samtida kontext. Där
går vi igenom frågan om smak som ideologi och hur andra arkitekter och formgivare uppmärksammat och
resonerat kring smak.
Kapitlet ”Fem berättelser om smak & arkitektur” är våra sammanfattade reflektioner och slutsatser av detta
arbete. Där sammanfattar vi de teman vi tagit upp i arbetet och försöker samtidigt göra lite längre kopplingar
till hur frågeställningarna berör i ett större samhällsperspektiv.

Postmodernism
Som utgångspunkt i berättelserna i den här studien står fem idag existerande och fungerande byggnadsverk
från den så kallade postmoderna stileran i Sverige. Att vi konsekvent väljer att tala om “postmodernism”,
utgår ifrån vår övertygelse att ideal och gestaltning inte går att skilja åt. I vårt arbete syftar “postmodernism”
i första hand inte till en medveten ideologisk eller teoretisk hållning (även om vissa av projekten kanske har
haft en sådan). Vi har valt begreppet som en någorlunda vedertagen benämning för vissa ideal som tydligt
avspeglat sig gestaltningsmässigt i byggnader från en viss tid. Den tiden har vi utifrån olika mer initierade
källor (Pech m.fl.) grovt avgränsat till ca 1975–1990. Benämningen “postmodernt” har alltså för oss varit en
delvis subjektiv utgångspunkt i urvalet av projekt. Den här utgångspunkten har också under arbetets gång
fungerat tydligt för att kommunicera vårt projekt med alla olika inblandade parter och discipliner.
Idag är många av den här typen av byggnadsverk som mest glömda och på sina håll näst intill undangömda
på landets arkitektkontor. Ute i samhället finns det många och synliga representanter för den typen av historiserande, eklektiska formcollage som dessa byggnader ofta utgör. De ligger lagom långt bak i tiden för att vi
ska uppfatta deras uppenbara tidsbundenhet, men ännu inte så långt tillbaka att vi kollektivt fått distans till
formspråket och kunnat ta till oss det igen. I varje fall inte för majoriteten av oss som är arkitekter.
Samtidigt är postmodernismen i sig en väldigt intressant period för vårt valda tema. Det är en period av starka formmässiga experiment och tydliga gestaltningsgrepp som gör smakfrågan extra synlig. Det är en tid då
det faktiskt förs en diskussion om smak inom arkitekturen och man kan se en strävan mot en mångfald av
uttryck och stilar. Något decennium efter sin höjdpunkt anses den så kallade postmoderna arkitekturen dock
vara formbunden, kommersialiserad och banal.
Vi är nyfikna på det här förhållandet och några frågor som väcks är; Hur förhöll man sig till smak och stil i
gestaltningsarbetet? Hur avgörs fult och fint när man vill göra uppror mot en dominerande smak och stil?
Hur har de gestaltade yttringarna av sin tids smak och trend klarat sig till idag, när helt andra estetiska preferenser sätter agendan?
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Urval av byggnadsprojekt
I vårt urval av projekt har vi sökt enskilda byggnader som i sig själva fångat vårt intresse och som tillsammans
utgör ett spektrum av program, geografi och skalor. Vi har sökt representation från hela Sverige, storstad
och landsbygd, både små och stora projekt med skiftande användning. Flera av projekten är väldigt typiska
för sin samtid och den samhälleliga utvecklingen vid den här tiden medan andra inte är lika tidsbundna på
det sättet. Alla byggnadsverk har dock aspekter som gör dem till typiska representanter för sin tid och era.

Fotografi & dokumentation
För att också rent konkret visa på hur arkitekturen lever sitt eget liv, har vi valt att gå tillbaka och fotografera
byggnaderna så som de ser ut idag. I vår fotografiska dokumentation visar sig tillägg och lager, anpassningar
och förändringar som tillkommit under tiden från byggnadens tillblivelse, fram tills idag. Det vanligaste sättet
att visa byggnader har varit att fotografera dem innan någon ens hunnit flytta in, här väljer vi istället att visa
på hur byggnaderna förändras över tid av människorna som faktiskt använder arkitekturen. Om ej annat anges är samtliga fotografier tagna av Tova Rudin-Lundell.
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2. ARKITEKTUR & SMAK – EN BAKGRUND
När man presenterar sig som arkitekt så sätter det ofta igång diskussioner. Och det kommer förr eller senare
att handla om smakfrågor; vad som anses snyggt eller fult. För oss arkitekter verkar detta vara ett komplicerat område som vi gärna undviker. För att citera Charles Holland från FAT; ”Taste is a sticky issue that brings
with it issues of wealth, lifestyle and class.” (…) ”taste is a political issue.”.
2001 trycks den första upplagan av Zandra Ahl och Emma Ohlssons bok Svensk smak – myten om den
moderna formen en bok som lyfter och politiserar frågan om smak inom form-Sverige. I sin bok tar de upp
det där ordet som allt som oftast undviks på grund av dess alltför subjektiva och icke-professionella konnotationer. Istället pekar de på en rad exempel där formgivare och institutioner istället använder sig av upphöjda begrepp som ”god form”. De refererar till en samtid som präglas av minimalism och nyfunktionalism.
”1990-2000-talet det var som att resa bakåt i en tidsmaskin, vi såg modernismen med nya ögon och accepterade den som en fräsch råvara med betryggande hållbarhetsdatum. Svenska formgivare och medier inriktade sig på en formstil som predikade allvarlig återhållsamhet. Nittiotalet blev renhetens triumf hos smakfostrarna och slog igenom på allvar i alla sammanhang.”
Idag ser våra idealiserade och mest trendriktiga designobjekt något annorlunda ut. Det bohemiska, det exklusiva hantverket och den kreativa kosmopoliten har blivit ideal. Tidningar som Apartamento har tillkommit, en tidskrift som lyfter fram ”verkliga” miljöer, inte lika putsade som 90-talets Wallpapermiljöer. Lekfullt
och kreativt är nyckelorden. Inom arkitekturen har till och med dekorationen återerövrats, ofta noggrant
motiverad genom avancerade digitala design-metoder. Den postmodernism som vi började studera 2013
har vid arbetets slut 2018 ytligt sett börjat komma in i cred-rummet och nästan blåst över igen. Valv, bågar,
lunettefönster, mönstrade fasader, pasteller, collageaktiga interiörer – alla dessa element är idag vedertagna
markörer för en ”vågad” arkitektur.
Allt detta poängterar egentligen det vi vill säga: idealen är tidsbundna och ingen av oss kan helt ta av oss vår
samtids glasögon. Men att smak och stil alltid förblivit en politisk, klibbig fråga vi gärna inte vädrar offentligt
– det är alldeles uppenbart.

Den ideologiska smaken
Den franske sociologen Pierre Bourdieu är den som gett smakideologin en logik och struktur, och hans arbete
har fått stort inflytande inom all samhällsforskning. Enligt Bourdieu bestämmer kulturell bildningsnivå och
levnadsbana vår smak. Genom empiriska studier visade han på hur akademisk bildning faktiskt ger god smak.
Bourdieus analys utgår ifrån ett klassamhälle där den härskande eliten avgör vad som är god smak, det vill
säga deras. Den dominerande goda smaken är inte nödvändigtvis kopplad till ekonomiska tillgångar, utan är
beroende av det som Bourdieu benämner ”kulturellt kapital”.
Habitus kallar Bourdieu det handlingsmönster som bestämmer människors sätt att tänka och handla och i
förlängningen, sätt att formulera sina smakpreferenser. Habitus är lika med ”en social position”, den miljö
vi rör oss i och har erfarenhet av. Habitus får mening tack vare att det skiljer sig från andra positioner eller
livsstilar. Den smak som utmärker en viss grupp bär enligt Bourdieu alltid med sig en avsmak för andras smak.
Ungefär så beskriver Bourdieu de osynliga lagar som bestämmer den goda smaken utifrån ett klassperspektiv. Smakideologin omfattas naturligtvis av andra typer av maktförhållanden såsom kön och etnicitet.
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En av genusvetenskapens stora uppgifter har varit att fylla i de ”hål” som den gängse patriarkala historieskrivningen rymmer. I texten Made in Patriarchy: Toward a feminist Analysis of Women and Design lyfter
Cheryl Buckley frågan om den kvinnliga designerns frånvaro i historieskrivningen. Hon pekar på att kvinnornas frånvaro är en konsekvens av en historiografisk metod snarare än en slump. Metoder för urval, klassificering samt prioritering av olika typer av design- och tillverkningsförfaranden har hjälpt till att exkludera
kvinnor från historien. Genom en sådan typ av urval kan man konstatera att en viss typ av smak framhävs,
premieras och cementeras. På samma sätt utreder Vanja Hermele kvalitetsbegreppet i sina studier av jämställdhet inom film, teater och konstområdet. När man frågar sig varför det inte finns fler kvinnor representerade inom fälten blir ofta svaret - kvalitet framför rättvisa. Vad Hermele sedan lär oss i sina genomlysningar
är att kvalitetsbegreppet alls inte är någonting neutralt, liksom Buckleys beskrivning av den patriarkala historieskrivningen, är kvalitetsbegreppet i högsta grad normativt. Den feministiska konsthistorikern Griselda
Pollock påpekar vidare hur konsthistorien odlat den borgerliga myten om det klasslösa, kreativa geniet ”The
central figure of art historical discourse is the artist, who is presented as an ineffable ideal which complements the bourgeois myth of a universal, classless man…our general culture is furthermore permeated with
ideas about the individual nature of creativity, how genius will always overcome social obstacles.” Central
för konsthistorien är alltså en man, frikopplad från klass, och i direktkontakt med sitt kreativa geni. Det här
gäller i högsta grad även historieskrivningen inom arkitekturen. Den är fylld till bredden av monografier med
stiliserade porträtt av x antal manliga frontfigurer. I realiteten vet vi att ett arkitektkontor är beroende av en
mängd medarbetare, kvinnor liksom män. 1984 beskriver kvinnogruppen Matrix att det är svårt för kvinnliga
arkitektstudenter att identifiera sig med arkitektrollen, det saknas helt enkelt förebilder. Vår samtida erfarenhet skiljer sig inte nämnbart från deras, trots att vi åtminstone i Sverige är fler kvinnor som utbildar oss
till arkitekter. Som ett svar på detta problem har den brittiska tidningen Architectural Journal, sedan 2011,
startat en sektion i tidningen, samt en separat prisutdelning, kallad Women in Archietcture. En strategi för att
lyfta fram just - kvinnor i arkitekturen.
Både Zandra Ahl och Emma Ohlsson liksom Cheryl Buckley söker ringa in de mekanismer som gör att kvinnors arbete exkluderats från historien. De beskriver hur kvinnliga designers arbete, när det väl lyfts fram,
alltid kopplats till deras kön. Kvinnor verkar ha könsspecifika talanger som bestämmer deras möjligheter
som designers och ett antal praktiker kommer således att beskrivas som typiskt kvinnliga. Dessa är allt som
oftast kopplade till hantverk. Hantverket har i sin tur traditionellt sett allt som oftast hemmet som användningsområde, och hamnar på så sätt också utanför det kapitalistiska systemet. Det blir därmed lägre värderat
i ett patriarkalt-kapitalistiskt samhälle. Man kan se liknande tendenser inom arkitekturen. Byggnadstyper
som står för traditionellt mjuka värden såsom; dagis och förskola, ålderdomshem samt sjukhus har setts som
mindre prestigefyllda projekt.
Ett av de tidiga feministiska inläggen i arkitekturdebatten är boken ”Making Space: Women and the ManMade Environment” (1984) författad av gruppen Matrix. I sin bok beskriver de en klaustrofobisk situation där
manliga arkitekter och stadsplanerare ritar offentliga miljöer samt boendemiljöer som definierar kvinnans roll
efter patriarkala värdesystem. Matrix framhåller i sin bok att det patriarkala arkitekturformspråket påverkar
kvinnor som studerar till att bli arkitekter, liksom de kvinnor som bor i byggnaderna (som de manliga arkitekterna ritat).
De påpekar att kvinnliga arkitekter förväntas använda sig av koder och värden som formulerats inom en patriarkal kontext. De förväntas anta en attityd ”similar to that of middle-class males, the dominant group in the
architecture profession.” För att legitimera denna process av kulturell kodning är designspråket presenterat
som en universell sanning. Definitionerna av vad som anses som god och dålig design konstrueras nästan
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uteslutande på estetiska grunder, vilket gör att man exkluderar materiella och ideologiska villkor.
Matrix tar också upp klassperspektivet i sin bok, vilka är vi som väljer att studera till arkitekter? De konstaterar att en övervägande majoritet av studenterna kommer från övre medelklassen. De beskriver också det
problematiska i arkitekternas konstanta isolering från ”brukarna” av arkitekturen, under studietiden och liksom senare inom professionen. Man arbetar isolerat och utvecklar sina arkitekturkunskaper inom en initierad
och självbekräftande kontext.
Smak handlar om identitetsskapande, vilket inbegriper aspekter såsom kön, klass och kulturell identitet .
Att syna och söka förstå de rådande smakideologierna inom en disciplin såsom arkitektur innebär att man
måste titta på den historia som lyfts fram, hur arkitektrollen formuleras och reproduceras samt hur vi använder språket när vi vill beskriva och formulera arkitekturen. Smaken är dessutom föränderlig, till och med
för arkitekter, och kommer alltid innebära att vi på ett eller annat sätt orienterar oss genom ett ombytligt
landskap av nya och gamla trender.

Arkitektur och mode
Inom modet hanteras smakfrågan, om vad som anses snyggt och fult, på ett något annorlunda sätt än inom
arkitekturen. Om man inom arkitektkåren sparkade bakut när den postmoderna historicerande stilen presenterades, på arkitekturbiennalen 1980, har modet alltid accepterat återanvändandet av gårdagens stilelement.
Normen för arkitekter har dock varit att vilja distansera sig från mode, antagligen på grund av att det ansetts
ytligt, dessutom en disciplin som förknippats med den kvinnliga sfären, alltså lägre värderad.
De senaste åren har kopplingarna mellan arkitektur och mode dock blivit alltmer påtagliga, och lyfts fram
i olika media och publikationer. En aspekt som tillkommit de senaste decennierna är de rent materiella
likheterna, genom digitala-design metoder möjliggörs närmast textila fasaddraperingar av byggnader som
ofta hämtar sin inspiration från modevärlden. Arkitekturen har också kommit att ingå i de stora modehusens
marknadsstrategier, med välkända exempel som Herzog & De Meurons Prada-butik i Tokyo. Vidare presenteras arkitekturen genom bilder som blivit alltmer avancerade. På samma sätt som modet lanseras i ”glossy
magazines”, presenteras arkitekturen ofta för oss som bilder. Produktionen av renderade 3D-bilder utgör en
väsentlig del av designprocessen, vidare blir de en del av att presentera och ”sälja” in projekten. Arkitekturen
påverkas ju naturligtvis av detta och de arkitektoniska objekten verkar alltmer ”fotogena”.
Men likväl går relationen mellan arkitektur och mode långt tillbaka. De två disciplinerna förenas självklart i
och med att de utgår från kroppen. I boken ”White Walls, Designer Dresses – the fashioning of Modern Architecture”, lyfter Mark Wigley frågan om arkitekturens intima koppling till mode. Han utgår från den vita väggen, ett exempel på modernismens avståndstagande från all form av dekoration. Wigley menar dock att den
vita väggen ”inte är naken”. Den är i sig själv ett slags klädesplagg, och den nya atletiska byggnadskroppen,
liksom dess brukare, bär helt enkelt en ny typ av kläder, som är tänkta att matchas. Wigley pekar på att den
modernistiska arkitekturen springer ur klädreformernas logik och gör i sin bok nära läsningar av arkitekternas
påståenden och arbeten som styrker tesen.

Arkitekter som pratar smak
När Denise Scott Brown och Robert Venturi startade sin studio Learning from Las Vegas på Yales universitet,
en studio som innefattade fältstudier av the Strip i Las Vegas, så var det ett sätt att bryta med den gängse
uppfattningen om vad som kan betraktas som arkitektur, alltså värt att studera och inkludera i arkitekturdiskursen. Deras bok fick ett enormt genomslag och räknas än idag till ett av arkitekturhistoriens viktigaste
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manifest. Deras teorier kritiserades även starkt, till exempel av arkitekturhistorikern Kenneth Frampton; ”The
rhetoric (of Learning from Las Vegas)… is ideology in its purest form… Venturi and Scott Brown (ambivalently) exploit this ideology as a way of bringing us to condone the ruthless kitsch of Las Vegas.”
Scott Brown och Venturi inspirerades av popkonstnärer som Dan Graham, och hans fotoessä Homes for
America (1966), då de valde att vända blicken mot ”vardagens arkitektur”. De skulle komma att studera prefabricerade och multiplicerbara hus som Levittown. Scott Brown och Venturis ambition var att fältstudierna
skulle driva deras forskning kring medel- och arbetarklassens boende framåt. De undvek de förutsägbara
estetiska omdömena som arkitekter ofta tar till när de konfronteras med liknande arkitektur och hade istället
som ambition att lära sig något som de skulle kunna använda sig av i sin praktik; ”Learning from the existing
landscape is a way of being revolutionary for an architect.”
Scott Brown och Venturi var även stark inspirerade av en amerikansk sociolog, Herbert Gans, som tidigare
gjort en studie av just Levittown. I sin bok Popular Culture and High Culture formulerade han sig kring ett
antal olika smaksystem som existerade i symbios med klassystemet. De stilmässiga idealen som gällde i
Levittown betraktades som kitsch av arkitekter. Gans analys av de olika smakkulturerna och hur de manifesterade sig själva genom arkitektur och inredning var en utmaning för etablissemanget som antagit sina
estetiska preferenser som oantastligt överlägsna. Gans bok visade på att smak och estetiska preferenser
alltid är kopplat till socioekonomiska faktorer och på så sätt blev arkitekternas smak bara var en av andra
smaksystem. Hans text implicerade även att arkitekter måste engagera sig i andra smakkulturer än sin egna
om de har ambitionen att bygga framgångsrika hus för andra än sig själva. Denise Scott Brown berättar om
hur hon och Robert Venturi brukade leka en lek i slutet av 60-talet som hette; ”I can like something worse
than you can like” De benämnde sina mesta hat-kärleks-objekt som att de hade terribilità, eller att de var
”impure”, ”mannerist” eller ”transitional”.
Las Vegas Strip blev duons bästa och sämsta ”objet trouvé”. Att kasta om smak-ordningen på det här viset, att
avstå från att värdera något som fult eller snyggt var inte bara en ironisk lek, påpekar Scott Brown. Det var
en strategi för att öppna våra ögon och ”refine our judgement, to keep our purposes honest, control costs,
maintain protective scepticism, avoid the dangers of falls innocence and deflate hybris.”
Ett av de arkitektkontor som lyft frågan om smak de senaste åren är FAT, Fashion Architecture Taste. De startade sin verksamhet för ca 20 år sedan och har alldeles nyligen upplöst sin praktik. De startade som en kritisk
röst som uppenbarligen ville lyfta fram kopplingen mellan arkitektur, smak och mode, med den humoristiska
förkortningen FAT. Helt tvärtemot de minimalistiska stilideal som gällde då FAT öppnade upp sitt kontor på
nittiotalet. Med tiden har de blivit något av en auktoritet, de undervisar på de största och mest prestigefyllda
skolorna, deras texter publiceras flitigt i olika arkitektmedia, därtill har de också kommit att realisera en
mängd prisbelönta projekt.
I specialnumret av Architectural Design; ”Radical Postmodernism” beskriver Charles Holland hur kontoret
arbetat aktivt för att studera och inkludera de boendes ”DIY-taste” (gör det själv-estetik) i ett bostadsprojekt,
Islignton Square (2003). Designprocessen började med att framtida boende intervjuades i sina dåvarande
hem och interiörer dokumenterades för att visa hur dessa förändrats över tid. Med utgångspunkt i materialet
försökte man förstå och ringa in funktionella, symboliska och dekorativa aspekter av de boendes ”gör-detsjälv”-inredningar, för att sedan använda sig av dessa i utformandet av de nya bostäderna. De boende fick
även vara med och bestämma placering av balkonger, rumsindelning och dylikt. Resultatet blev en slags
typologi som mötte byggherrens krav på densitet samt de boendes förkärlek för en slags traditionell förort-
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stypologi. Charles Holland ser det som att projektet undersöker spänningarna mellan olika smak-kulturer,
hellre än att framhäva en smakkultur framför en annan.
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3. FEM BERÄTTELSER OM ARKITEKTUR & SMAK
Specifika berättelser — generella problem
Genom det här arbetet har vi fått möjligheten att följa fem olika berättelser om arkitektur och smak. Fem
fallstudier och punktnedslag i hur smak och arkitektur diskuteras av allt från brukare till beställare, kritiker,
experter och arkitekter. Det finns lika många olika berättelser som det finns byggnader - detta har varit våra
exempel utifrån vilka vi velat öppna en diskussion vi tycker oss fattas.
Det bästa med valet att arbeta med en handfull fall, är att vi kunnat fördjupa oss i intervjuer, samtal och platsbesök och på så sätt lättare konkretisera det väldigt svårgripbara samtalet om arkitektur och smak. Vårt arbete finns dessutom förutom i texten även på ett bildmässigt plan i de fotografier som är tagna på varje plats
— en för oss väldigt viktig förutsättning för att helt kunna förmedla berättelsen om stil, trender och ideal.
Dessa djupdykningar i text och bild hade vi inte kunnat göra om vi inte hållit oss till vårt begränsade format.
Det absolut svåraste med att välja en handfull byggnadsberättelser att följa, har varit att varje del av berättelsen blir ganska specifik. Vår avsikt har varit att använda oss av dessa specifika berättelser i ett generellt avseende som ett sätt att exemplifiera vanliga diskussioner, ståndpunkter och problemställningar. Däri har det
svåra legat — i avvägningen mellan det enskilda fallet/individen/citatet och den större kontext som detta har
fått representera. Med ett fåtal intervjupersoner, har det visat sig ibland vara en klurig balansgång att hålla en
generell diskussion utan att styra fokus för mycket mot det enskilda. För att hantera den här balansen har det
ibland varit nödvändigt att ha en viss sparsamhet med kommentarer, utifrån tanken att materialet kan tala för
sig självt. I det här arbetet kan man säga att det till och med ibland finns en (komisk) poäng med att låta den
svårgripbara, men självklara, smaken uppenbara sig självt. Att lägga ett fotografi av en byggnad med runda
fönster, gavelmotiv och fönster i starka färger bredvid en intervju som påstår att samtidens ideal inte har
spelat roll i gestaltningen — är ett sätt att visa på just det som vi genom arbetet benämner som ”uppenbart,
men osynligt”. Det uppenbara uppenbarar sig så utan behov av personliga tolkningar och filter, och kan på
så sätt ofta bli mer slagkraftigt. Samtidigt är det viktigt att påpeka riskerna med den här typen av blinkningar
som paradoxalt nog handlar om öppenhet och smakkulturer. Även om vi utgår ifrån att arbetet i första hand
syftar till den arkitekturdiskussion som vi själva rör oss i, kan vi så klart inte vara säkra på att vår verklighet är
norm ens i det sammanhanget. Det finns alltså alltid en risk för att alienera när syftet är att istället inbjuda till
samtal, om vi spelar med den här typen av kontext- och kulturbundna kommunikationen.
Varje berättelse i det här arbetet har mynnat ut i en tematisk diskussion om begrepp och förhållningssätt med
utgångspunkt i den gestaltande arkitektens praktik. Det har i dessa diskussioner varit en viktig poäng att vända oss till människor som inte är arkitekter och på så vis föra in nya perspektiv och vidga synfältet. Generellt
tror vi på att arkitekturdiskussionen skulle gynnas mycket av tillgängliggöras utåt och att låta sig belysas mer
utifrån andra perspektiv och discipliner. I det specifika ämnet för det här arbetet då vi vill diskutera något
som vi anser vara osynliggjort, tycker vi det vara alldeles särskilt relevant att se på frågan med utomstående
glasögon.
I det här kapitlet samlar vi reflektioner kring de här diskussionerna samtidigt som vi vill lyfta blicken ytterligare bortom vår egen yrkespraktik och se hur frågor om smak och arkitektur kan beröra samhälle och
demokrati i ett större perspektiv. Då arkitektur är en så självklar del av samhällsbygget, är det egentligen
tveklöst att frågor om smak och arkitektur berör den hållbara samhällsutvecklingen. Diskussionen berör des-
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sutom på alla nivåer i samhället: arkitekterna som gestaltar arkitekturen, de som beställer och förverkligar
arkitekturen, myndigheterna som sätter spelreglerna för arkitekturen och genom den berörda allmänhet som
värderar och upplever arkitekturen. Varje fråga eller problemområde som vi tar upp som exempel, är ämnen
för mycket större studier och diskussioner. Det vi vill göra här är att genom små ansatser visa på frågans
bredd och generella relevans vari förhoppningsvis många fler diskussioner kan ta vid.

Det tidlösa idealet — och andra osynlighetsgörande värden
Ingången till den här studien är att det finns ett problematiskt ideal inom arkitekturen som handlar om att
dölja den subjektiva smakens närvaro i arbetet. Genom berättelsen om Electrum, riktar vi ljuset mot ett sätt
som detta kommer till uttryck på; olika typer av vedertagna och kvalitetsmarkerande begrepp som speglar
det här idealet.
I Electrum ser vi på många plan ett hus som varit helt rätt i sin tillblivelsetid. Det är en lek med stilar, det är
krockar i färg och material, det är hopplock av geometrier och det refereras till olika historiska epoker. Att
spegla tidsandan på det här sättet möter helt definitionen av det ”trendiga” eller något som är ”mode”. Men
dessa begrepp är inom arkitekturen något av icke-ideal. Snarare eftersträvas motsatsen, vilket uttrycker sig
i begrepp som bland annat ”tidlöshet” som vi tar upp som exempel i samband med Electrum. Vilka ideal som
ryms i det begreppet, har vi diskuterat med modevetaren Philip Warkander. I parallellen mellan arkitektur
och mode, ser vi då att det paradoxalt nog inom mode — som ju per definition ofta betecknar något som ansluter sig till tidens ideal — finns samma mönster av hierarkiskapande med det ”tidlösa” som norm. Tid-löshet, som ju i sig själv anger att något är frikopplad från en tid, används för att placera någonting bortom den
egna kortvariga samtiden. Enligt Philip Warkander för att distansera något från det ytliga och istället ge det
en ” (…) substans och djup som modets flyktighet anses sakna”. Begreppet stämplar något med en självklar
beständighet som därmed också antyds ha ett högre värde.
Begreppet ”stilrent” som ibland används på samma sätt inom all formgivning, har samma typ av funktion. Ett
intressant uttryck då det i själva ordet framgår en attityd om att ”stil” inte är önskvärt. God formgivning är
den som är rengjord från olämpliga element så som stilen – stil markerar nämligen ett samband med ett visst
generellt ideal som hör ihop med en tid. Vare sig under rådande funktionalism eller postmodernism visar sig
detta vara ett väl inövat ideal och positioneringsmedel, uttrycken är bara olika. Som vi tar upp i exemplen
med både Electrum och Kv Kruthornet, så tillåter och premierar förvisso det postmoderna idealet referenser
i arkitekturen – men det är likväl inte referenser till den egna samtiden som skulle kunna tyda på en trendkänslighet i arkitekturen, utan till högt värderade delar av kulturhistorien som klassicismen, gotiken, renässansen. Ett annat intressant begrepp i sammanhanget är ”kvalitet” utifrån den underförstådda innebörden
”objektivt bra värde” – ett begrepp som vi återkommer till i ett eget stycke.
Sammantaget är det som är intressant med dessa och andra typer av osynlighetsgörande begrepp inom
arkitekturen, att det är attityder, förhållningssätt och värderande koncept som hjälper till att upprätthålla en
svårnåbar maktposition för ämnet och de som verkar inom den. Enligt den sociologiska modellen för smak
som ideologi, behöver en smakkultur definieras gentemot någon annans för att ha ett värde för den som
identifierar sig med smakkulturen. Mitt ”bra” är bra för att jag jämför med ditt som jag anser vara ”dåligt”.
Mitt ”bra” kan alltså lika väl ifrågasättas av dig, så länge det uppenbart handlar om ett personligt tycke. Men
om jag maskerar spåren av den personliga smaken, blir min smakkultur och mina uppfattningar normen som
definierar det ”goda”. Frågan om att osynliggöra är en fråga om positionering och makt. Som modevetaren
Philip Warkander uttrycker det ” (…) det normativas främsta kännetecken är dess osynlighet”.
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Rationalitetens lov
Ett annat effektivt grepp för att maskera den subjektiva smakens inverkan, är att hävda det objektivt rationella. I berättelsen om Örebro Riksbank intresserar vi oss för hur ekonomin i processen kring en byggnads
tillblivelse, ofta tar rollen som den rationella kraft som man som praktiserande arkitekt spjärnar mot.
Eftersom arkitektur är en kulturform som kräver stora investeringar för utförande, är det kanske inte konstigt
att ekonomin blir en av de viktigaste aspekter att parera för att nå ett färdigt hus. Den här rationella attityden
till arkitektur, är då som del i en (medveten eller omedveten) taktik mot att förverkliga de gestaltningsval man
gjort. Utgångspunkten för den här taktiken är att ekonomin och byggprocessen är konstanta, hårda värden
avskurna från det förgängliga och subjektiva i smak och ideal. Men tittar man historiskt visar det sig att det
som är ekonomiskt rationellt i en tid ganska snabbt kan skifta i värde. I samband med Örebro Riksbank diskuterar vi hur man förhåller sig till det rationella från både arkitekthåll och beställarsida. I våra samtal är det
gemensamma för hur både arkitekter och beställarsida verkar resonera, att bägge parter tenderar att dela in
arkitekturen i två separata delar med å ena sida eftersträvansvärda och bestående värden och å andra sidan
inte så önskvärda och fluktuerande trender. Däremot råder det skilda meningar om vem som står för vilken
del. En arkitekt kan hävda att hen värnar om arkitekturens tidlösa kvaliteter medan beställaren i bästa fall
opportunistiskt hakar på ytliga trender som appliceras ovanpå en beräknande ekonomi. Enligt beställaren
däremot, svänger sig snarare arkitekten som en vindflöjel efter tidstypiska ideal, medan ekonomins roll är att
värna om det långsiktiga och varande. Intressant nog kan alltså båda parter säga sig värna om samma saker:
någon slags obestridbar kvalité och tidlös kärna i den byggda miljön. Bägge sidor kan absolut resonera kring
ideal i relation till den egna rollen, men det är i slutändan den andre parten som i huvudsak anges lockas
av sådana svagheter. Strävan efter objektivitet och konstanta värden vinner dock över att vara påverkad av
subjektiva och eteriska vindar.
En annan del i den här rationella attityden till gestaltning, handlar om hur arkitekter presenterar och kommunicerar kring den redan förverkligade arkitekturen. Av Kv Kruthornet, en synnerligen expressiv och formstark
byggnad, läser vi i arkitektens egen presentation bara om arkitekturens sakliga och mätbara värden i extremt
sakliga ordalag. I beskrivningar av Bo100, också där ett väldigt färg- och formrikt hus, går beskrivningen av
konstruktion och ventilationssystem framför en gestaltningsbeskrivning som helt uteblir. Uppenbara estetiska uttryck lämnas helt okommenterade eller framförs som resultatet av rakt igenom praktiska, rationella och
pragmatiska beräkningar. Detta förhållningssätt verkar gälla oavsett typ och ambitionsnivå på arkitekturen.
För att återigen dra en parallell till mode – en kulturyttring som ju också kombinerar funktion med estetik – så
vore det ungefär som att alla beskrivningar av mode skulle följa samma mall som beskrivningar av Fristads
arbetskläder. På samma sätt som det tidlösa idealet, har det här förhållningssättet en funktion i att det skapar
ett avstånd till de subjektiva, av smak formade, valen. Hävdar man istället rationalitet är det svårare att argumentera mot de val som uppenbart har gjorts. Ett sätt att göra gestaltningen osynlig är som exemplifierats,
genom att helt enkelt låta bli att kommentera den. Ett annat sätt, som vi ser exempel på i berättelsen om
bostadshuset Bo100, är att skjuta ifrån sig beslut kring formgivningen och åberopa en annan instans. I fallet
med Bo100 pratade vi med en arkitekt som i viss mån avsade sig ansvar för estetik och istället hävdade den
demokratiska processen, som kraften bakom gestaltningen. Han talade om ”slumpen” som formgivare, något
som kommit sig av friheten som de olika individerna involverade i projektet fått. Detta i en byggnad som när
man tittar på processen ändå uppenbarligen haft både en bärande gestaltningsidé och en gestaltande ansvarig arkitekt.
Oavsett syftet att hävda rationalitetens lov, får det den inte alltid önskvärda effekten att inte bara gestalt-
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ningsvalen osynliggörs. Det som faktiskt framställs, är att det varit en samling icke-val som tillsammans genererat en självklar byggnad – inte en formgivare expert på att gestalta byggd miljö. Om den subjektiva och
smakberoende gestaltningen hålls dold, är det då också ett osynliggörande av arkitektens kompetens och
arbete som formgivare. I förlängningen skulle det kunna innebära att bara arkitektur som är mätbart effektiv
accepteras, utan förståelse eller efterfråga för de icke-kvantifierbara kvalitéer som en byggd miljö kan tillföra.

Smaken definierar kvalitet
Ytterligare ett sätt att hävda objektiva värden för formgivning, är att prata om dess “kvaliteter”. I samband
med berättelsen om Kv Kruthornet diskuterar vi hur kvalitetsbegreppet används och hur tanken om kvalitet
hänger samman med frågor om smak och ideal.
Tittar vi på Kv Kruthornet så är diskussionen om kvaliteter högst aktuell i historien kring byggnaden. Huset
har uppkommit på en plats där den gamla bebyggelsen några decennier tidigare har rivits just med hänvisning till att kvalitet saknats. Därefter har dock diskussionsklimatet svängt och många kritiker hävdar istället att det var den äldre bebyggelsen som stod för de beständiga kvaliteterna i kontrast till den 70- och 80-tals
bebyggelse som idag dominerar området Haga. Ser vi till vår närhistoria, är det här ett mycket vanligt inslag.
Byggnader rivs med argument om bristande kvaliteter, argument som senare underkänns som för präglat av
den egna tidens begränsade synfält. Lågt i tak och små fönster är argument för att riva 70-tals-byggnader,
men samma inslag uppskattas i en vindsvåning i Gamla stan eller i ett kulturhus på Södermalm.
Vi har i samband med berättelsen om Kv Kruthornet, diskuterat tanken om en objektiv kvalitet med Henrik
Nerlund som är sekreterare för Stockholms skönhetsråd. Vi har undrat hur Skönhetsrådet, som har som
uppdrag att bedöma och formulera kvaliteter hos arkitekturen, definierar kvalitet och hur de använder begreppet. Enligt Henrik Nerlund är att prata om kvalitet, ett sätt för dem att hålla en standard i sitt arbete. Att
Skönhetsrådet hellre ser det som att de värnar om ”kvaliteter” än ”skönhet”, som ett sätt att parera det godtyckliga och nyckfulla i tycke och smak som skönhetsbegreppet bär med sig. Hur definierar de då kvalitet? En
av de definitioner som Henrik Nerlund nämner, är det tidsbundna i en byggnad. Han menar att en byggnad
av kvalitet berättar något om sin historia och tillblivelse och de ideal som rådde då. Som teoretisk hållning till
arkitektur, återspeglar detta ett ideal som också ofta kommer till uttryck i arkitekturdiskussionen idag. Det är
relativt oproblematiskt att i en svävande diskussion om arkitektur hävda att det är en kvalitet i stadsbilden att
byggnader bidrar med lager av årsringar. I den konkreta diskussionen om specifik arkitektur, är det däremot
lite mer ambivalens kring hur kopplingen till samtiden hänger samman med kvalitet. Arkitektur från idag får
gärna spegla sin samtid, men bara i den bemärkelsen att det inte ska efterlikna epoker som inte ligger rätt i
tidens anda. 2010-talets arkitekturkritik tillåter brutalism men absolut inte nationalromantik som gestaltningsideal i en ny byggnad, till exempel. ”Att spegla samtiden” innefattar outtalat ett ideal om vad arkitektur inte
ska försöka göra. Det är alltså inte särskilt troligt att en byggnad anses ha höga kvaliteter på bedömningsgrunderna att den representerar så mycket av arkitekturen från början av 2010-talet.
Sammantaget verkar det alltså som att kvalitet, tvärtemot Skönhetsrådets beskrivningar, kan användas lika
fluktuerande och svårdefinierat som termen ”skönhet” då det kommer till att bedöma arkitektur. När vi ser de
byggnader vi har tittat på, har de genom sina livstid förvisso bedömts ha kvaliteter nog att behålla. Trots att
samhälls- och gestaltningsidealen skiftat under de senaste tre, fyra decennierna, används byggnaderna och
uppskattas av sina brukare än idag. Men 30 år är ingen – eller borde inte vara någon – ålder på en byggnad.
Hur vi framöver kommer bedöma kvaliteter hos dessa och andra hus präglade av ideal som vi kanske inte har
tagit till oss igen, återstår att se. Vad som går att säga utifrån hur vi bygger och bevarar byggnader idag, är att
de praktiska behoven och de ekonomiska omständigheterna är vad som kommer att avgöra bedömningen av
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husens kvaliteter och således deras öden. I det sammanhanget är det en avgörande fråga att det som funkar
och det som behövs, på individnivå såväl som samhällsnivå, är svårt att särskilja från tidsbundna ideal och
trender. Kommer historien att upprepa sig med Kruthornet där samfällda röster om trettio år upprört kommer
sörja ett hus som man någon gång på vägen dömde ut på grund av brister i kvalitet? Enligt Fredrik Wirdenius,
VD för Vasakronan, finns det en risk för det: “25–30 år är en farlig ålder för då är det liksom bara ofräscht.
Lyckas man passera det nålsögat och kommer upp till 50–60 år så är det charmigt igen. Man har tidigare
spottat rätt mycket på 60–70 talet, nu börjar man tycka det känns rätt fräckt. Så nu är det 80-talet som börjar
leva farligt, det ser man ingen charm i över huvud taget.”.
När vi idag pratar resursmässig hållbarhet och cirkulära processer, så är det mest hållbara och cirkulära
att använda befintliga byggnader istället för att bygga nytt. Och det första steget till att vilja bevara, är att
upptäcka och värdesätta det som en gång har byggts. Idag är det en viktigare fråga än någonsin att ställa sig
angående arkitekturen: hur bedömer vi vår byggda miljö? Vad ryker och vad får vara kvar på vilka grunder?
Frågor som skulle kunna ge ett existensberättigande till byggnadsverk som inte längre, eller ännu igen, faller
rätt i vår samtidssmak.

Den svenska mångfalden
Genom berättelsen om Nikkaluokta fjällstation, har vi kommit i kontakt med frågan om hur smakens makt kan
yttra sig i relationen mellan två olikställda smakkulturer. Majoritetskulturens möte med minoritetskulturen
representeras i fallet med fjällstationen av den svenska kulturen som tolkar och företräder den samiska kulturen i sin gestaltning. När frågor om kulturell makt, kolonialism och rasism självklart kommit att problematiseras inom andra samhällsfält och kulturgenrer – verkar arkitekturen lite grann leva i sin egen oåtkomliga
frihetsbubbla. Dessa frågor diskuteras väldigt sällan i förhållande till arkitektur, varken som kulturform eller
som kulturell gärning med ansvariga utövare.
I vår berättelse om Nikkaluokta fjällstation tar vi upp hur fjällstationen får representera ett i leden av en
svensk stafett-tolkning av samisk kultur — en blinkningslek vita män emellan som spåras tillbaka till koloniala
traditioner. Detta är ett av de sätt som en aningslös hållning gentemot frågor om makt, hierarki, smak och
kultur kan ta sig i uttryck. Det som någon anser vara en hyllningslek kan även tolkas som en exotiserande
hållning där minoritetskulturen aldrig får hävda sig i sin egen rätt, utan alltid är förpassad till ett redskap för
att smycka den i hierarki överordnade kulturen och kanske till och med göra den lite mer spännande.
I anslutning till berättelsen om Nikkaluokta, samtalar vi med debattör och skribent Nathan Hamelberg om
de här frågorna – majoritetskulturens makt att värdera, sätta gränser för och tolka minoritetskulturen efter
helt egna satta premisser. Hamelberg påpekar just problemen som kan uppstå när två smakkulturer i ojämlik
ställning ska mötas. Ofta handlar det inte om att mötas i ordets neutrala bemärkelse — det finns alltid ett
givet smakfilter som minoritetskulturen ska passera för att nå representation i det större sammanhanget. I
samtalet tar vi upp ett exempel om moskébyggandet i Sverige utifrån arkitekturforskaren Jennifer Macks
arbete. Hamelberg påpekar att där ”ett möte mellan en muslimsk formvärld och en skandinavisk, modernistisk
byggnadstradition” efterfrågas, riskeras det att göras en grov generalisering, “något väldigt heterogent ska
möta något mer enhetligt, vilket skapar en risk för att det heterogena lätt representeras genom klichéer”.
Med den auktoritet i frågan om estetik som naturligt följer av att professionellt arbeta med formgivning, sätter arkitekter med sina ideal stor del av agendan för hur den byggda miljön gestaltas. I det förhållandevis lilla
land som Sverige är, är de här idealen snäva med mer eller mindre gemensamma ramar för hur gestaltning
i samtiden ska te sig. Smakfiltret är ofta både litet och osynligt. För ett samhälle som stävar mot öppenhet,
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mångfald och jämlikhet blir det givetvis problematiskt att outtalade och osynliga smakbarriärer stänger ute
och exkluderar. Frågor om representation, inkludering och vems smak som vinner och vems som försvinner
– kommer att bli en allt mer aktuell och kritisk fråga i takt med att samhället diversifieras och nya smakkulturer inkommer och uppkommer. Finns inte en medvetenhet och öppenhet i diskussionen riskerar vi, som
samhället och som arkitekter, att låta de outtalade idealen vara täckmantel för att slippa bemöta och hitta
ett sätt att inkludera den som avviker. Risken är att vi istället bekvämt duckar från ansvar bakom smakfullhet
och stilrenhet.
I dagsläget verkar samiska kulturuttryck ta allt större plats i den svenska offentligheten. Precis som för alla
minoritetsgrupper borde målet vara att de uttryck som får plats blir än fler och får visa på en mångfald även
inom den specifika gruppen. Som Nathan Hamelberg lyfter fram, är det viktigt att existerandet av olika
gate-keepers medvetandegörs. För arkitekter pekar han ut två nödvändiga aspekter, ett behov av att tänka
kritiskt kring mångfaldsbegreppet samt att se diversifierade erfarenheter bland de anställda som en resurs.
Här finns en rad uppgifter för hela arkitektkåren i Sverige, exempelvis att ta emot och inkludera de arkitekter
som nyligen kommit till Sverige.

Det demokratiska samtalet – om folkdaning & transparens
Bilderna om Arkitekten går vitt isär. Den maktfullkomliga elitistiska smakdomaren å ena sidan, den professionella gestaltningsexperten med objektiv kunskap om god arkitektur, å andra sidan. I berättelsen om bostadshuset Bo 100 tar vi upp problematiken kring mötet mellan arkitektens smakkultur och “folkets” och hur, om
möjligt, det går att mötas i ett demokratiskt samtal.
Genom Bo 100 har vi fått följa ett byggemenskapsprojekt som uppkommit i en våg av reaktioner mot 60/70-talets mest extrema modernism med allt vad det förde med sig i form av misstro mot bland annat arkitekter
som yrkeskår. I processen kring huset kunde en ny arkitektroll komma fram. En som istället för att peka med
hela handen och rita för massorna, varsamt skulle ledsaga och bistå med att förverkliga den enskilda individens önskemål och drömmar. Detta framkommer också tydlig i samtal med arkitekten och initiativtagaren
för projektet. Även om han i sin roll som ansvarig arkitekt uppenbarligen har ritat och formgett huset, är det
just demokratin som han vill framhålla som sitt främsta arkitektoniska verktyg. I och för sig är det inget unikt
att brukaren av arkitektur är med och bestämmer premisserna för den. Varje gång en privatperson anlitar en
arkitekt till att rita en villa, torde det vara en naturlig del av arbetsprocessen. Det unika för Bo 100 är att alla
dessa ”beställare” fått samsas inom kroppen av ett enda bostadshus och då ingått i ett väldigt stort samordnings- och samarbetsprojekt. Idag är den här typen av processer populära inom framför allt stadsplanering
och stadsbyggande i olika brukarinflytandeprojekt och medborgardialoger. I vårt samtal med Teresa Lindholm, expert på social hållbarhet inom arkitektur, har vi pratat om vari utmaningarna ligger när arkitekter
möter andra grupper i den här typen av dialog om arkitektur. Kan man prata om gestaltning utan att kunna
varandras smakkulturer? Utifrån sina erfarenheter menar Teresa Lindholm att det som ofta saknas i den
slags möten, är en gemensam grund varifrån dialogen kan ta vid. Hon menar att det ofta är svårt att hävda
sig gentemot en arkitekt eller planerares visioner, speciellt om man inte förstår vilka ideal som står bakom
visionerna. I Sverige ingår arkitektur som ämne inte på samma sätt i den kollektiva folkbildningen som många
andra kulturgenrer. Avancerade litterära diskussioner och konstkritik förs i tidningar dagligen, design och
konsthantverk ingår helt självklart i det populärkulturella utbudet, filmfestivaler är lika folkliga som professionella. Arkitektur som diskurs och som praktik, är i relation till detta en sluten angelägenhet. Då saknas också
den gemensamma plattformen som Teresa Lindholm refererar till och risken är stor att det uppstår glapp i
dialogen mellan olika parter, där alla sidor kommer att känna sig missförstådda.
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Det är kanske givet att en sluten och exkluderande kultur medför risker ur ett demokratiperspektiv. Alla former av osynliga och omedvetna hierarkier och maktskapande strukturer, är det som typiskt står i vägen när
samhället ska tillgängliggöras för fler. Men även för arkitekter är det här ett tveeggat svärd. Å ena sidan är
det priviligierat att verka inom ett ämne som få har inblick i och därför är svårare att med insikt ifrågasätta
vad gäller ens subjektiva val. Å andra sidan är det begränsande att behöva verka inom en kulturform som
saknar initierad förståelse utifrån och svårare kan accepteras för sin vilja att driva ämnet framåt. Ett aktuellt
exempel på detta är hur frågor om smak och arkitektur har tagit plats under de senaste åren i Sverige. Detta har skett på plattformar såsom Arkitekturupproret, med toner igenkännbara från samtidsdebatten inom
andra områden. Folklighet och eget företräde att tolka majoriteten, ställs i debatten mot en elitistisk etikett
framförallt riktad mot arkitekter. Arkitekter bedöms besitta smakmonopol men också helt sakna sinne för
estetik och proportioner - det vill säga vara omedvetna i sina smak- och stilpreferenser. Istället för en öppen
och nyanserad diskussion, uppkommer polemik som varken bidrar till att utveckla ämnet eller att förmedla
en bredare kunskap om arkitektur.
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ELECTRUM
- Italiensk nyrenässans i Kista Mobile Valley
Adress: Kistagången, Kista
Arkitekt: Coordinator Arkitekter AB, genom Ragnar Uppman och Thomas Rudin
samt Ingela Blomberg, Magnus Croon, Karin Jämtin, Peder Kai Larsen, Olle Nilsson,
Pelle Norberg, Torbjörn Orving, Gunhild Skoog, Ann-Christine Svahlstedt och Björn Wikmark.
Beställare: HIBY
Bruttoarea: 53 000 kvm
Byggnadsår: 1986-87
Byggnadskostnad exkl tomt: 340Mkr
Typ av byggnad: En anläggning för samverkan mellan utbildning, forskning och industri inom
kommunikationsteknologi.

Bakgrund
På åttiotalet byggdes en väldig massa kontorshus i Sverige. Så mycket som hälften av alla arkitektuppdrag
år 1988 utgjordes av kontorshus. De var ofta påkostade, och gav arkitekterna möjlighet att ta ut svängarna i
enlighet med postmodernismens stilideal. Många av 80-talets spekulationsobjekt kom att stå outhyrda i och
med 90-talets konjunkturnedgång och restriktioner kom att införas senare vad gällde att bygga fler kontor.
Kista skulle under 1990-talet bli känt som en av världens främsta IT- och telekomnoder med smeknamnet ”Kista Mobile Valley”. Efter att miljonprogrammen tagit plats kring Järvafältet, hade ett antal storföretag börjat
etablera sig i området i slutet av 70-talet. Först ut var IBM och Ericsson, och cirka 10 år senare stod Electrum
färdigt. Det var en byggnad som skulle rymma forskning, utbildning och företag med fokus på information
och kommunikations-teknologi. Satsningen på ett Elektronikcentrum var ett sätt att försöka säkra Sveriges
framtid som industrination och inspirationen till detta kunskaps- och produktionscentrum hämtades från
amerikanska science parks som växt upp kring olika universitet, såsom Stanford i Silicon Valley.
För arkitekturens utformning tog man fasta på nya idéer om rum för sk ”oplanerade möten”, och elektronikens avantgarde skulle födas i en livlig och stadsliknande miljö. Så formulerades idén om ett elektronikcentrum som skulle vara som ett helt stadskvarter, med den inglasade ”Electrumgatan” i centrum. Projektet
med sin koppling till både näringsliv och KTH fick stor uppmärksamhet och när huset väl invigdes beskrevs
det som att alla var där; kungen intog scenen genom att köra in i en gul elbil och tillsammans med Electrums styrelseordförande öppningstalade han inför ett tusental inbjudna gäster. Den glasade gatan i mitten
av byggnaden mörklades och till tonerna av Ralph Lundstens elektroniska musik drogs presenningen ner från
taket, ljuset strömmade in och Electrum var uppståndet!
Idag går området snarare under namnet Kista Science City och ICT-skolan (Skolan för informations- och kommunikationsteknik) vid KTH ska flytta hela sin verksamhet till Electrum, med ca 3000 studenter, tidigare var
bara en del av skolan förlagd dit. Innan de planerade ombyggnationerna tog fart fick Electrum ett hyllande
utlåtande från skönhetsrådet; “... en av få postmoderna hus i Sverige som står sig i internationell jämförelse”.
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ELECTRUM IDAG
Från en galleria till en annan
Vi tar oss till dagens ”Kista Science City”, där Electrum samsas med mer samtida manifestationer för informationsteknologin. För att ta sig till Electrum från tunnelbanestationen Kista, får man först navigera genom
Kista Gallerian. Det är en rejält tilltagen galleria som rymmer de flesta av de gängse butikskedjorna. För
att navigera mot Electrum får man leta upp skyltning som pekar mot det äldre och mer småskaliga Kista
Torg respektive Kista Science City. Så fort man kommit ut ur gallerian skymtar man Electrums randiga fasad
längre bort längs med Kistagången. Husen man ser på vägen dit är stora, för det mesta hela kvarter med
mestadels slutna fasader längs gatan, förutom en och annan centralt placerad kontorsentré. Det hela kvarter
som utgör Electrums huvudbyggnad utgörs av en konsekvent gråvit-randig tegelfasad, ett grafiskt uttryck
väl igenkännbart från sin samtid. Byggnaden ger intryck av stabilitet och pondus. När man kommer gående
längs Kistagången så möts man först av en gavel som rymmer det mesta av husets exteriöra karaktersdrag.
Här syns den repetitiva fönstersättningen bryta av mot fasadens randiga gråskala och fönstren med sina blå
karmar och röda mittposter återkommer i olika skalor.
Längst ner mot gatan syns stora fönster som ska fungera som ett slags skyltfönster, dessa följs av kontorsfönster som upprepas för varje våningsplan, ända upp till högsta våningen där stora kvadratiska fönster löper
som ett kontinuerligt fönsterband längs fasad. De röda mittposterna, ett slags fejkade pelare, växer i relation
till fönstrens skala. Desto större fönster, desto fetare pelare. De absolut minsta fönstren pryds av påklistrat
rött metallspröjs. Ibland utgörs fönstren också av runda lunettfönster, alltid med samma uppdelning mellan
blå karmar och rött spröjs eller mittposter. Namnet Electrum pryder fasaden på olika ställen i form av en skylt
med ett gult, vågformigt, grafiskt inslag som andas väldigt mycket 80-tal.
Det största ”fönstret” är förstås den inglasade gatan som löper genom huset och som bryter av mot den repetitiva och lådformade huskroppen. Längre bort på andra sidan skymtar ett liknande tilltag, Ericssons kontor från 2010. I det här fallet är hela huskroppen glasbeklädd. Men liksom i Electrums fall bryts fasaden upp
av ett slags gigantiskt fönster i mitten, här gestaltat som en rödorange spricka istället för som i Electrums fall,
ett ordnat, ortagonalt fönsterparti som avslutas med ett symmetriskt valv. Trots skillnaden i uttryck vid första
ögonkast, så kan man se att konceptet med att bryta upp kontorskvarteret med ett inglasat rum hållit i sig.
Väl inne i det som måste anses vara Electrums hjärta och centrala motiv, stöter vi på en mängd materialval
och kulörer som bryter mot varandra på ett överraskande sätt. Det är påkostat med marmorgolv och keramiska plattor i oväntade kulörer. Ovanför oss reser sig ett stort ljust rum präglat av en slags båtestetik med runda
fönster och horisontellt löpande räcken som påminner om relingarna på en stor båt.
Vi besöker Electrum en dag i mars då byggnationer fortfarande pågår i den stora gemensamma glasgatan,
byggnaden är på väg att anpassas för alla de elever som ska komma att ta plats i byggnaden. Restaurangen
i markplan är stängd på grund av ombyggnationerna och istället finns en liten restaurangdel inhyst i en kiosk med några sittplatser i ena ändan av glasgatan. Det är relativt glest med folk, och just idag får man inte
intrycket av att det pågår så väldigt mycket spontana och kreativa möten just här. Vi pratar med några av de
förbipasserande om hur de upplever huset.
Sara som jobbar på ett av företagen i huset säger att hon inte tycker att glasgatan fungerar särskilt bra som
mötesplats.
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– Jag brukar bara passera igenom här. Men jag gillar huset, det är ovanligt, randigt och liksom färgglatt och
lekfullt, lite som ett vuxendagis.
Carina arbetar som personalansvarig på Kista Kliniken. Även hon är förtjust i att det är så ljust och luftigt,
men hon överraskar oss med att påpeka att hon gärna skulle vilja se lite mer färger.
– Jag hade nog lagt in ännu mer stenmaterial och olika texturer, inte så mycket vita partier emellan.
Henry som jobbar som professor i Nanoteknologi på KTH tycker att det är speciellt det här med att blanda
universitet och företag.
– Det är lite ovanlig estetik här, det ser ut som ett hotell. Folk som kommer hit för första gången förstår inte
att det också är ett universitet.
En av de med extra stor kunskap om huset är Parzin Seradji som arbetar som förvaltare av Electrum för Akademiska hus. Parzin har arbetat med Electrum i 5-6 år och ser fram emot att huset nu ska fyllas med än fler
studenter, liv och rörelse. Han beskriver huset som ”snyggt och praktiskt”.
– Det är ett väldigt bra objekt. Glasgatan tycker jag väldigt mycket om, och skeppsformen. Jag tycker trapporna är snygga och så är det snyggt med lite växtlighet här och var.
Han förklarar att praktiskt betyder till exempel att det är lätt att anpassa lokalerna i huset. Det har varit lätt
att modernisera över tid, bara att rita om och bygga om. Det som är svårare att förvalta är de många och
stora glaspartierna, säger han. Det enda som är besvärligt för honom, är att glastaket brukar läcka ibland. Ett
klassiskt problem, enligt Parzin.
Inför ombyggnationen som pågår vid tiden för intervjun samarbetar Parzin med arkitekter från samma kontor
som ritade det ursprungliga Electrum. Han tycker att dialogen fungerar bra.
– Men ibland tycker jag ju att arkitekterna måste släppa lite på sina idéer. De har en idé som de brinner för
och ibland så är det ju inte alls praktiskt. Ibland så är ju inte den idén någon bra idé helt enkelt. Men det tror ju
inte arkitekterna på. Det är svårt att argumentera mot arkitekterna, de är beväpnade med många års erfarenhet och många vackra ord som man inte kan matcha. Svårt att försöka sätta ord på smakkänslan. Och arkitekten har ju ett maktövertag. Hur kan man komma åt det, som en vanlig dödlig förvaltare? Till syvende och sist
är det ju fastighetsägaren som bestämmer och man drar sig ju väldigt länge innan man går emot arkitekten.
Vi samtalar även med arkitekten Örjan Högberg som är ansvarig för den pågående ombyggnationen av Electrum. Huset skall anpassas till alla de elever från KTH som ska komma till huset (ca 3000 elever). Örjan
beskriver det som att; ”hela huset bygger på det som var den ursprungliga tanken, att man ska samutnyttja
så mycket som möjligt och det ska vara som en levande stad.”
Ambitionen att skapa ett hus som är en levande stad kan tyckas vara ett högt satt mål. Vi återvänder två år
senare till huset när ombyggnationerna färdigställts. Den stora glasgatan är sig lik. Samma växter och estetiska uttryck. Det är märkbart fler ungdomar och KTH har fört med sig både bibliotek, kafé och restauranger
som placerats längs med centrumgatan. Här finns helt klart fler möjligheter för så kallade spontana möten än
tidigare. Men att kalla det för en levande stad känns fortsatt som en tillskruvad liknelse.
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ELECTRUM DÅ
Toskansk ungrenässans i Kista mobile Valley
Tidskriften Arkitektur har 1988 ett temanummer om de mång nya kontorshusen i Sverige. Här fick arkitekterna Ragnar Uppman och Thomas Rudin möjlighet att presentera Electrum med sina egna ord. Fokus i artikeln
är samverkan; ”här skall stat, kommun och näringsliv ge bästa förutsättningar för samverkan mellan utbildning, forskning och industriell tillämpning inom elektronikområdet”.
För att främja interaktion och oplanerade möten strävade man efter en lösning som skulle ”dra ut invånarna
från de olika verksamheterna till det gemensamma”. Och det gemensamma blev alltså den numera arketypiska, inglasade gatan; ”en högrest glasgata med båtkaraktär, och med samma breddmått som Drottninggatan”.
Arkitekterna beskriver att de sökt skapa ett aktivt rum, ingen sömnig hotel-lobby, istället föreställer de sig ett
rum fyllt av framtida gatufester med långbord.
Vad gäller utformningen av detta gemensamma rum är det ”arkitektoniskt behandlat som ett collage av element med olika karaktär”. Många associativa beskrivningar dyker upp i texten; ”Hissar och trappor har förenklade tekniska lösningar, närmast av båt- eller industrikaraktär”, bottenvåningarnas foajéer förbinds av två
trappor; ”en av sten med ondulerad kakelvägg och en snäckformad i svetsat stål”.
Arkitekterna fortsätter med att beskriva exteriören där de ”också arbetat med collage-metoden.” Att de skulle
använda sig av tegel verkar ha varit en självklarhet, ”påbjudet som fasadmaterial, både av Stadsbyggnadskontoret och HIBY” och en prefabricerad betongstomme kläddes så av ett ”randigt murverk i grå-vitt tyskt tegel”.
Arkitekterna påpekar att de genom den konsekvent randiga fasaden sökte en ”rikare detaljering i mellanskalan än vad som är vanligt i Kista” samt ”en stadga som kunde parera de lutningar som följer av terräng och
gator i flera nivåer”.
De speciella fönstren beskrivs som ”hål i mur” med ”blå karmar och röda mittposter i djupa nischer” och slutligen utmanar de den arkitekturhistoriskt kunnige med orden; ”Någon hittar säkert bland fönstren ett eller
annat citat.”
I samma nummer av tidskriften Arkitektur tillägnas Electrum en längre text författad av skribenten Bosse
Bergman. Han antar utmaningen om att hitta diverse citat och gör mer eller mindre klart att byggnaden skall
tolkas utifrån ett stilhistoriskt perspektiv;
”Husets släta volymer, sammanhängande fönsterband i övervåningen, utskjutande platta tak (som det ser ut
från marken) och tegelfasader med längsgående randning i två grå nyanser som enda ”utsmyckning” får stilhistorikern att tänka på både toskansk ungrenässans och nyklassicism från mellankrigstidens Europa.”
Ecklekticism och postmodern tolerans verkar vara det filter som läggs över läsningen av byggnaden och den
inglasade gatan överraskar genom att “trots det futuristiska anslaget,… (rikta) våra tankar bakåt i tiden”.
Glasgatan benämns som en av “dessa nya katedraler med ‘naturliga träffpunkter’ och ‘kreativa möten’ som
obligatoriska målsättningar”, en rumslig passage som exploaterar en av modernismens själva förebilder:
oceanångaren. I en mycket målande beskrivning ser Bosse Bergmann hur detta manifesterar sig;
”Alla de välkända elementen finns där – relingar, lejdare, master, torn, kommandobryggor, rundfönster och
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skrov – men nu (med datorns hjälp kanske) blandade och ihopplockade till en ny, nykonstruktivistisk* ordning.
Med kölen högt ovanför oss och den transkontinentala resans gamla tecken och symboler utspridda lite här
och där, dessutom mot skinande vita fasader, rör vi oss i en miljö som därför torde framkalla något av en
resans mentalitet, öppenhet och nyfikenhet. Och nya, oförutsedda möten och kreativa infall är ju just en av
avsikterna med överglasade gator och gårdar i dagens företags- och forskarmiljöer.”
Bergman påpekar att det är svårt att tolka den revolutionerande nya teknken på samma sätt som tidigare tåg,
båtar och flygplan. Den har ju ingen form! Alltså väljer arkitekterna att återanvända en symbol för “resans
mentalitet, öppenhet och nyfikenhet”; oceanångaren.

SAMTAL MED ARKITEKTEN
Rena formlån utan krav på motsvarande innehåll
De stilreferenser som åberopas i och med den toskanska ungrenässansen, nyklassicismen och konstruktivismen är alla mer eller mindre högstatus i den västerländska arkitekturhistorieskrivningen. Att relatera till
oceanångaren betyder i sin tur att man närmar sig en av arkitekturens största auktoriteter, Le Corbusier, som
gärna liknade sina bostadshus vid oceanångaren med sin futuristiskt, heroiska mission och multifunktionella
utformning. Den referens som kanske bäst sammanfattar hållningen och ambitionen är åberopandet av ett
slags collage-metod. Collaget blir dels en konkret metod i hanteringen av material, så som kan ses i några
interiöra detaljer, samt ett sätt att jonglera olika stilelement. Att hänge sig åt en kreativ inventering av arkitekturhistorien var ett sätt att bryta med en sträng och konsekvent entydighet inom arkitekturpraktiken.
Men vad har arkitekterna idag för relation till byggnaden och till sitt arbete? Vi frågar en av de ansvariga
arkitekterna, Thomas Rudin, hur han skulle beskriva Electrum idag.
– Electrum är extremt daterat. Ett barn av åttiotalet och post-modernismen. Postmodernismen innebar en
lek och en glädje och plötsligt blev det tillåtet att rita ett runt fönster. Plötsligt blev det tillåtet att rita en randig fasad med referenser till katedralen i Sienna!? Rena formlån utan krav på motsvarande innehåll. Men det
var en slags katedral också som staden, staten och industrin byggde tillsammans. Kanske var referensen inte
helt fel ändå. När byggnaden stod klar fanns inte mobiltelefonen eller fibern men idén om mobiltelefonen
och fibern fanns. Gandhi ringde det första mobiltelefonsamtalet i Glasgatan!
Hur menar du med extremt daterat?
– Kanske att huset är så väldigt tydligt i sin form. Vi ville göra någonting som stack ut, en form som utmärkte
sig. Och det i sig är ju starkt präglat av sin tid. Det är väl därför skönhetsrådet motsatt sig förändringar av
byggnaden och hävdat att den var typisk för sin tid, en postmodern byggnad av internationell klass. Det extremt daterade har ju visat sig med tiden.
Vi visar honom hans egen presentationstext av Electrum från 1988, skriven tillsammans med Ragnar Uppman
för Arkitektur, och frågar hur han tycker att texten fungerar idag?
– Jag tycker texten håller. Collage och lek - plötsligt var allt inte så gravallvarligt. Kanske var det lust som
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1. Hiby Katalog Electrum, illustration ljusgård.
2. Hiby annons för Electrum, Arkitektur, 1988, nr 4
3. Hiby Katalog Electrum, illustration axonometri.
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4. Electrum ljusgård, Arkitektur, 1988, nr 4

5. Electrum, Arkitektur, 1988, nr 4
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postmodernismen innebar. Innan skulle allt vara extremt konsekvent. Valde vi rött tegel och furu skulle det
vara rött tegel och furu både på toaletten och i styrelserummet. Det var strängt, nästan Laestadianskt. Nyréns
IBM i skogen är ett bra exempel. Kanske att ordet collage inte är helt korrekt. När jag ser byggnaden idag
tycker jag nog snarare att den är sammanhållen och konsekvent.
I Bo Bergmans text om Electrum tolkar han byggnaden utifrån ett stilhistoriskt perspektiv;
toskansk ungrenässans, nyklassicism, nykonstruktivism och så vidare. Hur förhöll ni er själva till dessa olika
stilhistoriska influenser? Var de era självklara referenser?
– Det är intressant att Bosse Bergman tolkar byggnaden utifrån ett stilhistoriskt perspektiv. Det måste vara
väldigt ovanligt att någon skriver så när man skriver om en kontorsbyggnad. Alla de där referenserna fanns ju
med i ”Complexity and contradiction”, Venturis bok, som vi alla hade läst. Och en av oss hade varit Romstipendiat så han var ju väldigt kunnig om de historiska referenserna. Det var en tid då man tittade på originalen,
och alltså inte på kopiorna. En annan av våra referenser var Adolf Loos och dennes hus till Josephine Baker
(ett idéprojet som aldrig byggdes, reds anm.) Där handlade det ju främst om den randiga fasaden. Det kan te
sig lite slumpmässigt, men det blev också ett sätt att parera höjdskillnaderna runt huset.
Det mest uppseendeväckande exteriört är annars de olika fönstren. Hur arbetade ni med dem?
– Vi arbetade väldigt mycket med fönstrena. Det är större fönstren i botten som skulle kunna ha varit butiker,
sen ett antal kontorsvåningar och sen ett överdrivet stort översta fönsterband. Egentligen ett klassiskt sätt
att beskriva ett hus med en bas, sen repetition av ett antal våningar och så en övre avslutande våning. Högst
upp var fönster till och med där fläktrummet låg. De som monterade fläktarna var glada minns jag, de hade
aldrig varit med om något liknande.
Vad hade du för andra förebilder eller inspirationskällor från tiden?
– En av mina stora inspirationskällor just då var James Stirling. Han inledde med några extremt brutala bostadshus men blev sedan en av postmodernismens frontfigurer i och med konsthallen i Stuttgart. Han var
extremt beläst och kunde tack vare postmodernismen använda allt han lärt sig av historien. Men hans stora
intresse med åren var rörelsen genom byggnaden och han gjorde underbara axiometrier, ”worms eye view”
och ”birds eye view”. Och där är jag nu. Fasader intresserar mig mindre och mindre. Idag intresserar jag mig
mer för var går man in. Hur rör man sig i byggnaden? Och var placerar man hörsalen eller receptionen?
Vad skulle du absolut inte skulle göra idag? Och vad skulle du gjort på samma sätt idag?
– Övertydliga historiska referenser, nej. Men förutom postmodernismen så finns det starka drag från strukturalismen som jag definitivt omfattar än idag. Electrum är på många sätt likt Salen-huset (Moodgallerian)
och Garnisonen. Rationellt och repetetivt.
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DISKUSSION: VAD ÄR GREJEN MED TIDLÖSHET?
Postmodernismens kanske viktigaste manifestation var den första arkitekturbiennalen i Venedig,
”Det förflutnas närvaro” år 1980. Ledordet för utställningen var historien. ”Strada Novissima”, den nyaste
gatan, kallades den scenografiskt uppbyggda fasadgata som ställdes ut på biennalen. Man ville rikta blicken
mot staden, omgivningen och sammanhanget. Gatan skulle ej verka nostalgiskt tillbakablickande, istället
skulle den uttrycka en tilltro till ett etablerat och evigt arkitektoniskt språk som man kunde använda sig av på
olikartade sätt. Historien skulle visa vägen till framtiden.
Reaktionerna på den första arkitekturbiennalen någonsin blev sparsamma i Sverige. När den väl diskuterades
så var det för att fokusera på vad det var som kändes så provokativt – historicismen, klassicismen, återkomsten av element från stilarkitekturen. När telekommunikationscentrumet Electrum presenteras i tidskriften
Arkitektur 1988 beskrivs det som en byggnad full av blinkningar bakåt i tiden - ungrenässans, nyklassicism
och konstruktivism lyfts fram som självklara referenser.
Samtidigt, i en tid där historiska referenser har hög status och flödar är det på samma gång tydligt att de
samtida referenserna inte uppenbaras på samma självklara sätt. Gärna referenser till katedralen i Sienna,
men inte till den samtida trend strömning man tillhör. För oss idag ter det sig självklart att tegel inte alltid
varit ”påbjudet som fasadmaterial”, utan vi kan lätt se Electrum i det sammanhang av trender och ideal som
det uppkom i. Samma sak med fasadens randighet som vi känner igen från allt i från Aldo Rossi till Adolf Loos
och Memphis gruppens lekfullt mönstrade möbler. Ändå verkar det så viktigt att klä den här kopplingen till
samtida strömningar och trender i andra, mer rationella ordalag. Att benämna det uppenbara att man tagit
intryck från sin samtid, är att exponera ett subjektivt val. Istället osynliggörs detta bakom argumentation om
stadga och terrängens lutning.
Att använda sig av historicerande element verkar (återigen) idag framstå som något högst provocerande. En
av arkitekterna bakom Electrum uttrycker det som att byggnaden är ”extremt daterad”. Det här med att ägna
sig åt ”rena formlån utan innehåll” - är inget han skulle göra idag.
De historicerande formlånen verkar ses som någonting ytligt och omotiverat, en modegrej som helt tappat
sin relevans. Men oviljan till att vara trendig och viljan att vara tidlös i sin arkitektur, verkar gälla både då som
nu.
För att utreda detta tar vi en närmare titt på relationen mellan arkitektur och mode. Inom mode reproduceras
och återanvänds stilelement konstant utan att det i sig verkar omotiverat. När begreppet mode figurerar i
arktektursammanhang är det däremot ofta som en representant för något ytligt, ”utan innehåll”.
Vi vänder oss till Philip Warkander, doktor i modevetenskap, och försöker reda ut varför ”mode” ofta framstår
lägre värderat och varför ”tidlöshet” anses vara dess eftertraktade motsats.
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SKRIFTLIG INTERVJU MED PHILIP WARKANDER, MODEDOKTOR
Tidlöshet i mode & arkitektur
“Det är bara mode” är ett typiskt nedvärderande utlåtande om arkitektur som avfärdas som
ytlig, trendkänslig och - dålig. Begreppet arkitektur används däremot närmast som ett värdeord i sig självt.
Varför tror du att det är så?
Mode som term har en särskild klang. Det syftar på något som är präglat av tidsandan, och därmed något
som definieras av förändring, där det uttryck som idag ses som intressant imorgon riskerar att framstå som
daterat och passé. Den här laddningen får som konsekvens att det moderiktiga förklaras i kontrast med det
klassiska och långvariga. I förlängningen belyser den här relationen också en mer laddad uppdelning mellan
vad som anses vara fint och fult, innehåll och yta, manligt och kvinnligt. Moderniteten i sig är nämligen strukturerad via binära motsatspar, där de två termerna definierar varandra via kontrastverkan. Termen mode får
därför fungera som ett paraplybegrepp för alla dessa saker – det tillfälliga, ytliga och kvinnligt konnoterade
– medan arkitektur i sig positioneras som dess motsats, alltså ett stabilt, manligt präglat uttryck.
Ett annat perspektiv att anlägga på de två termerna – mode och arkitektur – handlar om osynlighet och synlighet. Det ytliga och trendkänsliga märker ut sig, medan arkitekturen positionerar sig som så självklar att vi
tar den för given. Detta går att förstå genom en diskussion om makt, där det normativas främsta kännetecken
är dess osynlighet. Normen passerar och klarar sig obemärkt förbi kritiska blickar, som istället riktas mot det
som avviker. Inom mitt område – modevetenskap – brukar vi därför tala om relationen mellan yta, makt och
kön. En historisk skiljelinje utgörs av franska revolutionen, som radikalt förändrade samhällsordningen och
därmed också modets sociala funktion. Från att ha markerat skillnader mellan klasser, bidrog nu mode (efter
revolutionen) också till en uppdelning mellan människor i binära könskategorier. Män slutade klä sig i modeuttryck och istället utvecklades den mörka kostymen som ett slags diskret, monokrom manlighetsuniform.
Kvinnor däremot fortsatte att följa modetrender, vilkas växling i och med industrialiseringen systematiserades och reglerades via parisiska modehus. På så vis gjordes manlighet till en till synes konstant men också
osynlig norm, medan det feminina förknippades med yta, föränderlighet och modetrend.
Anledningen till att jag ger en historisk tillbakablick på modets utveckling är att samma terminologi och
binära logik som accentuerades via modet under modernitetens framväxt också går att finna inom andra
områden, exempelvis arkitektur. Som frågan i sig antyder finns det alltså inneboende värderingar i de olika
termerna, där det som tydligast tolkar tidsandan anses ytlig, trendkänslig och kvinnlig, i skarp kontrast till det
maskulinas till synes eviga stilmässiga konsekvens.
När vi tittar på postmodern arkitektur, såsom Electrum i Kista, förundras vi över de historiska stilelementen. Idag verkar det nästan otänkbart att använda sig av så mycket historicerande element (även om en ser
exempel på nyfunkis/modernism i vår samtid). De referenser vi ser i Electrum-byggnaden är också väldigt
högstatus, nyrenässansen (den västerländska arkitekturhistoriens vagga), konstruktivismen (hyllar “den nya
tekniken”) och oceanångaren (tekniskt framsteg och löfte om äventyr). Inom mode verkar det mer som att en
blandar högt och lågt och att begreppet historicerande snarast är förbehållet lajvare. Kan du berätta lite om
hur detta fungerar inom mode och kanske ge exempel på hur typiska “lågstatus” referenser kommit att inkorporeras i modeskapandet?
Ur ett mer teoretiskt perspektiv brukar modevetenskapen peka på ett paradigmskifte som initieras runt
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skiftet från 1950- till 60-tal. Andra röster än de som historiskt sett haft mest makt började nu göra sig hörda
i den offentliga debatten. Medborgarrättsrörelsen i USA, tillsammans med feministiska teoretiker och aktivister i flera länder, gjorde att etablerade sanningar började diskuteras, problematiseras och ifrågasättas.
Den gamla europeiska världen hade förintats under andra världskriget, och i dess vacuum utvecklades nya
tankar och behov. Detta märktes även inom mode, och exempelvis tvingades fler än 80 % av de franska haute
couture-husen att slå igen under den här tiden, då det helt enkelt inte fanns behov för den här typen av lyx.
Istället började mode massproduceras, i större kvantiteter till lägre priser, och trender dikterades inte längre
självklart från modegiganterna i Paris utan fann istället inspiration primärt i ungdomsmodet som uppstått i
det sönderbombade London.
Den här utvecklingen förändrade inte bara trendernas rörelse och riktning genom samhället – där de nu
strömmade på mer komplext sätt än den tidigare vertikala riktningen nedåt, från elit till massa – utan även
själva innehållet i modets estetik. Reklamfotografi fann inspiration i pornografi, och massproducerat billighetsmode kunde bära tydliga referenser till sadomasochistiska dominatrix-dräkter på ett sätt som utmanade de tidigare binära, modernistiska tankemodellerna. Högt och lågt blandades på ett sätt som förvirrade
tydliga gränsdragningar, där nu en och samma look kunde signalera både hora och madonna, exklusivitet och
tillgänglighet, på samma gång.
Idag har den här typen av postmodern blandteknik dragits till sin spets, och det samtida modets främsta kännetecken är numera hybriden. De haute couture-hus som fortfarande existerar har inkorporerat referenser
till gatukulturen i sina ateljéer – exempelvis inkluderade både Dior och Chanel sneakers nyligen i sina haute
couture-kollektioner, och just Chanel presenterade också en av sina senaste ready-to-wear-kollektioner i en
gigantiskt uppbyggd stormarknad, där den klassiska lyxlogotypen sågs uppblandad med ståltrådsvarukorgar, medan modellerna förstrött klämde på apelsiner och avokadon framför rader av tidningsredaktörer, fotografer och inbjudna kändisar. Dock är det viktigt att ha i åtanke att den här sammanblandningen också är en
rätt så ytlig form av demokratisering, där blandningen av högt och lågt kan dölja den hierarki som samhället
fortfarande är organiserad kring.
Gällande historicerandet skulle jag inte säga att det är just förbehållet lajvare, däremot kan det se aningen
annorlunda ut än det gör inom arkitektur. Mode är fixerat vid samtiden, och genom denna besatthet skapas
ständigt nya uttryck. Samtidigt återbesöker mode ofta historiska händelser, men inte för att varsamt utforska
eller betrakta, utan för att sampla, omtolka och stjäla det som en gång i tillvaron tillhörde en annan kontext,
eller bar en annan designers namn. När mode, som exempelvis hos John Galliano eller Vivienne Westwood,
vänder sig till franskt och brittiskt 1700-talsmode för inspiration, handlar det mer om nutids kreativa processer än om respekt eller intresse för dåtida förutsättningar. Dåtiden används alltså primärt för att säga
något om samtiden, och är på så vis klart osentimental, ointresserad av historisk riktighet eller tankar kring
autencitet. På så vis finns det också klara paralleller mellan dagens mode och den postmoderna strömningen inom arkitekturen, som via kombinerandet av olika tidsepoker skapade något som kändes relevant för
stunden, snarare än att utgå från en andäktighet inför det förflutnas olika värderingar och tekniska finesser.

Ett utbrett ideal inom arkitekturpraktiken idag verkar vara att rita “tidlösa” byggnader (med modern känsla).
Finns det motsvarigheter inom mode och vad skulle du säga att begreppet tidlös rymmer för ideal?
Få saker irriterar mig mer än talet om at saker kan vara tidlösa. Generellt är det inom mode en tom marknadsföringsterm, ett sätt för företag att skapa mervärde kring vissa produkter genom att via retorik distansera
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dem från det ytliga, fåfänga och kvinnliga, för att istället ge dem den substans och djup som modets flyktighet anses sakna. Plagg som den lilla svarta, en beige trenchcoat eller vit skjorta är alla exempel på vad som
inom mode brukar definieras som tidlöst, något jag ser som synnerligheten historielöst då få av dessa plagg
existerat i mer än drygt hundra år. Dessutom, även om det funnits varianter på dessa uttryck genom tiderna,
bortser begreppet ”tidlöshet” från det faktum att de värderats olika och haft olika meningar och betydelser
vid olika tidpunkter och platser genom historien. Det ”tidlösa” är därmed en konstruktion som skriver om
historien och bortser från nyanser och skiftningar, ett slags tipp-ex som okänsligt kladdas på för att dölja
tillvarons flyktighet och livets förgänglighet.
Men, som jag också var inne på tidigare handlar också tidlöshet om att positionera sig mot det som tydligt
är del av en särskild trend eller en specifik tidsanda. Genom att säga att tidlös estetik och arkitektur har ett
speciellt värde, undermineras nämligen samtidigt det som tydligt är en produkt av sin tid. Därför är det inte
bara ett allmänt vårdslöst språkbruk det handlar om, utan går också att förstå utifrån ett maktperspektiv. Den
tidlösa estetiken strävar efter att framstå som diskret, i det närmsta neutral i relation till mer trendkänsliga
uttryck, vilket återigen för tankarna till normens bekväma osynlighet i relation till hur det avvikande ständigt
ska synliggöras och analyseras.
Enligt logiken bakom terminologin görs ett visst stiluttryck till något självklart, som om det alltid varit en
del av en plats eller en kultur, medan andra estetiska praktiker istället beskrivs som en tillfällig fluga, snart
övergående. Mer intressant hade det varit att poängtera att tillvaron i sig är stadd i ständig förändring, där
allt som ter sig fast förr eller senare kommer att förflyktigas och lösas upp. Det är i och för sig ett perspektiv
som är svårare att ta till sig, men som, enligt mig åtminstone, hade gjort diskussionen oändligt mer intressant.
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ÖREBRO RIKSBANK
- Dekadent lek med arkitekturens fundament i
“Folkets bank”
Adress: Fabriksgatan 4-6, Örebro
Arkitekt: Jan henriksson Arkitektkontor genom Jan Henriksson, Anders Mächs, Lena Bejvall, Thomas
Sandell, Stefano Sangregorio, Stefan Scherrer, Ami Katz, Kerstin Olsson, Gabriella Rune, Andreas
Henriksson, Susanne Tupy, Per Aase, Peter Hermelin, Lena Wiestål, Ana Betancour och Birgitta Hallén
Landskap: Sture Koinberg
Konstnärlig utsmyckning: Olle Nyman
Byggherre: Sveriges Riksbank genom Sveriges Riksbanks Byggnadskommitté, ordförande Olle Göransson,
Byggnadschef Erling Hörnsten
Entreprenadform: Generalentreprenad
Byggnadsentreprenör: BPA Mellersta AB, platschef Stog Olsson
Byggnadsår: 1987-97
BTA: 3014 kvm
LOA: 2300 kvm, 3 våningar ovan mark
Kostnad: 35 miljoner kr

Bakgrund
1980-talets tröskel mellan statligt manifesterad makt och den nyliberala individualismens estetik skulle kunna
representeras av riksbanksbyggnaden i Örebro. Framöver kommer de statliga byggnadsbeställningarna att
skifta allt mer från institution och kontor till kultur och offentliga byggnader. Som storslagen och påkostad
kontorsbyggnad är Riksbanken ett tidstypiskt arkitekturprojekt. Som pampig byggnad i medborgarnas tjänst
är den om inte redan då, så ganska snart, ett rätt omodernt och säreget fenomen i Sverige. Tolv år efter att
byggnaden stod klar stängde Riksbanken sina samtliga kontor för allmänheten och flyttade ut ur kvarteret
Klockaregården i Örebro. Här någonstans möter folkhemmet och allmännyttan 80-talets excesser och branding-kultur.
1999 när Riksbanken kom att stänga sina kontor runtom Sverige var det bland annat för att deras tjänster
gentemot allmänheten skulle komma att upphöra. Den kontanthantering som Riksbanken sysslat med förflyttades till bolaget, PSAB, Pengar i Sverige AB (som kom att tillhandahålla kontanthanteringstjänster främst
gentemot post- och bankkontor) och allmänheten hänvisades i sin tur till andra banker och postkontor för
sina ärenden. Idag har Riksbanken fortfarande ingen verksamhet öppen för allmänheten.
Nya Riksbanken i Örebro stod färdig 1987 och fick då ersätta den gamla Riksbanken från 1899. Fastigheten
ligger invid Svartån i centrala Örebro, med Örebro konserthus som granne i söder.
Byggnaden ägs idag av John Ekströms Bygg AB och hyresgäster är ett kontanthanteringsföretag samt landstinget med ungdomsmottagning, vårdcentralernas jourmottagning och Asyl- och invandrarhälsan.
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ÖREBRO RIKSBANK IDAG
Mysteriet vid Svartån
Den före detta nya riksbanksbyggnaden i Örebro ligger något avsides, som sista utpost i stadsväven innan innerstan skärs av, av Svartån och motorleder. Trots det kraftfulla Örebro konserthus som närmsta granne, står
Riksbanken lite sammanhangslöst som en ö i ett hav av bil- och cykelparkeringar. Parkeringen på byggnadens
västra sida lämnar ett stort glapp mellan huset och Svartån, den här biten av natur är inget som speglats i
byggnadens karaktär.
Som ett säkerhetsingrepp för kontanthanteringsföretaget Loomis, som huserar i byggnaden, har huset på tre
sidor omgärdats av staket och skyddsavstånd, där man ursprungligen har kunnat komma nära byggnaden.
Detta förstärker känslan av isolering och avskildhet från det övriga stadslivet. Materialmässigt är det dock
tydligt hur huset står hemma i sitt grannskap. Omgärdat av olika slags tegelfasader från olika epoker, står
riksbankshuset med sitt grova, röda tegel som ännu ett lager i denna samling.
På den västra sidan mot ån och parkeringen har det runt år 2000 tillkommit ett externt trapphus för att tjäna
de lokaler där Landstinget idag sitter. Den utgörs av en mörk, speglande glaskropp som i sin utformning tydligt markerar sig som ett tillägg. Utöver detta och en och annan detalj, så som landstings-loggorna i fönstret
eller regnbågsfärgade lappar som hänvisar till ungdomsmottagningen Knuffen, är det utvändigt få möten
eller krockar med vår tid.
Idag är huset lite av ett mysterium där det står inklämt mellan parkeringsplatsen och bussgatan. Det liknar
egentligen ingenting annat, om än helt uppenbart ett verk av den samtid som skapat den. Så konsekvent
svårfångad i volym och uttryck som den ter sig för oss idag undrar vi, var det lättare att förstå den i dess tillblivelse? Vilka tendenser har format byggnaden och vilka ideal har möjliggjort dess uppkomst?

Från statliga kontanter till privata
Kontanthanteringsföretaget Loomis har tagit över huvuddelen av Riksbankens lokaler i huset. Hos Loomis
träffar vi Cecilia Carlbäck som har jobbat i huset ända sedan det byggdes 1987. Vi följer henne runt i de få
utrymmen som vi får lov att ta del av. På grund av säkerheten, Riksbanksbyggnaden är ett så kallat skyddsobjekt, är det mesta stängt för oss.
Ett ännu mycket välbevarat utrymme är Riksbankens före detta kassahall. Det är ett iögonfallande elaborerat
rum med svart marmorgolv, marmor och sten i kunddiskar, originalmarmorerad målning på väggarna och
ett böljande texilt tak. Längs ytterväggen hänger de bevarade platsbyggda skinnsofforna på en metallstång.
Loomis använder utrymmet för viss kundservice, men de gamla kundluckorna som står kvar är outnyttjade.
Cecilia berättar att mycket av inredningen utgörs av speciallösningar. Lamporna till exempel, som kostar
massor att byta varje gång. Loomis är inte tvungna att ta hänsyn till det interiöra, men har ändå valt att behålla inredningen, enligt Cecilia. Utvändigt får de däremot inte göra som de vill, exempelvis med skyltsättning.
Samtidigt som det är roligt att det ursprungliga bevarats, så är det också lite svårjobbat ibland med nivåskillnader i golvet eller pelare mitt i rummet, berättar hon.
Inne i Loomis personalrum samsas de ursprungliga trekantiga pelarna och tak i bladsilver med soffgrupp,
lunchlådor och bortglömt högtidspynt. Det här var tidigare del av den stora bankhallen, där resterande yta
idag är säkerhetszon. Vi får återberättat för oss att inne i det hemliga bankrummet ser det ut ungefär som i
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personalrummet. De bevarade färgerna interiört går i vitt mörkblått och vinrött.
Cecilia minns att byggnaden var väldigt spektakulär redan när den byggdes. Lite som ett rymdskepp, overklig
på något vis. Och huset väcker fortfarande uppmärksamhet och spekulationer. Bland de anställda på Loomis
går exempelvis ett rykte om att stjärnorna i marmorgolvet är av riktigt guld. Och det sägs till och med att den
gamla riksbankschefen går igen här.

Från sammanträdelserum till sexualupplysning
Ungdomsmottagningen Knuffen huserar på plan två i huset, i utrymmen som ursprungligen var kontorsdel
för Riksbanken. Anette Askeblad är enhetschef. I lokalerna ser mycket ut att vara original både vad gäller
detaljer och planlösning. I väntrumsutrymmet som förmodas varit korridor tidigare, gör den oregelbundna
planen och de snedställda väggarna att det bildas många mindre rumsligheter. Mellan pelare, lunette-formade hål i innertak och ursprungligt svart-vitt klinkergolv står regnbågsfärgade sittmöbler, broschyrställ och
mysbelysning.
- Lokalerna fungerar i grunden bra för vår verksamhet, säger Anette Askeblad. Det som är svårt ibland är att
vi inte får göra några förändringar. Till exempel finns det väldigt få öppningsbara fönster och vi får inte byta
fönstren. Men vi har haft en arbetsmiljöingenjör här som har berömt akustiken i lokalerna. Ljudet stannar
tydligen upp väldigt bra när det är skeva väggar och olika höjningar i taket.
Medarbetaren Ulrika Damström inflikar att Knuffen får väldigt mycket beröm för lokalerna av ungdomarna.
- Att det inte är några vinkelräta rum gör att det blir lite prång som är mysiga och inte ett enda stort kliniskt
väntrum. Det kan vara så att det lekfulla formspråket, olika detaljer och färger passar särskilt bra för vår verksamhet, tycker hon.

Högt kulturhistoriskt värde
2013 gjordes en kulturhistorisk beskrivning och värdering av byggnaden, utförd av stadsantikvarie Eva Fransson på beställning av Örebro kommun. Byggnaden beskrivs och värderas exteriört och bara delvis interiört
på grund av sekretess. Inledningsvis skriver Eva Fransson:
“Med sin närmast dekonstruktivistiska uppbyggnad är den en byggnad som inte lätt låter sig fångas i ord, men
kan ge den arkitekturintresserade rika upplevelser.”
Beskrivningen är mättad med symboler och stadsantikvarien ger sig på personliga tolkningar av arkitektens
intentioner. Det är ett språk som känns påbjudet av själva husets karaktär av någon som haft intentionen att
försöka se huset med byggnadens egen samtid för ögonen.
“[...] de stora plåtytorna ger huset dess karaktär av modern borg, en bak kraftiga murar förskansad verksamhet. Plåtarnas kraftiga nitar, klägga med pucklor av plåt, förstärker intrycket. Detta bör naturligtvis ha varit
syftet, för att skapa en karaktär av trygg stabilitet.”
Också interiören tolkas symboliskt. Räcken är “utformade som båtrelingar” och “postmodernistiskt gestaltade
pelare” delar en korridor som en invändig “trafikdelare”. Interiören bedöms ha högt kulturhistoriskt bevarandevärde trots sin ringa ålder.
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Byggnaden som helhet bedöms också vara av högt kulturhistorisk värde, “…fullt jämförbar med annan
välkänd högklassig 1900-talsarkitektur i Örebro”.

ÖREBRO RIKSBANK DÅ
Splittring, rörighet och bristande proportioner
Att byggnaden inte lätt låter sig fångas, är en beskrivning som är lätt att skriva under på. Idag är vi hårt
drillade i att greppa byggander med ett koncept och lättförståeligt diagram. Tydlighet och läsbarhet är för
oss idag närmast en dygd i arkitekturen, vilket också hör tätt samman med den funktionalistiska tanken om
enkelhetens estetik som ett kännetecken för rationalitet och effektivitet. Riksbankshuset är kanske den totala
motsatsen till allt detta med sin variation av teman, grepp, material och uttryck. Själva collage-idealet verkar
närmast vara förkroppsligat i den här byggnaden.
I en presentationsartikel i tidskriften Arkitektur från 1988 beskriver Jan Henriksson själv huvudtemat för
byggnaden. Ambitionen har varit att få huset att se ut som att det alltid stått där, “En allmängiltig tegelbyggnad som är traditionell för platsen.” Det här är ett grepp man kommit fram till genom att studera “platsens
historik, dess gränser och dess minnen”.
När man tittar på det faktiska resultatet - en tegelkoloss som liksom landat på platsen från en annan värld - är
det svårt att förstå de ambitionerna om man inte också ser de samtida parallellerna som måste ha influerat
beskrivningen. Att platsen och sammanhanget är av betydande här i berättelsen om byggnadens gestaltning,
är en del av de postmoderna idealet. Vilket också framkommer när Henriksson vidare refererar till Kenneth
Framptons idéer om en ”motståndets arkitektur”.
I samma anda fortsätter Henriksson besrkiva hur huset gets sin huvudsakliga gestaltning, den har rumsligt
underordnar sig sin plats. Arkitekten beskrivs nästan passiv i gestaltningsarbetet, istället framförs husets
specifika volymhantering som ett resultat av platsens förutsättningar:
“Omgivande former sätter tydliga spår i byggnaden. De konkava gavlarna, den utåtvridna ‘offentliga delen’,
burspråket i hörnet och det utskjutande södra trapphuset är formelement som påverkas av konserthuset,
träden och gaturummets form. Även de inre rummen ger form år det yttre.”
Som uppvägning till den här rationella framställningen, beskrivs också vikten av arkitektens förmåga att välja
styrt av känsla, erfarenhet och kunskap som ett medel att ”besjäla” byggnaden. Något som Jan Henriksson
menar att de har gjort i byggnaden vad gäller proportionering, ljusföring och materialval. Även det postmodernistiskt typiska formtemat, det sammansatta och uppbrutna i huset, verkar arkitekten mena vara gestaltningsval grundade i arkitektens känslor och erfarenheter. Han skriver om komplexitet och harmoni som två
val vars växelspel ska fånga intresset.
Utformningen och förekomsten av alla de många och olika byggnadsdetaljerna i huset förklaras som resultatet av en process där alla byggnadens olika delar har ifrågasatts i grunden:
“Vi har ställt frågorna. Vad är en pelare. Vad är ett fönster. Vad är en dörr, ett golv, ett tak, en vägg. Vi har
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1. Allmänhetens banksal. I fonden kassadisken med
svartmarmorerad vägg.
2. Banksalen sedd mot allmänhetens del. I förgrunden
den centrala pelaren klädd med fartygsplåt.
3. Banksalen med det utskjutande valvet och trappan till
övervåningen. Väggarna har ytskikt av tyg.
4. Pelare i gränszonen mellan kapprum och lumchrum.
På vägghylorna Olle Nymans “Stjärntecken”.

Samtliga fotografier och bildbeskrivningar från
Arkitektur 1988, nr 5. Fotograf Fabio Galli.
När vi besöker Örebro Riksbank får vi inte se bankvalvet samt andra delar av huset, eftersom byggnaden
fortsatt är ett skyddsobjekt.

1.

2.

3.

4.
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Modell av Örebro Riksbank med
Konserthuset i bakgrunden.
Arkitektur 1988, nr 5. Fotograf Fabio Galli.
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1.

1. Illustrationer olika pelare, Arkitektur 1988, nr 5.
2. Interiör bild, Arkitektur 1988, nr 5.
Fotograf Fabio Galli.
2.
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bearbetat dessa frågor i otaliga skisser, målningar, modeller och försökt att också ge ett svar.”
Den mångskiftande detaljeringen och materialhanteringen hänvisas också till ett intresse för bygghantverk
och materialitet där varje involverad arkitekt tillsammans med hantverkarna har arbetat och utformat ett rum
eller en specifik detalj.
Även i sin egen samtid verkar Henriksson ha gått längre än andra vad gäller ett anti-modernistiskt uppluckrat angreppssätt. I en artikel från 1988 kommenterar Sören Thurell, arkitekt verksam i bland annat Örebro,
byggnaden. Den beskrivs som estetisk svårtillgänglig och med en uppsättning främmande och svårsmälta
element. Han ser ”splittring, rörighet och bristande proportioner” och har svårt att förstå det bärande motivet
i Riksbanksbyggnaden.
“Frågan kan ställas om den till synes extravaganta och något knyckiga utformningen med sin tonvikt på
skiftande material och effekter är nödvändig och välgörande som bidrag till stadsbilden och arbetsmiljö.”
Thurell konkluderar med konstaterandet att ”kanske den postmoderna förmågan att läsa tillvaron kaleidoskopiskt, utan krav på synliga samband eller perspektiv” är det sätt genom vilket vi får ta denna byggnad till
våra hjärtan.

SAMTAL MED ARKITEKTEN
Asplund, Lewerentz, Celsing, Rossi, Memphis och Scarpa!
Ami Katz var medverkande arkitekt i projektet med Nya riksbanken i Örebro under ledning av ansvarig
arkitekt Jan Henriksson och handläggande arkitekt Anders Mächs. I arbetet var friheten stor för de enskilda
medverkande arkitekterna att själva ta hand om och gestalta enskilda delar av byggnaden. I detta stora och
prestigefyllda projekt fanns det alltså möjlighet att som nyexaminerad 24-åring få ett mycket större handlingsutrymme än vad som är brukligt vid en traditionell arkitekturprojektering. Efter den här erfarenheten gick
Ami vidare till att driva sitt eget arkitektkontor , vilket hon gjort nu i 25 år.
– Det här var ju min skola. Vi var 24 år gamla och fick ansvar för saker. Janne var otroligt stödjande i alla olika
infall. Då växte vi och fick vårt självförtroende. Idag skulle jag däremot aldrig våga mig att bara ha så unga
människor i ett projekt!
Ami berättar att hon lärde sig mycket av Jan Henrikssons inställning till arkitektur i en tid när arkitekter
som yrkeskår hade ett lågt värde. Med miljonprogram och energikris, var det mesta som byggde jättedåligt,
menar Ami.
Under de omständigheterna, hur kunde just den här byggnaden bli till i sin totala extravagans?
– Janne tog arkitekturen och hantverket på allvar och hade kunskapen. Vad vill vi, vilka material finns det och
hur sätter man ihop det? Ju svårare och ovanligare det man vill göra är, desto duktigare måste man vara på
att argumentera så att man inte blir omkullkastad redan från början.
Men sen är det ingen idé att argumentera med arkitektur, om subtila saker som hur något ”ska upplevas”. Det
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har jag slutat med för länge sedan. Inåt resonerar vi på ett sätt, utåt pratar vi om rationella argument.
De rationella argumenten har väl ett ursprung i ett personligt ideal, även om det inte är uttalat. Finns det inte
en poäng att föra en öppen diskussion om detta?
– Det är tråkigt att lyssna på folks egenintressen om man inte själv delar intressena! Vi har en massa mambo-jambo som vi håller på med för att internt kunna förstå varandra. Men att komma ut i världen och prata
på det viset, det är ingen idé. Folk tror bara att de blir lurade. Man måste hitta det där förtroendet mellan
beställare och arkitekt där beställaren talar om vad de vill ha och vi talar om hur det kan gå till rent sakligt.
Men förhåller sig inte beställare också till de ideal som finns? Tas inte era rationella argument emot olika
beroende på tidsandan?
– Nä, det finns inte mycket arkitektur-tänk över huvud taget hos dem. Det kan komma någon smaktrend,
saker och ting ska se ut på ett visst sätt. Lärkträ på fasader eller att det inte nödvändigtvis måste vara sadeltak. Det kan beställare fånga upp. Men allt det där tycker jag bara är väldigt mycket yta och inte arkitektur.
Ekonomin styrs mer av vilka material som finns på marknaden, vilka material en viss entreprenör kan och vad
de stora byggbolagen har placerat i sina “bygglådor”. Sen ändras stålpriset eller det kommer nya miljöregler,
det är sånt som ändrar på premisserna. Så det där styrs ganska lite av något annat än ekonomi tycker jag. I
beställarledet är det väldigt få som bryr sig om arkitekturen.
Vad är “arkitekturen” för dig, om inte bland annat uttryck eller materialval?
– Det är några grundstenar liksom. Det handlar om proportioner, orienterbarhet, ljus och microklimat runtom. För mig är det tidlöst! Det har ingenting med smak eller vilka material som är inne att göra.
Många av arkitekterna som vi har pratat med i den här studien säger samma sak när vi frågar om stil och
ideal: “vi sysslade inte med det, vi hade vår egen agenda eller vår egen väg”. Samtidigt har vi gjort vårt urval
baserat på att det finns en viss gemensam stil eller gemensamma gestaltningsdrag som man kan känna igen
från tiden i övrigt.
– Ja, det där ser man inte när man är i projektet så mycket. Då är det lite närsynt förstås. Men man ser det ju
från alla tider, att det finns en anda och något som är populärt. Till Riksbanken arbetade vi med grundidén
att infästningarna skulle vara synliga, tvärtom mot Riksbanken i Stockholm där det är sömlöst. Då hade vi det
som spår samt att det skulle vara lekfullt.
Men sen hade vi ju mycket referenser och ideal också. Asplund, Lewerentz och Celsing var husgudarna. Rossi
och Memphis också. Det var så roligt med den där formen och mönstren som kom då! Och så Scarpa kanske
allra mest. Även om man inte ser så mycket av Scarpa i huset, så var det förhållningssättet att det fanns ett
genomgående tema. Men sen måste man ju säga, det var ju mycket enskilda kapriser i arbetet som gav Riksbanken sin form!
Idag ska vi jobba mycket med ett enda grepp eller koncept som i princip ska beskriva hela byggnaden från plan
till fasad. På den här tiden var idealet collage och det mångfacetterade. Känns det som att arbetsmetoden i sig
var tidstypisk för arbetet med Örebro Riksbank?
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– Det beror på hur man ser det. Om du tänker att den bärande idén är att tio olika personer ska få synas - då
är ju det idén. Och att det skulle vara lekfullt. I Riksbanksprojektet handlade det lekfulla om att lite grann
skoja med banken. Du förstår, Janne han var ju socialdemokrat och ganska proggig i någon mening, så det
handlar lite om att skoja med överheten. Man gör en explosion i terrazzo vid bankvalvet och får det att se ut
som att det har spillts pengar.
Hur fick man med sig beställarna på det här?
– Riksbanken hade en egen beställarorganisation och de var jättekunniga och hade ett stort intresse av att
det skulle bli ett bra hus. Sen var Janne urbra på att sätta emot också. Och sen kommer det till en punkt när
man känner att det inte går att göra något bra av det. Då måste man ha råd till att kliva av.
Det låter som ett väldigt orädd förhållningssätt till beställare. Tycker du att relationen mellan arkitekten och
ekonomin är annorlunda idag?
– Jag tror faktiskt att det är både och. Jag tror det finns en del mindre kontor i Sverige idag som har ganska
mycket självkänsla och kommer att attrahera de beställare som är genuint intresserade av arkitektur. Men så
är det den stora bulken av beställare som inte bryr sig alls och då har det blivit ännu sämre. Problemet ligger
i den enorma makt som de stora byggbolagen har idag. Man blir mörkrädd när man hör hur en del arkitekter
pratar om dem! “Det är ingen idé för Skanska kommer aldrig acceptera det” - Varför inte? Det är ju inte sant.
Det finns ju ingen absolut sanning i frågor om bygg och material. Det kostar på ett sätt idag, men något annat
imorgon och beror helt på vem du tar råvaran ifrån och vem som har kunskapen att kunna jobba med det!
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DISKUSSION: RATIONALITET ISTÄLLET FÖR GODTYCKLIG SMAK?
Ett uppenbart överdåd präglar Nya Riksbanken i Örebro, kanske mest tydligt av allt. Exklusivitet i val av
material, oregelbundna former, hantverksarbete och en mängd specialritade detaljer, ofta nya för varje rum.
Sammantaget i princip allt som arkitekter lär sig instinktivt kommer att innebära merkostnader och i slutändan med stor risk väljs bort. Ändå har det uppenbarligen funnits något i tiden som möjliggjort detta som vi
idag har svårt att tänka oss se i en offentligt finansierad byggnad. Arkitekter och beställare har varit överens
om nödvändigheten i ett överdåd. Det är också en tidsanda som ger sitt samtycke till eteriska beskrivningar
och filosofiska resonemang, också inom arkitekturen. En tidsanda där Jan Henriksson tillåts utforska ”Vad är
en pelare. Vad är ett fönster. Vad är en dörr, ett golv, ett tak, en vägg?”, vilket är mycket svårt att tänka sig en
beställarorganisation idag betala arbetstid till.
2017 får ekonomen Richard Thaler Nobels ekonomipris. Han har i sitt arbete visat på hur ekonomin påverkas
av mänsklig, nyckfull psykologi. Detta arbete har ansetts banbrytande då de vedertagna ekonomiska systemen byggt på tilltron till ekonomins rationalitet och beräknelighet. Arkitekter verkar ofta enligt det senare
beskrivna synsättet på ekonomi, att det är ett objektivt format hinder som på något sätt måste rundas eller
kommas över för att nå fram till det färdiga projektet. Ofta kommer detta i uttryck när man presenterar eller
argumenterar för arkitektur – det rationella, praktiska och pragmatiska hävdas och den smakberoende gestaltningen tonas ner. Den förmodat objektiva ekonomin pareras lättare på så sätt. Med Ami Katz ord ”beställaren talar om vad de vill ha och vi talar om hur det kan gå till rent sakligt”.
Det är väl egentligen självklart att också de som bestämmer över ekonomin, påverkas av tidens vindar och de
smakkulturer som de själva ingår i. På 80-talet byggdes det mycket tegelfasader. Då ansågs det vara en god
investering genom sitt låga underhållsbehov och långa livstid. Men det var också ett estetiskt ideal präglat
av en nyfunnen hantverksvurm och romantik kring materialet. Trenden förordade att man skulle bort från
modernismens enhetliga fasader, och det löste teglet fint. Från 00-talet ser vi inte många tegelfasader och
det verkar inte längre rationellt eller ekonomiskt, trots att materialets själva egenskaper ju inte kan ha ändrats
markant. På 00-talet anses det inte heller så särskilt snyggt längre, nu talar trenden istället för en abstrakt och
putsad nyfunkis-yta igen.
För att få inblick i hur man kan se på dessa frågor när man sitter i sitsen att bestämma över bygg-ekonomin,
träffar vi Fredrik Wirdenius, VD på Vasakronan. Som van representant från beställarsidan, är vi nyfikna på att
fråga hur han ser att smaken påverkar hans arbete. Kan man ersätta godtycklig smak med rationell ekonomi?
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INTERVJU FREDRIK WIRDENIUS, VD VASAKRONAN
Ekonomins smak
På Vasakronans kontor i centrala Stockholm möter vi företagets vd Fredrik Wirdenius för att prata om hur
ekonomi förhåller sig till smak. Kontoret har en brokig och småspexig inredning som andas väldigt mycket
”ungdomligt”-2010-tal, en osynlig överenskommelse om att den lekfulla, oseriösa framtoningen bara är en
ytlig hållning som innehåller en seriös och driven verksamhet. Receptionen är inte bara en reception, utan
också en kaffebar där receptionisten även är barrista och sofforna i receptionen formar givetvis en loungeig
caféyta med chill atmosfär. För ett företag som sysslar med kontorslokaler är deras egna trendriktigt aktivitetsbaserade lokaler naturligtvis en förebild och ett effektivt showroom för kunderna. Allt är helt rätt i tiden.
Fredrik Wirdenius har varit vd på Vasakronan sedan 2008. Han beskriver att han alltid jobbat med fastigheter,
innan nuvarande jobb var han 19 år på Skanska och arbetade där med fastigheter utomlands.
– Jag är fascinerad av hur vissa fastigheter har en förmåga att över olika tidsepoker återskapas och komma
igen. Jag har tänkt på att man borde titta på hur det egentligen kan komma sig. Jag tror inte att arkitekter
funderar så mycket över det där, de är väldigt fokuserade på de som ska flytta in första gången.
Har du någon tanke på hur det kan komma sig? Vad det kan vara för kvalitéer?
– I botten finns det nog en generalitet. Bygger man ett kontorshus kan man ju tänka på hur det ska kunna
konverteras till utbildningslokaler, konferensanläggning etc. Så att man inte har låst det till att passa endast
det man ska använda det till just nu. Det tror jag är det som är värdeskapande. För har man en fastighet i tio
år som går jättebra men sen inte går att hyra ut, så är det en värdelös investering. Och det är ju ett misslyckande för branschen nu när man sätter igång och river fastigheter från åttiotalet, tycker jag. Det börjar närma
sig såna fastigheter som jag själv var med och tog fram och då känns det extra jobbigt när man ser att, fasen,
folk säger att det inte funkar.
Vad är det man pratar om inte funkar?
– För kontor är det väldigt mycket takhöjder. Och jag är lite kluven till det där. För det byggdes ju för rum på
åttiotalet och när du öppnar upp det, såklart att pressade takhöjder upplevs som jobbigt. Samtidigt får man
inte bli så otroligt fast i det så man river fastigheter helt hejdlöst. Det är att göra det enkelt för sig, att säga att
ingen vill ha så här låga takhöjder. Vi har kvar några fastigheter där det varit ganska pressade takhöjder, men
där vi ändå fått till bra kontorsmiljöer. Om allting annat är riktigt bra med ljusinsläpp och andra kvalitéer, då
kan man få det att fungera bra ändå. Allt behöver inte vara hundra procent perfekt. Problemet är att det blir
lite slentrian nu. Går du till en arkitekt med ett sådant projekt så är det bara: riv, det funkar inte!
Tror du att det här har med ändrade ideal att göra? Att vi även kommer undra över det vi river nu, om 20 år
igen?
– Ja absolut, idealen förändras ju så. Och det gäller att inte vara för extrem i det man väljer. Det är väl som
man brukar säga, att runt 25-30 år är en farlig ålder för då är det liksom bara ofräscht. Lyckas man passera
det nålsögat och kommer upp till 50-60 år så är det charmigt igen. Man har tidigare spottat rätt mycket på
60-70 talet, nu börjar man tycka det känns rätt fräckt. Så nu är det 80-talet som börjar leva farligt, det ser
man ingen charm i över huvud taget.

49

Det jag tror är farligt är när det kan bli ett flockbeteende. Vi märker det om vi har en arkitekttävling till exempel. Arkitekter ger sken av att de har kommit fram till någonting väldigt unikt, men det är ganska mycket
samma sak man säljer. Och det är lätt att man blir duperad av det där för att alla pratar så idag. Men går man
på de där mer extrema lösningarna som är så väldigt 2015, då tror jag det är risk att det blir till att riva om
20-30 år.
Om du skulle vara konkret, vad är väldigt 2010-tal?
– Ja, det är trädgårdar på taket med bikupor, det är mycket pocket parks, shared space. Alltså samma ord,
samma saker som går igen. Dels för att man tror att vi beställare vill ha det, men också naturligtvis för vad
kommunerna har i sina strategidokument och visioner. Och jag säger inte att det är fel att göra det där, men
det gäller att göra det på rätt plats på rätt fastighet. För att få med politiker och allmänheten, så tror man det
är lättare om man ligger väldigt rätt i tiden.
Du har varit i den här branschen i nästan 30 år. Vad är det för trender du ser idag som du tror du inte kommer
att se om ytterligare 30 år?
– En farlig sak är om man säger att nu ska jag bygga en kontorsfastighet som är perfekt för en aktivitetsbaserad kontorslösning. För även om jag ser att det vi bygger nu är väldigt mycket aktivitetsbaserade lösningar,
så måste det gå att bygga rum där. Sen kan man fundera när vi bygger fastigheter med service och butiker i
gatuplan. Hur kommer butiksmixen att se ut framåt, när vi beställer mer varor digitalt? Kanske kommer det
att bli mindre enheter, mer showrooms. Kanske ska man fundera på logistik i storstäder, hur man distribuerar
varor. Kan man tro på mer bilfritt? Samtidigt som man ändå måste in med varor. Hur ska man hantera såna
saker?
Hur kommunicerar arkitekter stil och estetik med er när de presenterar projekt?
– Inte så jättemycket. Om man ska förändra i Stockholms innerstad så har det såklart stor betydelse hur det
knyter an till omgivningar och hur man anpassar det till förändringar. Man bygger sina argument ganska
mycket på vad man tror vi vill höra. Det är mycket hållbarhet och certifiering, man pratar om en hållbar
fastighet, bra energivärden, flexibilitet och bra effektivitetsmått. Man försöker naturligtvis beskriva det som
en väldigt generell produkt som går att ändra. Men en del är väldigt analytiska med bakgrundsmaterial och
studier kring hur människor rör sig, väldigt faktabaserat kring varför man väljer olika lösningar. Andra går lite
mer direkt på utformning.
Ser du några skillnader i hur man presenterar arkitektur sedan du började i branschen?
– Man är nog bättre på att paketera det säljande. Jag upplever att arkitekter då var sämre på att sälja det de
gjorde. Idag tror jag många arkitekter tycker det är väldigt viktigt att kunna presentera och konceptualisera
och förklara varför man gjort vissa val. Jag kan tänka mig att det var många på 80-talet som tyckte att det
mest var hantverket som gällde.
När du är med och bestämmer kring arkitektur som produceras, i vilken grad baserar du dina beslut på stil
och estetik?
– Man letar ju alltid efter några grejer som sticker ut eller som liksom gör skillnad på något sätt. Någon knorr.

50

Efteråt kan man se att det faktiskt var den där grejen som kostade extra, som gjorde skillnad i uttrycket eller
utformningen i fasad eller vad det nu kan vara för något. Men det är viktigt att arkitekten är duktiga på att
argumentera också. Sen gäller det att det är saker som verkligen ger effekt. Till exempel ser jag i en del 60-,
70-, 80-tals fastigheter att om man lagt krut på trapphus och gemensamhetsutrymmen, så ligger de faktiskt
kvar. Medan om man inte gjorde det så har man fått bygga om två, tre gånger. Då gäller det att man så att
säga ”lägger marmor på rätt ställe”. Ur hållbarhetsperspektiv är det ju verkligen det som är hållbart, de fastigheter som kan överleva.
Tror du att smaken och idealen kan påverka den rationella ekonomin?
– Men är det inte så vi fungerar även som privatpersoner? Man tilltalas av någonting som känns rätt i tiden.
Man tycker att det här känns ju modernt och bra! Men du säger ju inte att du väljer det för att det är modernt
och bra, utan du väljer det för att det här är underhållsfritt osv. Man fattar ju besluten känslomässigt, men du
presenterar ditt val i fakta. Det tror jag även om du ska köpa lägenhet eller villa. Du faller för vissa saker som
känns fräcka, det är styling och allting som gör att du kan se dig själv i den miljön och du tänker att när dina
kompisar kommer ska de säga; fan det här var ju fräckt det ni köpt! Men sen när du ska förklara varför du
ska bjuda på det, då är det liksom närhet till det ena eller andra, mer praktiska skäl. Man fattar väl besluten
känslomässigt och passar in dem i en logik, att det är ett rationellt beslut.
Om du tittar tillbaka på ditt eget arbete, kan du se att du tagit beslut som idag inte hade passerat? Eller att du
drogs med i din tidsanda så att du idag kan se att - ja men, så där skulle vi inte ha argumenterat idag?
– Ja, det har jag naturligtvis. Det är klart att man präglas av tidsandan, så är det ju. I vår bransch brottades
vi till exempel mycket med fastigheter som var extremt transparenta. Det var glas överallt, men ingen teknik
som kunde hantera det bra. Där kan jag nog känna att en del grejer inte blev riktigt bra. Det första som hände
på sommaren var att folk skulle upp med ljusavskärmningar och då förstörde man själva tanken med hur det
skulle se ut och det blev bara kladdigt. Där börjar i alla fall min smak att tycka att det inte ser så fräckt ut
längre. Om man tänker efter är det säkert massa sådana ideal som man tyckte kändes rätt vid den tidpunkten.
Om du skulle få en liten spåkula, vad är det idag som passerar under din lupp lite för lätt?
– Ja... Det är fascinerande, för jag antar att i varje tid så tycker man att man gör rätt och “nu har jag kommit
på hur man ska göra!” liksom. Men en sak jag ser i samtiden handlar om bostäder i innerstan. Det är ju jättebra med fler bostäder, men jag tycker att det ibland blir lite symboliskt. Som när man sätter bostadsrätter
på toppen av ett högt hus. Bara de som betalar mest i Sverige får titta på den utsikten. Sånt tycker jag är lite
stötande och det tror jag kan komma att slå tillbaka. Jag har faktiskt också varit med om att bygga bostäder
på taket, på en fastighet inne i city för flera år sedan. Helt värdelöst med bostäder på taket! Man ser aldrig
de personerna som bor där och det ger inget liv. Men då var det bara att bostäder skulle in - för man skulle
framåt. Och det tycker inte jag har gett några som helst kvalitéer till det där området.
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KVARTERET KRUTHORNET
- P-huset från Hansatiden

Adress: Haga, Göteborg
Arkitekt: ABAKO genom Leo Papini
Bygghere: Parkeringsbolaget Göteborg
Funktion: ca 5000 kvm kontor, 350 p-platser
Byggnadsår: 1988

Bakgrund
Rivningen av delar av de gamla Haga-kvarteren i Göteborg möttes av omfattande protester. Under 80-talet
kom mycket av det som revs att ersättas med en typiskt postmodern arkitektur, som försökte hålla småstadsskalan, men självklart utmärkte sig som en ny typ av bebyggelse i området. En av de mer synliga byggnaderna
är Kv Kruthornet, idag för allmänheten mer känt som Axessakuten, ett helt kvarter som även rymmer kontor
och parkeringshus. Vid tiden för Kv Kruthornets tillkomst hade protesterna mot rivningarna mattats av något
och det idag lite svårsmälta tilltaget, att placera ett parkeringshus mitt i centrala Haga, kunde genomföras
utan några större protester.
Med sin centrala placering och sina expressiva fasader har huset redan från början väckt reaktioner. Från
början ritad som kontorshus, är den nu i sin egenskap av vårdcentral en välbekant byggnad för många Göteborgare. Den har refererats till som en av stans fulaste byggnader, men också omfamnats som ett fantasifullt
och färgstarkt inslag i stadsmiljön.
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KRUTHORNET IDAG
Tinnar, torn och tegel
Kv Kruthornet är kanske som mest synligt längs Södra Allégatan, där dess 60 meter långa tegelfasad kan
betraktas i sin helhet. Huset som upptar ett helt kvarter mäter ungefär 60 x 60 meter i fotavtryck. Fasaderna
varierar sinsemellan och fasaden mot Södra Allégatan är kanske den mest repetitiva. Där syns upprepade
gavelmotiv, blå pilastrar som möter marken och delar upp den långa fasaden i sektioner. Fasaden som till
huvudsak består av rött och brunt tegel, rymmer en mängd olika färger som kontrasterar mot varandra. Där
syns det rödrosa teglet som övergår i brunt och som bryts av utav de ljusblå pilastrarna, därtill den gröna kopparplåten samt plattsättningsmotiven i gula, blå och gröna mönster. Dessutom är vissa av fönstren färgade i
mönster som rymmer både gult, blått och rosa. Det är spektakulärt och iögonfallande.
Längs denna respektive motsatt fasad, som löper längs den mycket smalare Haga Östergata, har man placerat två kontorsdelar. Parkeringshuset med sina mer slutna fasader, ligger sin tur inbäddat mellan dessa två
delar. Parkeringshusets fasader ter sig nästan medeltida och är borglikt slutna sånär som på några kvadratiska små fönster. Det lite tunga intrycket lättas upp av välvda smidesräcken längs det öppna parkeringsdäcket
högst upp. Parkeringshusets fasader markeras även av två reella torn som sticker upp på vardera sida. Det
är en byggnad som väcker associationer till arkitekturhistoriska figurer som Aldo Rossi samtidigt som det
öppnar för en mängd frågor. En sådan omsorgsfullt utformad borg för bilar, hur är det möjligt?
De delar som var planerade som kontor fungerar idag främst som vårdcentral och entrén till Axessakuten
ligger något asymmetriskt placerat i fasaden mot Södra Allégatan. Entrén markeras av ett färgglatt glasparti
och väl inne möts man av ännu mera tegel, välvda trappor och gröna smidesdetaljer. En halv trappa upp ligger ljusgården, en miljö som trots en invasion av välbekanta skyltsystem och infotavlor, inte alls liknar den
vanliga vårdmiljön. Istället för det gängse väntrummet med ca 2,5 meter i takhöjd och demonterbara akustikplattor, sitter människor och väntar i ett ca fem våningar öppet atrium. Här finns platsbyggda stenbänkar med
speciallampor fastmonterade i de tillhörande borden. Längs den interiöra fasaden löper ett öppet trapphus
omslutet av speciellt utformade smidesräcken.
De invärtes fasaderna med sina blomsterlådor och gardiner känns nästan som en stadskuliss. Allt går i varma
toner, rosa, lejongult, grönt och såklart tegel. I vardera kortända av rummet sitter balkonger med välvda hörn.
Balkongerna verkar avsedda som ett slags pausplatser och är nu befolkade av sporadiskt utplacerade växter
och sittgrupper. Fasaderna har något kulissartat över sig och man väntar sig nästan att någon ska titta ut från
ett fönster eller stiga ut på en av balkongerna och slänga ut en replik. Mitt emot den interiöra kontorsfasaden
löper en vägg som skiljer själva ljusgården från p-huset. Väggen är utformad som en skulptural mur där ansikten, kroppsdelar och diverse mer abstrakta formationer trycker sig ut från väggen.
Det är en speciell miljö att träda in i. En av de som rör sig dagligen i huset är Gunilla Anderzzon, verksamhetschef på Axcessakuten. Hon berättar för oss att de nästan dagligen får positiva kommentarer på miljön som
de tar emot sina patienter i. Utlåtanden som; ”Vilka härliga lokaler!”, eller ”luftigt” och ”annorlunda” duggar
tätt.
Byggnaden är från början ej avsedd att rymma vårdcentral och i och med detta ser den heller inte ut som
någon vanlig sådan. Gunilla upplever detta som positivt. Hon beskriver vidare att vissa saker förstås fått anpassas. Det fungerar inte med trägolv i vårdlokaler, annars är det inte mycket som ändrats. Hennes eget favoritrum är tornrummet på plan 5, det så kallade ”Göteborgsrummet” som byggdes som ett exklusivt mötes-
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rum med öppen spis och högt i tak. Idag används det som lunchrum för en av vårdverksamheterna.
En annan av de som känner till huset väl är Jonas Nilsson från Parkeringsbolaget. Jonas har varit med och
utvecklat och byggt huset. Dessutom har Parkeringsbolaget haft kontor i huset fram tills idag, så han är väl
förtrogen med miljön. Att det blev vård istället för kontor, som man hade tänkt sig från början, tror han till
viss del hade att göra med att man byggde ett överflöd av kontor vid den här tiden, precis lagom till krisen
som sen kom i början av nittiotalet.
– Jag tror att det fanns väldigt mycket billiga, tomma kontorslokaler vid den här perioden. Så det var lite svårt
att hyra ut det ett. Den första hyresgästen var arbetslivstjänster eller liknande som verkade ha ett väldigt
uppsving då. Förmodligen av samma skäl kan jag tänka mig (finanskris, reds anmärkning). Sen slog vårdbolaget Medicuse klorna i lokalerna, och så började man hyra in vårdinrättningar, privata entreprenörer, som
jobbade åt Sahlgrenska. Egentligen har man inte anpassat huset så mycket, istället har vi fått den slags vård
som klarar sådana lokaler.
Jonas poängterar att han tycker att det är kul att huset klarar ett sådant skifte i användning. Och att det är
positivt att det är så många som har tillgång till huset nu när det är vårdcentral. Han tycker också att huset
har åldrats väl.
– Det bär sin ålder med heder, något man kan förvänta sig av ett hus med den kvalitén.
Idag har man genom en tredimensionell fastighetsindelning sålt kontorsdelen till fastighetsbolaget Wasakronan. Jonas hoppas att det kanske kan hända lite nya grejer med huset, att det kan få ett nytt liv. Han tänker
att det lite grann står och väntar på en omvärdering.

KRUTHORNET DÅ
”Less is more”
Kv Kruthornet presenteras av arkitekten Leo Papini i tidskriften Arkitektur. Här beskrivs byggnaden i extremt
sakliga ordalag. Omfattning, utsträckning och funktioner preciseras. Tidstypiska inslag såsom ”en smal och
hög ljusgård” tas upp, liksom fasaden som är i tegel. I övrigt lyser en beskrivning av det associativa uttrycket,
med sina utpräglade fasader, med sin frånvaro. Arkitekten håller sig till de till synes mätbara aspekterna.
Byggnaden presenteras ytterligare med fasader, sektioner samt ett fotografi av en modell.
Jonas Nilsson från Parkeringsbolaget berättar att arkitektkontoret Abako presenterade en ritning av hela Hagas yttre fasader under samtalen med staden om utformningen av Kv Kruthornet. I och med denna manöver
ville man visa på att Haga rymde olika skalor och uttryck. Det fanns inget bestämt uttryck som var representativt för Hagas yttre fasader. Den argumentationen hjälpte till att få gensvar för Kv Kruthornet med sin
speciella utformning.
Även i presentationstexten i Arkitektur gör man en poäng av detta; ”Medan Hagas kärna och framför allt
kvarteren mellan Skansberget och Landsvägsgatan utgjorts av typiska landshövdingehus med inslag av äldre
tvåvåningshus, har husen utmed Allégatan en utpräglad blandkaraktär. Detta gäller såväl höjder och volymer
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som ådrar, stilar, material och färgsättning.” Följaktligen fanns en strävan att omfamna begrepp som variation
och olika typer av uttryck i sitt sätt att se på staden. Istället för att söka enhet, ville man peka på en mångfald
av stilar och uttryck.
I en marknadsföringsfolder från Parkeringsbolaget, ämnad att sälja in huset till potentiella hyresgäster,
beskrivs huset vidare som en ”spännande tegelbyggnad med gavelmotiv i fasaden, markerade hörn, artikulerade detaljer i tak, fasader och fönster. Arkitektur med drag från Hansatiden – handelns arkitektur…” Här
försöker man trycka på en historisk koppling till göteborgska miljöer från sekelskiftets dagar. De speciella
rum som lyfts fram är självklart ljusgården, här benämnd ”Ljusgränden – en av husets attraktioner”, samt
”Göteborgsrummet”, ett exklusivt mötesrum högst upp i huset, här omnämnt som ”Juvelen i kronan”. Allting
illustrerat med frejdiga teckningar i färg, utförda av arkitekten Leo Papini.
Det färdigställda Kv Kruthornet kommer inte att få några omnämnanden, priser eller utmärkelser och den
ansvarige arkitekten Leo tror att det berodde på att det bedömdes som för svårt att inrangera stilmässigt. Kv
Kruthornet kommer istället att bli en byggnad som diskuteras flitigt av den allmänhet som konfronteras med
den. Jonas Nilsson från Parkeringsbolaget berättar att huset en dag, strax efter det att det stod färdigt, kom
att prydas av en noga tillskuren liten frigolitskylt som någon valt att tejpa fast på fasaden bredvid entrén. Han
beskriver det som lätt igenkännlig arkitekturaktivism. På skylten stod det prydligt bokstaverat; ”Less is more”.
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Fasad mot Södra Allégatan

Fasad mot Östra Skansgatan

Sektion genom Kv Kruthornet
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1.

2.

1. Parkeringsbolaget Folder,
“Kvarteret Kruthornet Haga“.
2. Illustration av entrén från Södra Allégatan
av Leo Papini, (Parkeringsbolaget Folder)
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Annons för det danska tegelföretaget Brandts Tegel,
Arkitektur 1991.
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SAMTAL MED ARKITEKTEN
Tillbaka till hantverket
Arkitekten Leo Papini vill gärna prata hantverkskunnande och materialval samt betonar vikten av att kunna
kommunicera arkitekturen till de som faktiskt skall förverkliga byggnaden. Men att prata stil och influenser
tar emot. Vår konversation börjar i något av en återvändsgränd och det är först när vi lägger direkta frågor om
smak, trend och ideal åt sidan, som vi kan få Leo att faktiskt berätta om sitt hus.
Vi börjar vår konversation i mejlform. Då det inte finns så mycket skrivet om Kv Kruthornet försöker vi få ut
lite mer bakgrundsinformation genom att referera till presentationstexten i Arkitektur (nr 3, 1988). Vi undrar hur en så torr och saklig beskrivning kan tänkas göra rättvisa åt en så pass expressiv och iögonfallande
byggnad? Med våra glasögon verkar det som en beskrivning som i det längsta undviker att kommentera de
verkliga formvalen, stilen och uttrycket. Vi frågar hur det kom sig att byggnaden beskrevs på det sättet? Var
det för att uttrycket i byggnaden var så pass ”i tiden” att det inte behövde kommenteras?
— Intressant förklaringsförsök, svarar så Leo med lätt ironisk ton. Om vi säger att det är så som du påstår, då
skulle det betyda att Kruthornet skulle vara en hundraprocentig modeprodukt. Dessutom tillkommen under
en tid då arkitekterna skrev mer än de ritade... Konstigt, eller? För min del, har jag faktiskt alltid ritat mycket
mer än jag skrivit, vilket jag håller för en passande attityd hos en arkitekt.
Vidare poängterar han att texten som vi refererar till är avsiktligt ”saklig och sparsam”, ”fri från så kallade
manifest-intentioner.”
— Min mening har alltid varit att det är andras uppgift att värdera och förklara arkitektur.
Vi frågar vidare hur han själv skulle beskriva Kv Kruthornet idag, ett kvartssekel senare?
— Kanske på många olika sätt. Helst ingen. Du suggererar ett spår: STILEN.
Svaren från Leo blir fortsatt defensiva. Att vi försöker peta in Kv Kruthornet i en postmodern tradition är
något han motsätter sig starkt.
— Jag vet att många, tidningsskribenter och konstvetenskapare, har tyckt som er. Jag har lyssnat på
föreläsningar hållna i huset, där föreläsare lagt ut tolkningar och teorier för sina elever. Jag kunde inte känna
igen mycket av den verkliga process jag gått igenom för att Kv Kruthornet skulle bli vad det blev. Men de var
fascinerande tolkningar och teorier, ibland riktigt underhållande...
Samtliga som försökt peta in Kruthornet i en postmodern tradition har alltså enligt arkitekten missförstått
saken helt. Som han själv uttrycker det;
— Jag har inte ritat ett streck som är postmodernistiskt, jag har rört mig precis som jag gjorde tidigare och
sakta men säkert från byggnad till byggnad, återerövrat.
Vi lämnar PoMo-spåret och frågar istället om eventuella förebilder. Svaret blir att han inte hade några särskilda sådana.
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— Däremot en hel uppsättning idéer om vad som borde styra arkitekturprojekteringen i befintliga, äldre
miljöer.
Leo uppmuntrade inte “studier” av arkitekturtidskrifter, i sitt arbete tillsammans med kollegor. Även om det
kunde visa sig omöjligt, speciellt för yngre arkitekter, att helt undvika att snegla åt mer eller mindre förföriska
bilder. Istället drevs kontinuerliga samtal om nästan uteslutande arkitekturhistoria och materialhantering.
Och det är väl helt enkelt här som det blir tydligt var inspirationen för Kv Kruthornet ligger. I Leos ovilja att
prata influenser och trender så ringar han så in de drivande idealen, en återkoppling till historisk arkitektur
från förra sekelskiftet och jugend samt en vilja att återerövra material och hantverkskunnande som gått förlorad under den standardiserade byggboomen.
Det Leo helst vill prata om är det som han målande beskriver som ”ett systematiskt återerövrande av svunna
materialhanteringskunskaper, materialbetingad design, materialinspirerade geometrier, av att stå med gummistövlar i gropen, på ställningar tillsammans med muraren med en god sten och en pinne i handen, med en
stor pensel doppad i silikatfärgen och tittande på hur fort min spott torkar på den fuktiga betongytan...” Listan
kan tydligen göras hur lång som helst, men - han betonar att det ej rör sig om någon ”upplevelselista”. Istället
utgör detta beskrivningen av en arbetsmetod.
— Under de senare åren, då jag äntligen hade lärt mig att undvika generalentreprenader och att uppskatta
det direkta och kontinuerliga samarbetet med byggaren, blev det mer och mer så att projekteringen utvecklades till en annan process än den vanliga. En process där pennan (i sällskap av tumstocken) flyttade mer och
mer till byggplatsen...
När vi så ses på plats för en rundgång i Kv Kruthornet börjar vi med att prata om hur han tycker att huset
åldrats.
— Det är mycket som ändrats. Som du ser är det en vårdcentral. Och de använder fel färger har jag sett.
De blå fasadfärgerna flagnar. Det ska de inte göra. Det skulle vara silikatfärg. Förmodligen klarar de inte av
att hålla stilen efter så många år. Det mest iögonfallande är väl vårdinstansernas behov av skyltsystem och
informationstavlor som tar plats i entrén. Allting verkar placerat utan tanke på helheten. Det är som det är,
konstaterar Leo.
Han visar på de olika materialen och komponenterna i huset.
— Lamporna är tyska och målade i samma färg som grindarna, i hela huset. Golvet som finns överallt och
som även fortsätter in i hissen är lagt efter tyska normer, vilket var typiskt i Göteborg vid sekelskiftet, när man
byggde industribyggnader och sådant.
När vi kommit högst upp i huset börjar Leo beskriva hur det såg ut under byggprocessen.
— Under byggprocessen hade jag väldigt roligt! Jag stod här och hjälpte plattsättarna att sätta mönstret, går
du för nära så ser du ju inte riktigt vad du håller på med. Så härifrån stod jag och hojtade (från balkongen,
reds anm.).
Mitt emot oss syns den skulpturala vägg som skiljer ljusgården från parkeringshuset. Konstverket gjordes av
skulptören Erling Arnell, tillsammans med ett antal andra konstnärer.
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— Verket består av över 300 hundra detaljer som man gjort i soprummet i det här huset. Allt detta gjordes
med hjälp av ytterligare sju konstnärer som klättrade på byggställningarna. Samma ställningar som användes
för att bygga huset. Konstnären och hans medhjälpare såg alltså aldrig verket innan det var färdigt. När
ställningen togs ner så var vi där och tittade på verket som började framträda. Det var spännande.
Jonas Nilsson från parkeringsbolaget beskriver detta som en rolig process.
— Det var nog ett av de roligare byggen som jag varit med på. Just av det skälet att alla var väldigt engagerade. Mixen av konstnärer och byggare på plats samtidigt var väldigt spännande, och vi eller jag hade inget
problem att släppa in Leo på bygget heller.
Jonas är själv utbildad arkitekt och kanske just därför hade han inget problem med att låta arkitekten ha en
så aktiv roll på bygget.
— Tillsammans med Leo och Abako valde vi en arkitektur som krävde ganska mycket handpåläggning. Det
var som man säger ibland, desto svårare uppgift, desto mer engagerade blir folk som jobbar med det.
För Leo är en av de saker han återkommer till vikten av att lyckas engagera de som bygger, samt vikten av att
lyfta hantverkskunnandet.
— Den mesta av konsten är inte gjord av konstnärer, utan det är gjort av murare och plattsättare som fick
uppdraget att improvisera. Testa sina krafter. De fick en palett med sju stycken klinkerplattor och sen uppmanade jag dem; fyll detta som ditt huvud vill. Så hade de aldrig arbetat tidigare, och vissa sa att de inte skulle
klara det. Jag stod på mig och de stora motiven man ser i fasad är det murarna som gjort och de mindre är
skapade av plattsättarna.
Leo passade på att göra både skulpturer till fasaden samt figurativa ristningar i tegelstenarna. Detta gjordes
på tegelbruket i Danmark, i samma produktionslinje som det övriga fasadmaterialet. Jonas Nilsson beskriver
detta med ristningarna i tegelstenarna som en gammal tradition, som man plockat upp från Röhsska Museets
tegelfasad. Ristningarna i Kv Kruthornets tegelstenar föreställer bland annat små nallar vilket var en självklar
referens till de så kallade ”husnallarna”, husockupanterna som försvarat Haga och lyckats stoppa delar av
rivningarna.
— Det är roligt. Här fick jag väldigt duktiga snickare, murare och överhuvudtaget yrkesmän, och de blev
våldsamt engagerade. Lite såhär medeltidsmässigt blev det. Det kändes som en familj som varit entreprenör
för domkyrkan, arbetat på och förvaltat sitt yrkeskunnande i hundra år framåt.
Här byggdes det i 18 månader och projekteringen pågick i 18 månader, så det blev sammantaget 3 år. Att
huset är byggt enligt äldre tradition är något som Leo återkommer till.
— Alla material är hanterade på ett hantverksmässigt sätt. Han understryker att man ansträngde sig för att
hitta kunniga yrkespersoner till alla moment.
Vi står högst uppe i det så kallade Göteborgsrummet och Leo pekar på en symbol som pryder den öppna
spisen.
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— Ser du spisen? Där finns detaljer som var lätta att göra för att de var i mässing. Men ser du den här?
Kruthornet! Den är sotig. Jag fick åka runt hela Sverige för att hitta någon som kunde gjuta i sand. Det är
gjutjärn, gjutet i sand. Det finns andra detaljer av det slaget. Väldigt ofta fick man leta efter folk som kunde
göra saker. Allt stålarbete i huset är jävligt utvecklat och det krävde sin man. Det var gamla gubbar som vi
hittade i Härryda. De kunde hantera stål och järn jättefint.
På frågan om ett sådant förfarande inte blev väldigt kostsamt svarar Leo att det var vad folk trodde. Han
berättar att kommunen blev kritiserad för att lägga en massa pengar på dyra fasader.
— Då svarade kommunen att; kostnaden i ett projekt, ligger inte i om man har en tegelfasad eller rå betongfasad. Om huset är planerat och kalkylerat på rätt sätt så finns det alltid pengar för bra fasader och till och
med för konst. Både på insida och utsida.
När vi kommer ut på gatan börjar Leo så att beskriva dessa fasader.
— Det är kanske påtagligt att fasaden består av vad man skulle kunna kalla - två fasader. Först en slags inre
hud, den bruna, som ligger bakom den yttre huden som är röd. Det finns naturligtvis inslag som man kan kalla
för dekoration, men allting är inmurat och har samma funktion som övrig vägg; klimatskydd. Så det är inte så
att säga en pryl som man sätter där bara för att det ska bli snyggt, utan det är en del av väggen.
Det kan tyckas svårt att acceptera rationaliteten som ett styrande ideal i tillblivelsen av Kv Kruthornets fasader. Det är lättare att följa resonemanget om materialens egenskaper och möjligheter, uppvärderingen av
hantverkskunnandet och husets lek med historiska traditioner såsom jugend och Hansaarkitektur. Den ansvarige arkitekten vill gärna hävda att han skulle byggt samma hus idag, snart 30 år senare. Ett påstående som
verkar vilja eliminera spåren av en specifik tid, med dess medvetna och omedvetna trender och ideal. Det är
idag snart 30 år efter husets tillblivelse, vilket innebär den kritiska åldern för ett hus. Det är då det avgörs om
det ska skrivas in i stadens historia, eller få ge plats åt nya behov och smaknormer.
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DISKUSSION: OBJEKTIV KVALITET, VAD MENAS MED DET?
På platsen där Kv Kruthornet skulle komma att byggas stod en gång ett sekelskifteshus som skulle komma
att bedömas som svåranvändbart. Ett nytillkommet behov av parkeringsplatser behövde tillgodoses och det
gamla sekelskifteshuset fick ge plats åt Kv Kruthornet. Detta var en av de senare åtgärderna i rivningen av
Haga, och även om det var fortsatt känsligt, så genomfördes det utan några större protester. Med sin centrala
placering och sina expressiva fasader har Kv Kruthornet sedan från början väckt reaktioner. Arkitekterna har
protesterat och pekat finger. Allmänheten har förundrats och kanske så småningom förförts. Byggnaden har
refererats till som en av stans fulaste byggnader, ändå står den kvar, helt oberörd och alldeles självklar.
Den ansvarige arkitekten hävdar att han skulle byggt samma hus idag, snart 30 år senare. Ett påstående som
verkar vilja eliminera spåren av en specifik tid, med dess medvetna och omedvetna trender och ideal. Det
är idag snart 30 år efter husets tillblivelse, vilket innebär den kritiska åldern för ett hus. Det är då det avgörs
om det ska skrivas in i stadens historia, eller få ge plats åt nya behov och smaknormer. Det som menas med
den ”kritiska åldern” är att det anses vara en tid som vi passerat med vår smak, men det är ändå för nära vår
egen för att vi ännu ska ha fått distans till den och tagit till oss av idealen igen. Detta speglas i all typ av formgivning, och säkerligen i de flesta kulturyttringar. Historien har visat hur vi gång på gång skiftar i vår syn på
vad som är bevaransvärt och inte. Alla de småskaliga stadskärnorna som gav plats för moderna varuhus och
parkeringsgarager under 60- och 70-tal, är väl ett självklart exempel.
Ett sätt att komma runt detta och med nykter blick kunna bedöma, är att luta sig mot någon form av objektiva
kvaliteter hos en bebyggelse. Med sakliga kriterier för vad en bra byggnad är, kan man hävda dess existens.
Kvalitetsbegreppet har problematiserats mycket inom både design, konst och arkitektur. Det är självklart
nödvändigt att vi använder resonemang om kvaliteter som ett led i en öppen diskussion om ett objekt eller
byggnadsverk, svårigheterna uppkommer när vi blir tvungna att befästa kvaliteter. Då kan till exempel användandet av kvalitet som ledord i bedömningen av en byggnads vara eller icke vara, bli lika komlicerat som att
använda sig av ”skönhet”. Det är i mötet med den specifika bektraktaren och användaren som de här begreppen formas och får sin mening. Men genom att hävda kvaliet, är det lätt att ducka ifrån det subjektiva jaget
som ingår i en kotext av smak och ideal.
I en rapport om jämställdhet inom konsten tar genusvetaren Vanja Hermele upp just kvalitetsbegreppet som
ett maktbegrepp och en bromskloss. En viss typ av konst premieras (och finansieras) för att den anses hålla
kvalitén. Det Hermele lyfter fram och påvisar, genom statistiska exempel, är att vissa grupper och deras
intressen kommer att förbises gång på gång i namnet av - kvalité. Här får argumentet om en viss kvalitet stå
emot försök att bryta strukturer genom exempelvis kvotering av kön.
Vi ville föra de här resonemang om byggnader värde och kvaliteter med en proffstyckare om arkitektur och
vände oss till den för Stockholm speciella institutionen Skönhetsrådet. Objektiv kvalitet, vad menas med det?
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INTERVJU HENRIK NERLUND, SKÖNHETSRÅDET
Skönhetsrådet skapades 1923 och har egentligen inte ändrats sedan dess. Uppdraget är att verka som en slags
kvalitetssäkrare för det som byggs i Stockholm. Detta gör man genom att gå in och granska alla planärenden
i staden, samt många av de bygglov som skickas in. Vi träffar skönhetsrådets sekreterare och kanslichef Henrik Nerlund för ett samtal om skönhetsrådets uppdrag.
Henrik beskriver hur rådets 13 medlemmar träffas och diskuterar olika förslag i en slags seminarieform.
Förslagen kan omfatta allt från en elcentral i Farsta till Nobelcenter. Här lyfts för- och nackdelar fram och
man försöker komma med konstruktiva inspel.
— Det finns en bild av att vi är väldigt konservativa och säger nej till allt, vilket jag skulle säga inte stämmer.
Det är klart att vi säger nej till en del saker, men det stora som vi gör är att vi säger nej – men gör såhär så kan
det nog bli ganska bra, eller ja - men i detaljerna kan det bli bättre såhär. Vi försöker se till att projekten blir
så bra som möjligt.
Henrik påpekar att Skönhetsrådet inte har någon formell makt, men kanske viss informell makt.
— Det vi tycker väger ofta ganska tungt. Men vi ger ju egentligen bara råd och sen är det andra som fattar
besluten. Sen blir det inte alltid som vi vill såklart.
Skönhetsrådets långa namn är Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Vi börjar med att fråga Henrik vad
detta namn egentligen avser.
— Rådet till skydd för Stockholms skönhet är ju ett väldigt fint namn tycker vi. Vi har haft namnet sen 1919.
Namnet kanske inte beskriver alla delar av det vi gör. Skönhet är ju väldigt subjektivt och vi försöker att prata
mer om kvalité. Men Rådet till skydd för Stockholms kvalité låter ju inte riktigt lika stiligt.. Det är inte så att
vi har en tydlig instruktion som vi följer till punkt och pricka, å andra sidan blir det ju väldigt viktigt hur vi
arbetar. Det är inget tyckande utan linje, utan vi försöker arbeta utifrån ett antal principer. Platser som liknar
varandra försöker vi resonera kring på ett liknande sätt.
När du säger kvalitet, ser du det som en konstant i motsats till skönhet?
— Klart att man kan hävda att kvalité också bygger på subjektiva avvägningar. Men vi uppfattar ändå att det
är enklare att arbeta med begrepp som kvalité, istället för skönhet. Man kan lägga upp ett antal kvalitéer som
man är något så när överens om. Skönhet är så mycket svårare, dessutom är debatten om skönhet ofta inte
så himla intressant tycker jag.
Henrik beskriver att de försöker bryta ner det till ett antal kvalitéer som de tittar på;
— Hur välgjort är det här offentliga rummet eller byggnaden till exempel? Sen kan man titta på kvalitéer i
utförande som visar sig helt oavsett om man har olika smak. Det kan vara ner på skruvnivå. Är det liksom
- kvalité i fasaden? Det behöver inte vara en så dyr fasad, men är den gjord med någon form av kvalité och
kärlek? Detta kan ju gälla stadsplanen också. Vi ser ofta att det skiljer sig i innerstad och ytterstad vad gäller
kärlek i stadsplanen. Det tycker vi är oacceptabelt.
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Vi gör intervjun hos Skönhetsrådet i ett gammalt 1700-tals hus ett stenkast från Stockholms
Stadshus. I huset som vi sitter i är det lågt i tak och fönstren är ganska små. Vi påpekar att samma kvalitéer
nog skulle bedömas som dåliga i ett 70-tals hus, och på sjuttiotalet kanske man skulle tyckt att 1700-talshuset
var ganska ointressant, gammalt och så. Vi frågar Henrik vad han tror om detta och om det ändå inte är så att
kvalitetsbegreppet alltid måste vara kopplat till rådande ideal?
— Utan att kunna det här huset utan och innan så kan jag tänka mig att det fanns en slags kvalité i byggandet
av det här huset. Det har ju klarat sig ganska väl över tid. Jag tror även att det i sjuttiotalets bebyggelse finns
ganska många kvalitéer som vi nu börjar titta mer på. Om man tar miljonprogrammet, och den del som är
flerfamiljshus, så finns det väldigt höga kvalitéer där. Men det har varit så utskällt så man har liksom inte sett
eller velat se det.
Skönhetsrådet består av tretton personer med olika slags kompetens som var och en utses av olika institutioner såsom Konstakademien, Vetenskapsakademin med flera. Därtill kommer ett kansli bestående av cirka
tre heltidsanställda. Henrik poängterar att var och en av medlemmarna representerar sig själva och sitt eget
kunnande.
— Vi pratar faktiskt inte så mycket om smak. Inte om god eller dålig smak i alla fall. Jag tror det skulle vara
farligt om vi såg det som vår roll att vara någon slags smakdomare. Vilket man i och för sig kan tycka att vi är.
Men som sagt, vi försöker att inte vara det. Det är klart att ur ett naturvetenskapligt perspektiv så finns det
ju en föränderlighet i rådet om vad vi tycker och personliga uppfattningar. Samtidigt så försöker vi ju arbeta
så professionellt som vi kan ändå.
Henrik fortsätter att resonera kring smakdiskrepansen mellan professionella såsom arkitekter och gemene
man;
— Jag vet inte om det har gjorts någon studie på det, men jag tycker att det vore intressant, att titta på
exempelvis kataloghusbyggande. De mest populära modellerna är ju de historiserande, såsom sekelskifte,
röd stuga med vita knutar och kanske lite snickarglädje. En grovhuggen smakuppfattning för gemene man
kanske? Inom Skönhetsrådet har vi i alla fall inte tagit ställning för att vi tycker att en viss stil är bättre än
någon annan. Med det reglemente som vi har från 1923 så skulle vi, om vi ville, kunna säga att vi tycker att
man ska bygga i en viss stil. Men då tycker inte jag att vi skulle vara särskilt intressanta. Då skulle vi nog inte
heller finnas kvar tror jag.
— Vi försöker lite grann vara djävulens advokat, genom att peka på kvalitéer där andra inte verkar se dem.
När byggnader passerat så där 30 år, så är de farligt ute. Jag tror att brutalismen har passerat det nu och
blivit allmänt accepterat. Det ingår i vårt allmänna kulturarv. Postmodernismen tror jag inte riktigt har det. I
Skönhetsrådet försöker vi peka på värden i t ex postmodernistisk bebyggelse, som vi upplever är rätt hotad.
Det rivs ju en hel del från den här tiden. Man tänker väl - det där fula och tråkiga från 1985. Bland annat revs
ett hus, BPA:s gamla kontor som var en speciell byggnad från 1985. Kanske att kontoren inte fungerade vad
gäller takhöjd och liknande, och den tidstypiska inredningen kanske man bedömde som lite smaklös. Vi tyckte inte det, men jag kan tänka mig att det var lite så man resonerade. Jag tror att det kanske krävs en del
offer för att man ska få upp ögonen för en viss epok.
Hur förhåller man sig till ändrade ideal när man arbetar som bedömare av arkitektur?
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Man är ju alltid beroende av den samtid man lever i. Både sin samtid och sin egen förförståelse. Och det är
klart att det finns en medvetenhet i att det är så. Samtidigt så försöker vi att se med ganska öppna ögon på
den arkitektur som vi har att bedöma.
Utifrån vårt perspektiv som arkitekter verkar det ibland vara något slags ideal att göra ”tidlös” arkitektur. Vad
tänker du om det begreppet?
Jag tror att det är väldigt svårt att säga att man sysslar med tidlös arkitektur. Tidlös och modern är ord som
vi undviker att använda oss av. Istället säger vi exempelvis samtida.
I arkitekturhistorien kan det ju finnas vissa ikoniska byggnader som man kan tycka har någonting tidlöst över
sig. Men man verkar ju i sin samtid och 10-15 år senare så upplever man ofta att det finns en samhörighet
kring bebyggelse eller miljöer från en viss tid. Jag tycker inte att det är dåligt. Att det är relativt lättavläsbart
tycker jag är just en kvalité.
Samtidigt arbetar ni mot något som ni kallar tidlösa kvalitéer. Om man pratar om skönhet finns det något ärligt
i att det handlar om tycke och smak, men pratar man om kvalité blir det ju plötsligt fråga om en mer objektiv
aspekt. Just nu består Skönhetsrådet av en blanding kvinnor och män, nästan samtliga ålder över 50 och alla
med svenskklingande namn. Det kan förefalla som en ganska hetereogen grupp som inte alltid representerar
samhällets bredd. Hur förhåller ni er till detta?
— Ja, visst kan det vara problematiskt att utge sig för att bedöma objektiva kvalitéer när vi är en grupp individer med specifik bakgrund och specifika preferenser. Men samtidigt så måste jag säga att vi är väl medvetna om detta. Vi tycker ju inte att vi sitter inne med den enda sanningen och har den höga skönheten för
ögonen. Vi försöker att resonera någorlunda principiellt, men det är klart att de principer vi väljer, kommer
utifrån våra erfarenheter och just de kunskaper som finns samlade i rådet. Man kan ju hävda att det finns
andra kunskapsområden som hade varit bra att ha med som vi inte har.

Källor
Abako Arkitekter, “Kv Kruthornet Göteborg”, Arkitektur, nr 3, 1988
Parkeringsbolaget Folder, “Kvarteret Kruthornet Haga“
Vanja Hermele, Konsten så funkar det (inte), Konstnärernas Riksförbund, 2009
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NIKKALUOKTA FJÄLLSTATION
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NIKKALUOKTA FJÄLLSTATION
- Faluröd fjällkåta för hemvändande fjällturister
Byggår: 1988
Arkitekt: FFNS genom Hans Tirsén
Beställare: Nikkaluokta Turisttrafik AB
FFNS AB bildades 1958 med huvudkontor i Stockholm. Kontoret växte på 1990-talet till ett av Sveriges största arkitektkontor. FFNS och ett antal av FFNS köpta bolag kom att utgöra grunden till SWECO. Hans Tirsén
driver idag det egna arkitektkontoret Tirsén & Aili Arkitekter baserade i Luleå.

Bakgrund
Under 80-talet skedde en byggboom för olika typer av byggnader ämnade för förströelse och upplevelser
runtom i Sverige. Shoppinggallerior, äventyrsbad och - fjällturism. Fjällturismen har sin alldeles egen arkitekturtradition, med historiska rötter tillbaka till 1800-talet. Under kort tid förvandlades bondbyar till internationellt kända turistorter; Mörsil, Storlien och Åre. Signifikativt för dessa nya ”fjällturistbyggnader” var att
de introducerade en ny typ av arkitektur, utan koppling till lokala traditioner. Turistanläggningen innebar en
ny funktion i ett sammanhang där jordbruk, skogsbruk och renskötsel varit den ekonomiska basen för det
existerande samhället.
Nikkaluokta fjällstation färdigställdes 1991 i det lilla samhället Nikkaluokta, beläget ca 66 kilometer västerut
om Kiruna. Nikkaluokta fick sina första fasta bosättningar i början av 1900-talet, i form av torvkåtor som restes på plats av renskötande familjer. Nikkaluokta låg på flyttleden och var en bra boplats med möjlighet till
fiske och jakt. Idag är turistnäringen den främsta inkomstkällan.
Nikkaluokta fjällstation ritades av FFNS Arkitekter i Luleå, genom Hans Tirsén. Initiativet till projektet kom
från två samiska familjer som ursprungligen varit bosatta på platsen och i praktiken redan bedrivit turistverksamhet där, sedan 50-talet. Idag är Nikkaluokta fjällstation en turistmottagning med stugor, servering, butik, konferenslokaler samt hygienutrymmen för hemvändande fjällvandrare och drivs fortsatt av de samiska
familjerna Sarri och Haugli genom Nikkaluokta
Turisttrafik AB.
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NIKKALUOKTA IDAG
Faluröd kåta för hemvändande fjällturister
Åker man västerut från Kiruna och följer sjön Paittasjärvi i riktning mot Kebnekaise, dit där landsvägen helt
tar slut, då har man hamnat i den lilla byn med det välkända namnet från väderleksrapporten. Idag finns en
bilväg till Nikkaluokta, den är dock en modern efterföljare till den led längs vattnet som ledde fram till den
historiska hållpunkten på vandringsleden - in i fjället. Strax efter den talande “Här slutar allmän väg”-skylten
följer en pil som pekar en i riktning mot turistinformationen. När man närmar sig ser man två byggnader som
med sina spetsiga takvinklar och faluröda gestalter står som kontrasterande referenspunkter mot fjällandskapet. Längst bort på en höjd står det gamla Nikkaluokta kapell från 1942 ritat av Cyrillus Johansson, bekostat
av en förening friluftsivrande och besuttna svenska herrar, De Lappländska Fjällkarlarnas klubb. Närmare
vägen, som medelpunkt i byn, står vad som är kapellets till synes 40 år yngre kusin, huvudbyggnaden till
Nikkaluokta fjällstation.
Huvudbyggnaden ser ut att ha knoppat av sig. Spritt runt om står små stugor, bodar och informationspunkter i diverse olika utföranden, men alla i samma faluröda färg. Spetsiga takformationer, lunettfönster eller
rundade spröjs, många av tillbyggnaderna är tydligt inspirerade av huvudbyggnadens karakteristiska estetik.
Vi besöker byggnaden i mars, vilket betyder vinter- och snösäsong. Med taket täckt av snön ger byggnaden
intrycket av ett stort pappersflygplan som ligger på den plana marken och skyddar de faluröda formerna
inunder. De stora vingarna spänner i öst-västlig riktning och mellan dem bildas en triangulär, tältliknande entréfasad mot söder. Upptagna som vi är med att ta in det storslagna landskapet, hamnar vi fel när vi intuitivt
letar oss fram efter byggnadens entré. Det är någonting i sadeltakets asymmetriska form som felaktigt lotsar
en ett extra varv runt byggnaden innan man hittar rätt.
Västerut under en av vingarna och i riktning mot Kebnekaise, ligger den stora serveringen som är husets hjärta. Hitåt riktar sig även byggnadens mest karakteristiska och konsekvent gestaltade sida: två väggar möts i en
vinkel mot fjället och pryds av två stora rundade fönsterpartier som tillsammans bildar en halvcirkel.
Inne i det dubbelhöga serveringsrummet är det öppet upp till nock och takets vinklar är blottade. De stora
välvda fönsterpartierna mot fjället är i sig uppdelade med en välvd spröjs. Takstolarna är utformade som en
sol vid horisonten med bjälkar som strålar mot en mittpunkt och möts upp i en halvcirkelformad platta. Överhuvudtaget verkar formspråket i husets olika delar vara ett möte mellan 80-talets estetiska ideal med cirklar,
trianglar och andra geometriska mönster samt något som ger associationer till samisk formtradition. Eller i
varje fall vår okvalificerade bild av vad en samisk formtradition skulle kunna vara.

Anna Sarri – fjärde generationens fjällvärd
Anna Sarri är sedan 10 år tillbaka delägare till fjällstationen tillsammans med kompanjonen och mamman
Margareta Sarri. Vi sitter med henne i fjällstationens stora öppna matsalsrum, i serveringen, eller “serran”,
som Anna berättar att de i familjen kallar rummet. Ursprungligen fanns här två baracker uppförda av pappan
Henrik Sarri och hans bror, som inrymde kök, servering, liten butik och kontor.
Anna berättar att byggnaden fungerar lite som en samlingsplats som alla i bygden är väldigt glada för.
– Vi trivs liksom här inne, det är vårt kök och vårt vardagsrum. Jag har fyra barn och det här är väl mitt femte
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barn då. Det är inte bara ett hus för oss, vi är ett familjeföretag och vi har vår historia här. Och byn är mer än
bara en by för oss, det är ett kulturlandskap.
Annas beskrivning av huset är väldigt färgat av arkitekten till huset, Hans Tirsén, enligt henne själv. Hon har
genom åren fått höra historien om de fyra vindarnas mössa och om en båt. Men själv tänker hon egentligen
mest på fjällsluttningar med sina lutningar och oregelbundna former. Just naturen och familjens samiska
kulturhistoria är själva grunden i hela familjeföretaget, berättar Anna. Byn Nikkaluokta härstammar från när
hennes farmor och farfar för över 100 år sedan bosatte sig här. Här passerade man ursprungligen med renar,
men i och med dåliga vintrar fick man ge upp renskötseln och blev bofasta. Farfar Nils var tillsynsman i fjället
och tog hand om folk som vandrade, vilket på den tiden inte var så många. Sen lämnades farmor Maria som
änka med 14 barn och hon fortsatte på traditionen genom att ha en enkel turiststuga i en del av huset.
Familjen har nyligen tagit beslutet om att satsa på en upprustning och har därför återigen kontaktat ursprunglige arkitekten Hans Tirsén.
– Huset fungerar egentligen fortfarande väldigt bra, även fast det börjar bli lite slitet på sina håll. Framför allt
är det utsidan och inredningen som har slitits, tycker hon.
På frågan om något fungerar mindre bra för deras verksamhet svarar Anna att de har fått göra en utbyggnad
till köket för att få plats. En inhägnad uteplats har tillförts för att gästerna enligt alkohollagen ska kunna dricka sin öl i solen. Vid sitt senaste besök uppmärksammade arkitekten själv en otydlighet kring hur man tar sig
till husets entré, något han nu åtagit sig att se över. Ett annat problem som uppstått med åren och som de här
näst planerar att åtgärda handlar om naturen runt om byggnaden. Markskiktet är väldigt tunt och känsligt,
och riskerar att slitas bort när det belastas av alla besökare. Man vill nu planera en utformning av utemiljön
där rörelserna är mer styrda, för att skona marken och landskapet.
– Att vi valt att kontakta samma arkitekt handlar om att vi vill göra huset rättvisa, inte bara modernisera det,
berättar Anna. Vi tyckte att han den gången verkligen gick in i det med själ och hjärta och verkligen ville att
det skulle bli ett hus som passade med omgivningen och människorna. Ett sådant personligt engagemang
ville vi ha igen.

Henrik Sarri - fjällentreprenör och beställare
Vi träffar Henrik Sarri på fjällstationen i Nikkaluokta och han är uppenbart väldigt stolt över att få visa upp
huset som han själv varit med och beställt en gång i tiden.
Henrik berättar att han växte upp i en renskötarfamilj med renar både i Norge och i Sverige. Med renarna
rörde de sig från Narvik till Vittangi över året. När föräldrarna inte längre kunde livnära sig på renskötsel blev
man bofasta i det som skulle bli Nikkaluokta by och ägnade sig så småningom mer och mer åt att lotsa turister i fjällvärlden. Henrik själv började sin bana med att på 50-talet forsla turister i båtar och har sedan dess
alltid arbetat med att visa fjällvärlden för besökare.
– Från början bodde vi ju i kåtor. Du förstår att vi samer som hade renar, vi fick ju inte bygga vanliga hus. Vi
skulle bevara den samiska traditionen och vara kringflyttande. Men till slut hjälpte ju inte det, vi byggde ändå.
Och sen så småningom försvann det där kravet och vi hade timmerstugor och brädstugor här.
Henrik är numera pensionerad och har växlat över ansvaret för fjällstationen till sin dotter Anna och fru Mar-
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gareta. Men då, för nästan 30 år sedan, var Henrik med och tog initiativet till huset.
– Vi hade föreslagit för Länsstyrelsen att vi behövde en ordentlig turistanläggning här i Nikkaluokta. Och då
går det ju inte att vi själva ritar den, för det blir ju bara en kåta det. Men så fick vi tag i den här arkitekten Hans
Tirsén. Han verkade förstå sig på den samiska och den finska kulturen som vi har här.
Vi frågar hur mycket Henrik hade att säga till om hur huset skulle se ut.
– När arkitekten frågade: hur ska det här se ut? Då bjöd jag honom till Nikkaluokta och tog honom ut på en
båttur. För där ute på sjön, där ser man hela fjällvärlden väldigt bra. Han fotograferade naturligtvis hela tiden
och jag visade honom landskapet och fjällmassivet. Och så kapellet såklart. Kapellet tog han genast intryck
av och där i båten gjorde han tecken åt mig som ett tält med händerna. Jaha, tänkte jag, den här arkitekten
tänker att den utvändigt ska harmonisera med kapellet. Och det fick han till, minsann.
Henrik berättar att han själv drev på mycket om att det samiska skulle vara tongivande i byggnaden. Han pekar på byggnadens stora runda fönster, på takets invändiga former och på golvets beläggning som element
som färgats av det samiska.
– Golvet ville arkitekten från början skulle vara cementgjutet. Då kom jag med förslaget att vi skulle plattsätta
det som ett samiskt flätmönster. Och där fick jag precis som jag ville!
Henrik blev väldigt nöjd med resultatet av huset och tycker fortfarande att byggnaden står sig väldigt bra.
Om det är någonting som fungerar mindre bra, säger han, är det att den inte är så värst formbar. De tankar
som familjen har haft på att bygga något större har inte gått att genomföra med den här byggnaden.
– Men annars funkar den ju jättebra, den här byggnaden! Kommunen kommer än idag hit med sina exklusiva
gäster för att visa både byggnaden, naturen och den kultur vi har här i fjällvärlden.
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1. Situationsplan Nikkaluokta Fjällstation, Arkitektur nr 4, 1991
2. Nikkaluokta Fjällstation, entréplan samt övre plan,
Arkitektur i Sverige 1990-94
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1. Nikkaluokta kapell, ritat av Cyrillus Johansson 1942, vykort
2. Kiruna kyrka, ritad av Gustaf Wickman 1912, vykort
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NIKKALUOKTA DÅ
Samisk funktionalism?
Tre år efter färdigställandet av byggnaden presenterar FFNS Arkitekter genom Hans Tirsén byggnaden i
tidskriften Arkitektur. Inledningsvis beskrivs huset utifrån rent funktionalistiska ambitioner: vindriktning och
väderstreck har gett orientering, och snöns rörelser har gett planformen.
Huset sägs ha för avsikt att framträda tydligt i landskapet men ändå “naturligt höra till platsen”. Då det handlar om en byggnad som i form, färgställning och material kontrasterar mot sin omkringliggande natur, borde
ett rimligt antagande vara att samhörigheten som det syftas på ligger på det kulturella planet snarare än i
relation till landskapsbilden. Vidare i presentationen beskrivs också detta samband:
“Ritar man åt två samefamiljer ligger det nära till hands att använda samiska former, färger och symboler.
Goda nationalromantiska förebilder fanns på nära håll: Kiruna kyrka av Gustav Wickman och ett kapell i Nikkaluokta av Cyrillus Johansson. Båda är tältliknande, helt faluröda träbyggnader. Det här huset fick också bli
ett rödfärgat trätält.”
Byggnaden ämnar alltså med sin gestalt höra samman med platsen genom dels kulturhistoriska värden hos
människor kopplade till platsen och dels genom kopplingar till två äldre byggnader. Tittar man då på vad dessa två referensbyggnader, med trettio års åldersspann och sju mils avstånd, har gemensamt utöver takvinklar
och fasadfärg (det bör rimligtvis ha förekommit många fler faluröda sadeltak i nejderna), så är det att de är
byggnader ritade av två välrenommerade arkitekter utan egentlig koppling till den lappländska eller samiska
kulturen. Förhållandet mellan dessa byggnader visar på en intressant ”stafettolkning” av platsens specifika
kultur: tre decennier efter Kiruna kyrka ritas kapellet med kyrkan som förebild, fyra decennier därefter, står
de bägge föregående byggnaderna som referenser till Nikkaluokta fjällstation.
Vidare i presentationen beskrivs tydligt symbolspråk och formkopplingar i huset. Gestaltningsval presenteras rättframt men motiveras bara med härkomst i den främmande kultursfären som tolkas, den samiska.
Kopplingar till den egna samtiden eller rådande influenser nämns inte alls. Mot slutet av texten framkommer
andra motiv än de rent funktionalistiska till husets placering och planform: “Eftersom den ena familjen är
fiskare ville jag också göra huset som en båt, med den spetsiga stäven mot Kebnekajse och äventyret...”.
Andra symboler som nämns är taket som liknas vid “de fyra vindarnas mössa”. Samiska mönster i gestaltning
av byggnadsdelar lyfts fram samt både invändiga och utvändiga drag som ska anknyta till en tältkåta.

“Spirituellt bygge för en specifik funktion”
Frågeställningar kring platsens karaktär och vilka gestaltningsmotiv fjällets nya arkitektur knyter an till, verkar varit aktuella även i samtiden. I en artikel av Olof Hultin i samma nummer av tidskriften från 1991, diskuteras detta angående den explosion av nya byggnader tillägnade fjällturism som 80-talet förde med sig.
Krasst konstateras att det framförallt rör sig om en arkitektur framtagen för att först och främst frambringa
maximalt med vinst för exploatörerna.
“I vissa heta orter som t ex Åre rådde rena Klondyke-stämningen med en dito arkitektur som resultat.”
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Sedan följer en genomgång av projekt som representerar denna 80-talets nya arkitektur - fjällturismarkitekturen. Man lyfter frågor om vilka gestaltningsmotiv man har kunnat sälla sig till på platser, som tidigare ofta
varit fria från den här typen av byggnadstradition, i den här stora skalan. Genomgången av olika projekt visar
på olika ställningstaganden, men det är till största del inte alltför uppskattande tongångar. Det förefaller som
att exploateringens omfattning ganska mycket påverkat det som bedöms vara arkitekturens kvalitéer.
Bland exemplen finns byggnader som bedöms helt ha vänt ryggen till platsen: “I sin okänslighet (...) inget
förstått av den diskussion som sedan 70-talet handlat om att anpassa nya byggnader till den lokala karaktären”. Det finns också de projekt som beskrivs ha tagit inspiration från förra vågen fjällturism, nämligen det
tidiga 1900-talets fjällarkitektur. Ytterligare andra byggnader arbetar med naturen och de branta bergen som
ledmotiv för gestaltningen.
Till den här senare kategorin bedöms turiststationen i Nikkaluokta tillhöra. I varje fall associeras byggnaden
med sina branta tak till fjällets form, men, konstateras det:
“Här har arkitekten sökt gestaltningsmotiv på ett mindre direkt men väl så intressant sätt. Ägarna till anläggningen, av samisk börd, skall naturligtvis så här långt norrut ha en lappkåta!”
Generellt beskrivs Nikkaluokta fjällstation, i positiva ordalag. Byggnaden beröms för att kombinera funktionella krav som väder och vind med en traditionell formidé som bas. Sammanfattningsvis beskrivs huset: “Det
är ett spirituellt bygge för en specifik funktion.”

SAMTAL MED ARKITEKTEN
Vi samtalar med den ansvarige arkitekten Hans Tirsén via telefon från Luleå där han varit verksam på det egna
kontoret Tirsén & Aili Arkitekter sedan 1997. Hans har nyligen varit tillbaka i Nikkaluokta för att, efter dryga
25 år, återigen engageras i Fjällstationen driven av familjen Sarri. Den här gången handlar uppdraget om en
välbehövd upprustning, såväl invändig som utvändig. Vi börjar med att be Hans beskriva Fjällstationen.
– Egentligen började det som ett funktionalistiskt angreppssätt. Jag tänkte: hur ska huset passa in i det här
klimatet, på den här ganska extrema platsen, där det är kallt och väldigt blåsigt? Hur beter sig vinden, hur
lägger sig snön? Var ska entrén vara? Hur spolar vinden runt huset och hur ska det vridas åt rätt håll? Entrén
skulle vara mot ett soligt väderstreck och själva platsen så snöfri som möjligt, lite grann upphöjd. Så det var
klimat, väderstreck och vindar som gav idén till formen. Sen var det ju så klart alla möjliga formimpulser som
kom till sen...
Minns du vad du hade för referenser och influenser i arbetet?
– Det blir ju så när man sitter och skissar, det ena ger ju det andra. Sen vet man inte vart det börjar och slutar.
Jag tog rätt mycket intryck av nationalromantiken, Kiruna kyrka och kapellet i Nikkaluokta. Det är ju falurött
och det är kåta-former och det är båtformer och det är alla möjliga anknytningar. Och sen kom influenser från
det faktum att det var två samefamiljer som var byggherrar. Henrik Sarri som var renskötare och Johan Haugli
som var fiskare. Då var det ju passande att göra ett hus som var lite grann som en båt, med en stäv och en
akter. Och stäven skulle ju vara riktad mot Kebnekaise, naturligtvis.
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Och sen började man leta lite grann... Eftersom jag ritade åt en samefamilj började jag titta i litteratur om
samiska symboler och det ena med det andra. Vad är det för tecken som de ristar in på sina redskap och sina
trummor och så vidare. Så hittade jag en nordsamisk solsymbol som gav motivet åt gavelfönstren på västsidan. Den runda spröjsen på fönstren, det är en fjärdedel av en sådan symbol. Det är kanske lite sökt, men
sådant är lite kul att ge sig på också. Efterhand upptäckte fotografen som tog bilder att fönstrens konturer
liknar ett närliggande berg med runda toppar. Konstigt att jag inte hade kommit på det själv. De speglar varandra precis! Ytterligare en grej som Henrik (Sarri) kom på när det hela stod klart var att: oj, det liknar ju de
fyra vindarnas mössa i takplan!
– En annan anledning till varför det ser ut som det gör är det rent konstruktiva. Det är ju svårt att bygga en
helt öppen byggnad som står stadigt i vinden. Jag ville inte behöva vindstabilisera kors och tvärs med invändiga väggar och massa stag och grejer. Då kom konstruktören på att om vi drar ner taket till marken och
förankrar så blir det stadigt, ungefär som tältpinnar. Och så blev det ju ännu mera som en kåta.
Hur brukar din gestaltningsprocess se ut?
– Jag brukar kalla mig för funktionalist. Det värsta vore att få uppdraget att rita mitt drömhus. Jaha, hur fan
skulle det se ut? Ingen aning. Jag löser liksom rent praktiska problem hela tiden. Samtidigt vill jag ju tillföra
någonting mera, men det är steg två det. Först har man sitt lokalprogram med kvadratmeter hit och dit. Då
ska man lägga det pusslet och se till så att allting fungerar logistiskt. Nästa pussel blir hur huset ska orienteras
och sen hur det ska se ut. Och då får man ju gå fram och tillbaka flera gånger innan man blir nöjd. Jag har inga
färdiga idéer i bagaget från början, det får ge sig allt eftersom.
För Fjällstationen beskrev Henrik Sarri det som att han varit ganska delaktig i den här processen och att ni
hade haft en bra dialog kring hur det skulle utformas.
– Ja absolut. Och man måste ju ha beställaren med sig hela tiden om man inte ska rita någonting som är fyrkantigt. Han eldade ju på och uppmuntrade. Och då kan man så klart ta ut svängarna lite mera.
Det här med de nationalromantiska influenserna kombinerat med det samiska, det är en ganska speciell
korsning det?
– Men så var det ju på nationalromantiken, man skulle knyta an till någonting långt bak i tiden. Och Fjällkarlarna som byggde kapellet de var ju väldigt romantiska och gillade även samer och kåtor och sånt. Så det är ju
egentligen ganska logiskt. Och för mig som är lite funktionalist, jag har ju det här med klimat och konstruktion som sammanfaller. För de historiska kåtorna är ju så funktionella de kan bli. Minimal insats med resurser
och maximal nytta med funktioner. Precis det som är funkis i grunden.
Var det beställaren som drev på det här med de samiska influenserna?
–Ja, men det var ju mycket som gav sig i efterhand också. Jag startade ju inte med att rita en
lappkåta och försökte pressa in allting i det sen, med en förhandsgiven form. Men har man med sig idén i
bakhuvudet att nu ska jag rita åt en samisk familj, då påverkas ju så klart de olika beslut man tar. Det gör det
ju.
Du har ju nyligen varit där igen och sett över byggnaden. Hur tycker du att huset har hållit sig?
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– Det är i skriande behov av en upprustning utvändigt. Färgen var ju nästan avflagnad så att panelen riskerar
att ta skada. Den där slamfärgen är väldigt lätt att måla om, men den håller ju inte så länge. Möblerna började
också bli lite slitna och belysningen var gjord som man gjorde förr. Så det finns en del att uppdatera.
Sen hade man gjort lite egna tillägg invändigt och sånt får man väl acceptera tycker jag. Det kan ju inte stå
still i tjugo år utan att det händer nåt. Fast den där baren gillar jag väl inte sådär värst, men det sa jag inte. De
hade gjort nya receptionsdiskar också, det tycker jag inte gör så mycket heller. Men jag vet inte, det kanske
hade varit bra att ta in en helt fräsch person som gör om alltihop. Jag vill ju bara ha kvar det som det var.
När ni valde materialen i Fjällstationen, hur resonerade ni då?
– Utvändigt var det nog rätt självklart, det skulle vara faluröd panel. I och med kapellet och Kiruna kyrka,
var det ju ganska svårt att tänka sig något annat. Sen kan man ju inte göra ett betonghus på ett ställe som
Nikkaluokta som är så bökigt att ta sig till. Så det blev självklart trä som är enkelt att bygga med på en sån här
plats. Invändigt fick det ju också bli trä då, och då valde vi furupanel. Kanske också för att det var det som
gällde på 80-talet.
Innertaket tänkte jag mig som en tältduk. Där är det skivor och mellan skivorna är det halvrunda lister som
ska se ut som kåta-stänger. Lite fånigt, men så tänkte jag. Och i och med att man drar ner taket så blir det ju
lite som ett tält. Och eldstaden mitt i, det var viktigt att få med. Henrik for upp på fjället och samlade stenar
till den där spisen. Så det var nog ganska enkelt att välja material faktiskt, ganska självklart.
Minns du vad du själv hade för förebilder på den här tiden?
– Ralph Erskine är en av mina förebilder genom tiderna, jag tyckte om hans sätt att resonera. Han var funktionalist även om man inte kan tro det när man ser kåkarna för att de är så roliga. Han sa alltid att kåkarna
skulle ha en knorr på slutet, och det är ju den knorren som är så viktigt sen. Erskine var ju även väldigt duktig
på det här med klimat, hur vinden betedde sig och hur snön la sig. Han gjorde hotellet i Borgarfjäll som jag
hade med mig i bakhuvudet hela tiden. Den är ju på många sätt rätt lik fjällstationen i Nikkaluokta.
Att arbeta med symboler, ta in historien och fokusera på den lokala förankringen, verkar ligga nära den tidens
postmoderna idéströmningar. Minns du hur influerad du var av din samtid?
–Det här med postmodernism, ja. Det var väl när man plockade upp några former från historiens rika förråd
och liksom placerade lite barrockgavlar och lite kolonnader på nya hus. Det är lite scenografi, man vill berätta
något med det och göra en liten föreställning. Ja, man gjorde väldigt mycket sånt under 80-talet, kanske en
bit in på 90-talet. Det kom från Amerika och det var ju väldigt fint. Men det var trendigt i kanske 7-8 år, sen
var det ingen som ville höra talas om det. Som bostadshuset Tutti-Frutti i Luleå till exempel. Det kom till när
det precis hade blivit omodernt med postmodernism. Stackars arkitekter, de var lite sent ute!
Men det du själv ritade då, var det färgat av de här influenserna?
– Jag ritade LKABs huvudkontor i Luleå i början på 80-talet och då var det jättetrendigt med postmodernism.
Och det blev väldigt postmodernistiskt! Det är fortfarande deras huvudkontor 30 år senare trots att LKAB
växt och expanderat. Jag tycker att det har stått sig jättebra. I den byggnaden har jag berättat berättelsen om
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gruvföretaget LKAB. Det är en berättelse om Kiruna, Gråberget och om slutprodukten. Längst upp i byggnaden står det en flaggstång och på den är det en guldknopp och den där guldknoppen; det är förtjänsten.
Det har jag noga förklarat exakt hur jag har tänkte, det var definitivt något jag gjorde med postmodernistiska
uttrycksmedel. Det är lite av en story-telling så att säga.
Sen blev det som sagt omodernt rätt snabbt. Fast det var kul så länge man fick hålla på. Innan hade det stelnat
lite grann på 70-talet, det var lite av ett lågvattensmärke. Det var varken snyggt eller roligt längre, bara dåligt.
Det piggnade till lite på 80-talet och sen tycker jag att det blivit bättre på 90- och 2000-talet. Rent allmänt.
Hur tycker du att det är idag?
– Det är väldigt mycket fasader som gäller nu. Snygga fasader och snygga gestalter. Det är inte så noga med
funktion längre, nu är det bara yta. Det kan man ju tycka som gammal funktionalist att det är synd att det ska
slå över åt andra hållet. Men det är ju som det är.
Tänker du att det är någon skillnad på hur man motiverar sina formval idag mot då?
– Oja! Nu är det bara gestalt och form och yta. Nu ska allt hävda sig. Fuck the kontext! - liksom. Man ska inte
ta hänsyn till omgivningen. Jag är van vid att ta maximal hänsyn till omgivningen och att det ska passa in och
kännas självklart. Men nu är det tvärtom, det ska sticka ut och ha en egen gestalt och ett eget uttryck. Så nu
får man ju förhålla sig till det på något vis då.
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DISKUSSION: SKANDINAVISKT OCH STILRENT?
Ett exempel på att ämnet arkitektur som kulturfält verkar ha en egensinnig särställning, är att vissa frågor
som självklart kommit att problematiseras inom andra samhällsfält och kulturgenrer allt för sällan tas upp,
genomlyses och diskuteras i förhållande till arkitektur. Exempel på detta är frågor om kulturell makt, kolonialism och rasism. När absolut största majoriteten av arkitektkåren i Sverige kommer från vit svenskättad
medelklass är det alltså i största mån den starkare majoritetskulturen som tolkar, ritar och bygger för alla
kulturer och grupper i Sverige. Det vore då också högst aktuellt att föra en diskussion om detta med utgångspunkt i det faktum att smak och estetik är oskiljbara från maktstrukturer och kulturella hierarkier.
När arkitekten Hans Tirsén beskriver gestaltningsarbetet med Nikkaluokta framkommer det att han låtit sig
inspireras av den samiska kulturen. Han har tittat på samiska symboler och tagit intryck av tradition och
förutsättningar på platsen. Det har även förekommit ett slags givande och tagande med den samiska beställaren, som kommit med input på sina ställen. De arkitektoniska referenser som anges som mest tongivande
visar sig dock vara Kiruna Kyrka samt Nikkaluokta Kapell, där det samiska uttrycket tolkats av icke-samiska
arkitekter och mer eller mindre reducerats till den tältliknande formen. Självklart är detta två vackra och
intressanta byggnader, men kedjan av icke-samiska arkitekter som tar intryck av varandra, säger något om
vilken arkitekturtradition som värderas högst. Precis intill Nikkaluokta Turiststation ligger en torvkåta, en
rund och bullig konstruktion. Självfallet finns det fler sätt att uttolka samisk byggnadstradition.
Det är inte ovanligt för en svensk arkitekt, som arkitekten för Nikkaluokta gör, att framhålla funktionalistisk
som en ledstjärna i formgivningen. Med ett litet avbrott av postmodernitet, så är fortfarande den rationella
funktionalismen den mest grundmurade självbilden. I fallet med Nikkaluokta fjällstation presenteras det som
funktionalistiska idéer med inslag av samiska former, en slags framställning av den ”svenska” som möter den
”samiska”. Här representeras det svenska inslaget av det funktionella, modernistiska, det samiska är den lite
excentriska knorren. Den svenska - eller skandinaviska - självbilden av sobert, rationellt och ”stilrent” hålls
intakt men kryddas upp på ett sätt som är lättsmält i majoritetskulturens ögon.
Här finns såklart även andra aspekter att ta i beaktande. De två kyrkorna representerar det svenska majoritetssamhället och utgör på så sätt en symbolisk del i Sveriges kolonialisering av
Norrland. Särskilt Nikkaluokta kapell, med sin storslagna placering mitt i det svårtillgängliga fjällandskapet,
verkar vara ett sätt att markera majoritetssamhällets närvaro och behov av att tillägna sig platsen. Nikkaluokta kapell uppfördes av “Fjällkarlarnas klubb”, en ideell förening som bestod av fjällentusiaster såsom den
mångårige klubbordförande generallöjtnant Gösta Lilliehöök.
Inträdesprovet bestod i att man skulle bestiga en tidigare ej bestigen fjälltopp på minst 1200 meter. Underförstått då att denna fjälltopp skulle vara obestigen av en av majoritetssamhällets upptäcktsresande. Nikkaluokta Kapells placering rimmar väl med detta inträdesprov, med sin placering på toppen av en kulle symboliserar den en slags kolonialisering av landskapet. Nikkaluokta fjällstation, som startats och fortsatt drivs
av samiska familjer med rötter långt tillbaka på platsen, har en helt annan funktion och betydelse. Samtidigt
så är dess arkitektoniska uttryck starkt präglat av byggnader såsom Nikkaluokta Kapell och Kiruna Kyrka,
byggnader som rymmer delar av historien om Sveriges kolonialisering av Norrland.
Med utgångspunkt i vår studie av Nikkaluokta Fjällstation lyfter vi dessa frågor tillsammans med Nathan
Hamelberg, skribent och debattör samt utbildare i frågor som berör normkritik, maskulinitet, våld och utrymme.
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SKRIFTLIG INTERVJU MED NATHAN HAMMELBERG, DEBATTÖR
Kulturell appropriering och “whitewashing”
Nikkaluokta fjällstation har startats, byggts och drivs av en samisk familj. För dem har det varit relevant att
utformningen av byggnaden tagit avstamp i samisk byggnadstradition. Denna tältliknande fjällstation, som
ritats av en svensk arkitekt från Luleå, har i kontrast till de samiska inslagen försetts med en fasad som utgörs
av faluröd träpanel. Detta grepp syns även i två närliggande kyrkor, inslag av samisk byggnadstradition draperat i faluröd träpanel.
Kan man tala om den faluröda träpanelen som en form av ”whitewashing” av samisk kultur? Skulle du kunna
ge exempel på när detta händer inom övriga områden i kulturen?
Jag kan främst tänka på ”whitewashing” inom barnkultur, där De Andra förklaras i relation till ett föreställt
vi (ett vi som är vitt, infött svenskt osv) vilket just utpekar De Andra som andra snarare än inkluderar dem.
Framförallt handlar ett avdramatiserande av de andra inte sällan om att tillfälligt ge utrymme åt dem snarare
än att vidga på gränserna för vad som kan ses som svenskt. Ett nästan parodiskt exempel, just från barnkultur,
är det särskilda Bamse-äventyr som gjordes specifikt för att motverka rasism. ”Bamse och Kalle Svart Skalle”
från 1980 som återtrycktes av Statens invandrarverk 1988 och 1993. I serien dyker en svarthårig igelkott upp
och mobbas av de andra igelkottarna och Bamse och Skalman kommer till undsättning och förklarar att det
inte är ok att utesluta någon för att den ser annorlunda ut.
Sedan dyker ”Kalle Svart Skalle” inte upp någon mer gång; hans funktion är inte att vara ett subjekt utan mer
ett objekt som Bamse och Skalman kan agera moraliskt visavi – paradoxen är ju att han utesluts av tecknaren när funktionen är avklarad. Nedtonandet – eller whitewashingen – är att rasism reduceras till en form av
mobbing.
Var anser du att gränsen mellan respektfullt hyllande av annans kultur och kulturell appropriering går?
För mig är kulturell appropriering främst en beskrivning av hur kulturellt utbyte sker under ojämlika förhållanden. Kultur är inte essentiellt, men likafullt är det så klart meningsfullt att t ex tala om olika kultursfärer. På
grund av en rad faktorer privilegieras vissa lån i jämförelse med andra – oftast utifrån vilket subjekt som tar
från vilken sfär. När något tas ur ett sammanhang och återlanseras – ta till exempel Pablo Picassos appropriering av traditionell afrikansk konst – så ges det plötsligt en ny status.
Jag tänker att det mest avgörande är hur någon förhåller sig till appropriering – kultur har alltid utvecklats
genom influenser, utbyten, handel och till och med stöld. Om den som approprierar
osynliggör influenserna är det så klart illa. Om den som approprierar missrepresenterar det den tar av är det
åter illa. Om den som approprierar tar något som har en platsspecifik och eventuellt rituell betydelse så är det
så klart känsligt. Men en än mer svårlöst konflikt är när något som är folkloristiskt, folkkultur eller liknande,
inramas som någon enskild persons skapelse. Det är inte något specifikt för centrum/periferi menat som
Europa vs övriga världen; mycket av den tidiga klassiska musiken uppstod när populära visor skrevs ner – i
efterhand handlar konflikten då om synen på upphovsrätt/verkshöjd.
I den samtida diskussionen som är så starkt influerad inte bara av identitet utan även av individualism försvinner ofta den här konfliktdimensionen. Det blir då en fråga om ”vem” som får ta av en kultur, snarare än en diskussion just om att en individ tar av det som växt fram kollektivt. Det blir en sluttande bana om vem som får
använda vilka uttryck helt enkelt. En annan fråga är helt enkelt hur kultur fungerar som varor – i cirkulationen

92

av varor blir upphovsmannen en del av ett verks identitet. Om något vi ser som ett underverk, något hyllat
verk, har en västerlänning som upphovsman blir denne i regel namnkunnig, trots att det kreativa handlar om
andras skapelse. Om något vi ser som underverk är en del av ett historiskt kulturarv i andra kulturer än den
västerländska (som sedan åtminstone renässansen varit besatt av att koppla kultur till individer) så blir oftare
skaparna anonyma.
Om man ska överföra resonemanget på populärmusik: problemet med till exempel Elvis Presleys (eller senare, Rolling Stones) appropriering av rhythm and blues är inte att de ”stal” svart musik. Problemet är att
de gavs företräde att uttolka musiken i en vit kapitalistisk och rasistisk kulturindustri, att radiokanaler och
skivbolag spelade och marknadsförde musiken mångfaldigt mer än de artister de lånade friskt från, enbart
på grund av de förras hudfärg.

Ofta krävs en arkitekt djupt rotad i svensk kultur och tradition för att legitimera och driva
igenom exempelvis moskébyggen i Sverige. Detta framför att anlita ett utländskt arkitektkontor som delar
bakgrund med kunden och som, till skillnad från de svenska arkitekterna, faktiskt har tidigare erfarenhet från
liknande uppdrag. I en artikel från tidskriften Arkitektur tittar forskaren Jennifer Mack närmare på just detta
förhållande och exemplifierar genom att citera ett gestaltningsprogram från 2011 (ett officiellt dokument där
staden beskriver de gestaltningsmässiga riktlinjerna för ett byggnadsprojekt, ofta grundat i ett konkret förslag
från ett konsulterande arkitektkontor) för en planerad moské i Tensta. Då har stadsbyggnadskontoret i Stockholm bland annat skrivit följande angående önskemål om karaktär och gestaltning:
“Moskéns utformning bygger på ett möte mellan en muslimsk formvärld och en skandinavisk, modernistisk
byggnadstradition. Att få byggnaden anpassad till sin omgivning har varit ett
tydligt mål för stadsbyggnadskontorets handläggare i processen fram till färdigt planförslag. Det innebär att
byggnaderna skall uttrycka en samtida arkitektur med enkla, stilrena fasader.”
Tycker du att det någonsin finns en poäng att anpassa en minoritetsgrupps kulturella uttryck för att passa in
i den starkare majoritetskulturen, i syfte att göra det mer lättsmält, mer lättintegrerat eller någonting annat?

Det här är så klart delvis en fråga om hur stadsbyggnadskontorets formuleringar skall tolkas –
handlar anpassningen om att assimilera “De Andra” till Sverige, eller är det en faktisk tanke om något nytt?
Lika mycket som nedtoning av det som sticker ut estetiskt kan utgå från essentialistiska föreställningar om
De Andra kan motsatsen – exotism – göra det.
Jag tror diskussionen är svårnavigerad utan att ta in den bredare kontexten, men för att göra just det kan
man gå tillbaka ett drygt decennium till tiden då moskén vid Björns Trädgård uppfördes. Vid den tiden fans
en högljudd opposition som inte enbart var begränsad till rasideologiska grupper, även folk som får anses
tillhöra den svenska kultureliten var kritiska till moskébygget.
Författaren Per Wästberg, som var en rätt framstående profil inom den svenska antiapartheid-rörelsen, var
verksam i Stockholms Skönhetsråd och talade strax innan millennieskiftet om att moskén inte skulle passa in
i stadsbilden i Stockholms innerstad, men väl i Stockholms förorter – något som var och en som är det minsta bevandrad i frågor om boendesegregationen i Sveriges huvudstad borde ha lätt att tolka som menande
att moskéer passar i stadens periferi där muslimerna hör hemma. I ljuset av den diskussionen blir ju en idé

93

om ”ett möte mellan en muslimsk formvärld och en skandinavisk, modernistisk byggnadstradition” inte helt
oproblematisk.
I en annan kontext kan man kanske lättare se en sådan idé som ett uttryck för en vilja att förena identiteterna
”svensk” och ”muslim” och här kan det som värst ses som uttryck för att identiteterna delvis är motsatta. Optimisten läser det väl som att det muslimska ska infogas i Sverige och inte förstås som något inkompatibelt.
Det här handlar om en intersektion av olika frågor på en samma gång, framförallt om gestaltningen av den
offentliga miljön. Hur ser beslutsgångarna ut? Hur ser medborgardialogen ut? Hur ser det lokala demokratiska inflytandet ut? ”Vems fråga” är frågan om ett bönehus? Jag tänker att vi varken har något enhetligt manus
eller facit för att hantera frågor som den här i Sverige. Oavsett om det handlar om en moské, kyrka eller
synagoga, eller för den delen buddhistiskt eller hinduiskt center, så har vi inget fastställt sätt att besluta hur
uppförande ska ske. Att det just är en moské som sätter problemen i blixtbelysning beror på hur islam ses
som främmande bland vissa röster i debatten.
Om vi blickar ut i Europa tas centrala frågor om fri- och rättigheter på volley – i extremfall har moskéers och
minareters vara eller icke-vara avgjorts genom folkomröstningar. Vilket är ett yrvaket sätt hantera religionsfrihet och relationen mellan det offentliga och privata. Jag säger inte att det finns ett färdigt svar, men problemet är att rättigheter kommer hanteras godtyckligt om vi inte har en fastställd praxis.
Jag tycker även att själva formuleringen ”möte mellan en muslimsk formvärld och en skandinavisk, modernistisk byggnadstradition” är ett problem på andra sätt. Den muslimska formvärlden uppvisar en enorm variationsrikedom, medan modernism är något grundläggande för den svenska självförståelsen. Det blir alltså
något väldigt heterogent som ska möta något mer enhetligt, vilket skapar en risk för att det heterogena lätt
representeras genom klichéer. Själva idén om modernism bygger ju på en tanke om ständigt framåtskridande. ”Det andra” – här den muslimska (form)världen - kan lätt fylla funktionen av relief för att förstärka den
bilden – när den verkliga muslimska världen såklart också präglades av modernism under 1900-talet, inte
minst under Nassers, Ben Bellas, Ataturks och Mossadeqs vitt skilda regimer. Även traditionella moskéer har
ju så klart uppvisat en enorm skillnad. Vänd på perspektivet; att en kyrka i ett modernt muslimskt land ska
formges utifrån ett möte mellan en kristen formvärld och en arabisk, modernistisk byggnadstradition.
Vilken kristen formvärld är det som möter modernism? Koptisk? Luthersk? Grekisk-ortodox?
Eftersom arkitektkåren i Sverige som beskrivet är ytterst likriktad, finns det för det mesta inga andra alternativ eller röster när det ska utformas byggnader och miljöer för kulturer eller grupper utanför den som utgör
normen inom arkitektkåren. I det sammanhanget verkar valet stå mellan att den dominerande kulturen tolkar
minoritetskulturen eller att det överhuvudtaget inte förekommer uttryck för mångfald i den byggda miljön.
Ser du några paralleller till andra kulturyttringar där alternativen saknas? Kan du ge exempel på hur man har
hanterat frågan?
Det här dilemmat är ju som störst i kulturformer som kräver en omfattande produktionsapparat och där det
finns en mängd gatekeepers att kompromissa med. I andra delar av det kulturella spektrat – litteraturen och i
viss mån musiken – så är det i princip två huvudaktörer som behöver spela åt samma håll: författare/musiker
och förlag/skivbolag/bokningsagenturer. Sedan har vi en rad konstarter däremellan: teater, film, opera, dans
med flera, men även kulturinstitutioner som muséer och konsthallar. I viss mån skulle jag säga att de alla är
mer känsliga för föreställningar om att deras existensberättigande ligger i att de förvaltar sitt uppdrag på ett
sätt som tar mångfald på allvar. Detta för att de i rätt stor grad är offentligfinansierade. I praktiken ser det
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väldigt olika ut, mångfald kan vara kosmetisk (att den sitter på ytan och folk som syns utåt blir mångfaldsalibin) eller så att säga provisorisk (att helheten är väldigt homogen och dilemmat löses med inhyrda produktioner, uppsättningar osv).
För att långsiktigt lösa frågan tror jag två saker behöver ske: kulturinstitutioner, arkitektkontor i allra högsta
grad inkluderade, behöver 1) tänka kritiskt kring mångfaldsbegreppet, både i termer av kulturellt/etniskt/
nationellt ursprung och ur så många fler sätt samt 2) se diversifierade erfarenheter bland de anställda som
en resurs. Det senare handlar om att flytta in skilda perspektiv i de egna organisationerna istället för att jämt
tvingas att momentant kompensera för avsaknad av dem, men också att se att erfarenhet är en form av kompetens, inte minst i termer av omvärldsbevakning.
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Arkitektur i Sverige 1990-94, Arkitektur Förlag, 1994
Jennifer Mack, ”Formen följer tron: just nu planeras tre nya moskéer i Järva i Stockholm”,
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BO 100
- Brukarinflytande och skräddarsydda lägenheter
Byggnadsår: 1989-91
Adress: Mon Bijougatan 4
Arkitekt: Ivo Waldhör, Arkitektbolaget Dahlquist-Larsson genom Britta Dahlquist och Lars-Ingvar Larsson,
Bygg-A Ernfors & Jacobson Arkitekter genom Ulf Ernfors, Hultin & Lundquist Arkitekter AB genom Jan Danielsson
Stadsplan: Malmö Stadsbyggnadskontor genom Ivo Waldhör
Trädgård: Elisabeth Norrby
Byggherre: Malmö Kommunala Bostads AB
Entreprenadform: Generalentreprenad
Byggnadsentreprenad: Harald Nilsson Byggen AB
Kostnad: 60 Mkr
Byggnadtyp: Bostadshus med 39 lägenheter på 42-140 kvm, hyresrätter, 4-5 plan.
Arkitekt Ivo Waldhör är verksam i Malmö och bor själv i en av lägenheterna i bostadshuset, dock är den nuvarande lägenheten ursprungligen inte ritad till honom själv. Ivo Waldhör har sin utbildning och bakgrund i
Österrike och har länge varit aktiv i Malmös kulturliv, bland annat som ordförande för Arkitektföreningen i
södra Sverige.

Bakgrund
Efter rekordårens bostadsbyggande dröjer det mer än ett decennium innan bostadsmarknaden i Sverige
återupplever en boom. Under den här perioden har allt fler börjat rata miljonprogrammets bostäder och
bomiljöer till förmån för småhusmarknaden. På flera håll i Sverige tampas allmännyttan i städerna med tomma lägenheter och dålig ekonomi. Man försöker från flera håll att vända den här trenden. Både ekonomiskt
med gynnsamma reformer, men också strategiskt genom att upprätta den första bomässan; Bo85 i Upplands
Väsby. Det är nu aktuellt att intressera sig för boendet som fenomen och att diskutera vad ett kvalitativt boende är. Då diskussionerna förs i skuggan av rekordårens bostäder, påverkar frågan om hur man kan få till ett
annat typ av boende idéklimatet. Mer småskaligt, mer varierat, mer känsla av gemenskap, mer personligt och
mer inflytande till de som ska bo.
I Malmö är mönstret detsamma. Det kommunala bostadsbolaget MKB dras i mitten på 80-talet fortfarande
med kris och dåligt rykte som en baksmälla efter miljonåren. Man söker efter strategier för att vända på detta
och nappar så på idén med att upprätta ett experimentbygge. Ett hyreshus som planeras av och tillsammans
med de boende. På många sätt är Bo100, som det kom att kallas, den totala motsatsen till MKB:s bostadsbestånd från 60-70 tal. Själva grundidén är nämligen ett koncentrat av de ovan nämnda idealen: småskaligt,
varierat, personligt och med stort brukarinflytande. Så även om Bo100 kom att bli ensam i sitt slag i bostads-Sverige är det som tanke en tydlig representant för en samtid som slår bakut mot en funktionalism uppskruvad i sin ytterligaste form.
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BO 100 IDAG
Från upprustningsförsök till hipster-tillvaro
Det dröjer innan vi lyckas orientera oss helt. Så huset i hörnet mot Bergsgatan är inte del av Bo100? Men
tidsmarkörerna är ju så snarlika för våra otränade 2010-tals ögon. De färgade keramiska plattorna i sockel, de
färgglada plåtöppningarna, de rundade fönstren. Vi kommer senare att få veta att huset på hörnet tillkommit
efter det att Bo100 färdigställts, kanske att det då tagit intryck av sin granne. Oavsett blir det tydligt hur rätt
för i sin tid Bo100-huset är på många sätt. I mötet mellan de bägge husen uppstår en liten nisch som resultat
av någon 80-talistisk planestetik. Där på fasaden finns en plakett som informerar om ett konstverk av Ernst
Billgren. “Grävlingtrappan” som konstverket heter, vandaliserades dock för ett år sedan och kvar finns bara
ett tomt kisshörn.
Lite längre in på Monbijougatan nummer 4, som är Bo100s adress, är den färgglada och naivistiskt illustrerade grinden just nymålad. Den har samma typ av mättade färger som fönster, fasadplattor och dörrar.
Renoverad till ursprungligt skick formligen lyser den mot oss. Mot gatan upplevs huset med sin brokighet i
former, utskjut och indrag, fönsterformer och räckestyper som mer sammanhållen än man skulle kunna tro.
Fasad, plåtdetaljer och räcken är i grunden enhetligt ljusgrå och vita färgglada fönster och socklar dyker upp
som accenter. Mot gården har collagetekniken fått ett friare spelrum. Här är de utkragande volymerna framhävda som kulörta lyktor, fasaden har fler färger och de färgglada fönsterpartierna är större. Balkonger står
på vissa håll så tätt inpå varandra att intimitet och friktion känns förutbestämt.
Det slår oss att husets sammanhang måste vara otroligt annorlunda nu mot för 25 år sedan, och att det nog
helt färgar vår uppfattning av vad vi ser. Nu är det ett kvarter som ligger ett stenkast från urtrendiga Möllevångstorget, då var det ett upplyftningsförsök av “en av Malmös många dystra stadsdelar”, som Olof Hultin
skriver i Arkitektur 1991. I vår samtid ser vi bara ett välmående och gemytligt medelklasskvarter med på många sätt ovanligt exklusiva lägenheter.

Hur är det att bo i Bo 100?
Vi träffar några av hyresgästerna och tillika medförvaltarna av huset i deras respektive lägenheter. Några har
varit med från början, några har tillkommit med åren.
Sten är ordförande i Boföreningen. Han arbetar på Hyresgästföreningen och var en av de som drivit på projektet från allra första början. Han beskriver hur projektet uppkom ur en frustration för att boende hade blivit
en fråga för industrin att svara på och inte de som skulle bo.
– Vi på hyresgästföreningen var sura på att kommunen inte intresserade sig för boende, man var bara intresserad av byggande, berättar han.
Familjens stora lägenhet ligger på bottenplan och är ursprungligen ritad för fyra personer. Det stora öppna
rummet i centrum av lägenheten har en nedsänkt del som avgränsar vardagsrummet. Trots läget på bottenplan är lägenheten fylld av ljus tack vare stora fönsterpartier som går ända upp till bjälklag. Det är en “Ivolösning” som går igenom i hela huset, förklarar Sten. Det är bara på sommaren det blir lite för varmt med de
höga fönstren.
Han berättar att de har fått kämpa för att få igenom en del lösningar gentemot arkitekterna i projektet. Det
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stora skafferiet i köket är en sådan sak, badrummet med genomgång är en annan. Som exempel på hur skräddarsydd lägenheten är för just den här familjen, berättar Sten att deras runda matbord i köket har fått diktera
burspråkets halvcirkelform. Lägenheten ovan har då fått en terrass i samma form.
Fredrika och Mikael har bott i sin lägenhet i sju år. Det är en stor tvåa med öppen planlösning. Egentligen
bodde Fredrika här först i en andrahandslägenhet och blev så förtjust i huset att hon ställde sig i kö till en
egen lägenhet. Vad är det som lockade tillbaka till det här huset?
– De är så speciella lägenheter. De har alla sin egen utformning och personlighet. Men också den fina gården,
samvaron, hela upplägget. Sen är det ett väldigt centralt läge, det får man inte glömma.
Även om lägenheten är utformad efter någon annans behov tycker de att den passar dem själva väldigt bra
med sin speciella karaktär. Exempel på detta är sovrummet med sin hexagonala form och den konkava vardagsrumsväggen som på andra sidan rymmer grannens interna spiraltrappa.
De tycker att huset känns tidstypiskt, vilket är något de uppskattar. Dock märker man på andra sätt att huset
börjar bli daterat:
– När ytterfasaden börjar bli gammal blir det ju problem och då måste vi fixa mycket själva. Balkongräckena
till exempel, de är vi nog inte ensamma om att inte ha tagit hand om. Sådana sidor upptäcker man ju i efterhand.
Anita tillhör en av de ursprungliga hyresgästerna, fast nu i en ny lägenhet. För några år sedan bytte hon bort
den lägenhet hon ursprungligt planerat, något som hon nu bittert ångrar.
– Den som ritade den här lägenheten var över 60 år och ville bara ha en precis likadan lägenhet som hon flyttade ifrån, fast nu med hiss. Så den är för vanlig och tråkig. Nu står jag på kö tillbaka till min gamla lägenhet.
Anita tar fram artiklar och texter från husets tillblivelse. Hon berättar att de är stolta över sitt hus, något som
märks tydligt när hon berättar. Vi får höra att det i processens början var ganska svårt att tänka annorlunda,
men med Ivos hjälp kunde hon komma på förebilder till sin lägenhet. Anita hade Alvar Aaltos hem i åtanke för
sin lägenhet, hon tyckte om det strama och luftiga. Högst upp i huset kunde lägenheten få öppet ända upp
till nock. Bara balkongen var för liten eftersom den förhöll sig till grannens burspråk under. Så det enda dåliga
med huset tycker Anita, är att hon inte alls kan förlika sig med sin nuvarande lägenhet.
Vad gäller husets formspråk har Anita inget anmärka.
– Stilen var ju Ivos. Det var förbehållet honom att bestämma hur exteriören skulle se ut. Men jag gillar att den
sticker ut, den här Villa Villekullan.
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BO 100 DÅ
Lyckat men dyrt expeiment
I tidskriften Arkitektur (1991) skriver Ivo Waldhör om projektet tillsammans med en av de andra involverade
arkitekterna, Lars-Ingvar Larsson. Texten är huvudsakligen en till synes saklig och kronologisk redogörelse
för processen som också redovisar fakta om byggnaden. Beskrivningar av själva huset redogör för dess konstruktion, ventilationssystem och de boendes valmöjligheter vad gäller invändiga ytskikt och köksinredning.
Ingen annan beskrivning framställs. Varken om fasadernas materialval och färgsättningar, tanken med de
gemensamma utrymmenas utformning eller om någon övergripande tanke eller grepp om gestaltningen.
Något outtalat berörs dock arkitekternas slutgiltiga beslutsrätt, vilket kan antas angå även gestaltningen.
“Alla krav och önskemål från hyresgästerna har inte kunnat tillgodoses. Som arkitekter har vi förbehållit oss
rätten att göra invändningar mot och presentera alternativ till förslag, som vi har bedömt inte vara godtagbara
av olika skäl.”
Det framgår över huvud taget väldigt tydligt att det är viktigt för arkitekterna att Bo 100 framställs som resultatet av ett gemensamt arbete, snarare än ett färdigt byggnadsobjekt. Fokus i redogörelsen är verktygen, den
demokratiska processen, mot att nå resultatet. Mot slutet av artikeln belyser man detta genom att beskriva
projektets ideologi, en idéförklaring för hur man vill arbeta med arkitektur.
“Som arkitekter har vi haft andra roller än de vi normalt är vana vid. (...) Vi har fått överge arkitektens traditionella abstrakta föreställning om människan och hennes behov efter att ha arbetat tillsammans med individer
med egen smak och erfarenheter, som gör dem till experter på sitt eget boende.”
Gestaltningsarbetet får lite mer fokus i Boken om Bo 100, utgiven av MKB vid projektets färdigställande
(1991). I en intervju med Waldhör får han frågan om formgivningen är de deltagande människornas egen eller
om det är fråga om arkitekternas pådyvlade lösningar. Waldhör svarar att det visst finns delar där han tagit
tillfälle i akt att låta sina personliga visioner få komma fram. Framförallt vad gäller huset yttre former och färger där arkitekten haft det fulla ansvaret för utformning och färgsättning. - Men råmaterialet för utformningen
är de önskemål och synpunkter som kommit, tillägger han.
I intervjun presenteras också, lite provokativt, påståendet att en del efter processen skulle påstå att arkitekten målmedvetet syftat till att bygga ett monument över sig själv, som bara präglats av arkitektens egen
vilja. Waldhör svarar att det visserligen är riktigt så till vida att det inte skulle blivit något projekt utan hans
inverkan, men att det annars är helt fel att beskriva den demokratiska processen som ett enmansverk; ”Det är
dessutom en omöjlighet att styra och ställa med människors vilja och intressen på det sätt som förutsätts, om
man påstår att det enbart är en skenprocess vi gått igenom.”
Olof Hultin kommenterar projektet i Arkitektur (1991) under titeln “Lyckat men dyrt experiment”. Att det är
lyckat erkänner han sig ha blivit positivt överraskad av. Chansen för att lyckas göra detta i Malmö, dessutom
med allmännyttan som ägare, var väldigt liten, enligt Hultin. Han beskriver husets yttre;
“De oregelbundna fasaderna med grå puts och med fönster och kakelpartier i lysande grundfärger ger byggnaden en pockande och festlig uppsyn. Möjligen skall man tacka arkitekterna som reducerade antalet fönstertyper från 150 till 48.”
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1. Situationsplan Bo 100, Arkitektur nr 8, 1991
2. Lägenhetsplaner Bo 100, Arkitektur nr 8, 1991

1.

2.
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Och tillägger sen; “Brokigheten räcker till ändå, och nu har det inte blivit mer än vad Ivo Waldhör kanske
skulle åstadkommit på egen hand...”, en insinuerande misstanke om att formspråket i sig kanske inte enbart
är en slumpens alster, utan i viss mån en målbild i sig.
Hultin konstaterar att det är en mycket särskild grupp människor som varit involverade och att han inte är
helt säker på att det är ett hus som kommer att passa alla. För även om han är positiv till att göra avsteg från
funkisens ideal om en generell bostadsstock, tvivlar han på om den “normala trebarnsfamiljen” skulle välja att
bo i ett hus med en ofunktionell lösning framför en funktionell.

Expert på sitt eget boende
evde de boende, det vill säga medplanerarna, projektet? Och hur var deras roll gentemot arkitekterna i processen? I Boken om Bo100 funderar en boende som inte riktigt har fått sina önskemål tillgodosedda i processen, om mer påstridighet baserat på större kunskap om till exempel tekniska frågor, skulle ha kunnat påverka
slutresultatet.
”Man kan också undra i vilken omfattning fasadutformningen där vi hyresgäster inte haft så mycket att säga
till om, egentligen påverkat lägenheternas utformning. (...) vid ett besök på bygget upptäckte jag att två
kvadratmeter av min balkong tagits i anspråk för ett slags markisliknande plåttak. Utifrån skulle det säkert
bli ett mycket vackert inslag i fasaden, men från min lägenhet var det så väl anskrämligt som oanvändbart”
Några andra hyresgäster ger exempel ur gestaltnings- och idéprocessen. Deras lägenhet skulle ligga högst
upp i huset.
”Vi fick förslag att satsa på ett tornrum däruppe. Arkitekterna anförde att jag som pilot, borde ha ett rum med
”himmelsk” utsikt. Jag tror förstås omtanken mer rörde Bo100-husets yttre form än mina himmelska behov...”
Det blev slutligen ett torn på huset, men tornet rymmer inget rum, utan är ren utsmyckning.
Samma hyresgäster har i efterhand kommit på nya idéer och funderar på om de skulle ha vågat vara mer
fantasifulla under processen. De lägger sedan till att det möjligtvis är den typen av tankar som uppkommer
just för att man varit i processen och lärt sig bli djärvare och tänka friare.
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SAMTAL MED ARKITEKTEN
Bara friheten är tidstypisk!
Själva utgångspunkten för hela Bo100-projektet är en kritik mot modernismens ideal som i sitt sista skede i
Sverige gestaltas i Miljonprogram och likriktade, enformiga bostadsmiljöer. Istället för monotoni och masskollektivism söker man här uttryck för den personliga individen. På sätt och vis är väl detta bara ett annat
ansikte för 80-talets strävan från kollektivet till individen. Intressant nog kombineras det dock i detta projekt
med en kollektivistisk funktion, något som kanske i och för sig också rimmar med de tidiga postmoderna idealen om en folkligt inkluderande arkitektur. I sitt motstånd mot nämnda modernistiska idéer, är alltså redan
grundtanken med projektet i någon mån bokstavligen post-modern.
Men även i gestaltning och stil finns mycket som sällar sig till samtidens postmoderna anda. Den folkliga
arkitekturen kommer inte bara i uttryck i den kollektiva tillblivelse- och boendeformen. Den reflekteras tydligt i ett uttryck med färger och mönster som gör huset till allt annat än modernistiskt stramt och abstrakt.
Lägenhetsplanerna med sina oregelbundenheter och rum skapade efter geometriska former och mönster,
bär tydliga spår av ett postmodernt rumsligt och planestetiskt ideal. Former som ju knappast bör ha kunnat
uppstå enbart utifrån hyresgästernas genuina behov. Trots att idealet i tillblivelseprocessen varit att låta
slumpen i kombinationen av de olika individernas behov styra uttrycket, är det lätt att utläsa gestaltningsdrag som tillkommit bortom den enskilda hyresgästens önskemål eller funktionsdrivna behov. Exempelvis har
de boende själva vittnat om delar av processen som tydligt har tillkommit utifrån arkitekternas gestaltande
agenda. Ändå kan vi inte någonstans läsa arkitekternas egna mål, visioner eller ideal vid husets tillblivelse
och det är med stor nyfikenhet vi träffar husets ansvarige arkitekt Ivo Waldhör för att höra hur han idag, 25 år
efter husets invigning, reflekterar kring detta.
Vi sitter med arkitekten Ivo Waldhör på hemmaplan i hans eget Bo100 ute på en av de andra hyresgästernas
uteplats. Det ska visa sig oerhört svårt att få träffa den gestaltande arkitekten Ivo Waldhör, betydligt lättare
däremot att samtala med ideologen, planeraren och projektledaren Ivo Waldhör. Ganska snart märks det att
tidsglappet mellan nu och projektets tillblivelse har skapat ett ganska kompakt nät av historieskrivning som
är svårt att tränga igenom. Trots det uppenbara i att arkitekterna har haft ett stort inflytande över projektet
vad gäller allt från planformer till byggnadens utvändiga gestaltning, är det något mödosamt att nå fram till
detta faktum.
Vad var ambitionerna hos dig när ni satte igång projektet?
– Att bygga ett hus där alla kände att detta kunde bli deras hem. Jag är djupt kritiskt inställd till hur samhället
bygger för den okända människan. Man vill bara tillfredsställa de basala behoven. Ingenting annat. Ingenting
som har med skönhet och behaglighet att göra. Man sätter inte fönster för ljusinsläpp eller utsikt, utan för att
uppfylla en norm. Ingen bryr sig om utseendet.
Skönhet och behaglighet är ju högst personliga uppfattningar. Arkitektens smak avgör det som du kallar
skönhet och behaglighet. Hur har du hanterat mötet mellan dina subjektiva gestaltningsidéer och de boendes
önskemål i det här projektet när så många varit inblandade?
Ivo blir uppenbart upprörd över frågan. Det är ganska tydligt att något i frågan om ‘smak’ utlöser associationer bortom vad som uttalats i frågan.
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– Nej! Detta har inget med smak att göra! Arkitektur är konsten att omsätta hänsyn till andra människor, det
har inget med smak att göra. Det är en nutida förenkling att säga att arkitektur har med smak att göra! För
då är man inte skyldig den andra någonting. Då kan arkitekten göra vad fan han vill, han är inte skyldig om
något går åt pipan.
Men vi menar att det finns ett stort ansvarstagande i att erkänna smakens inverkan. Exempelvis vad det är i
samtida ideal som påverkar ens beslut och arbete.
– Det fanns inga samtida ideal då. Detta var vad man skulle kunna kalla en trendsättare. Det fanns sådana
som gjort likadant i samma tid tidigare, men de var inte utslagsgivande för mig. Det var en tillfällighet att en
av de mest framgångsrika som arbetat på samma sätt, Ottokar Uhl i Österrike, var min studentkamrat.
I ett försök till att hitta en mer neutral ingång i samtalet undrar vi vad han gestaltningsmässigt har haft för
förebilder.
– Det finns ingen trend alls som jag följt. I efterhand beskriver man detta som postmodernistiskt, till exempel.
Det stämmer inte alls!
Så du tycker inte att det finns någonting tidstypiskt med det här över huvud taget?
- Nej ingenting är tidstypiskt. Här inne är det tidstypiska endast att skapa frihet i planeringen åt de som inte
blev tillfrågade. När jag var anställd på ett arkitektkontor så var mina chefer och deras uppdragsgivare inte
intresserade av arkitektur. Man var bara intresserade av att bygga inom, vad man i utlandet kallade, “Skandinavisk återhållsamhet”. Alltså rena, raka ytor.
Det du säger nu låter som ett postmodernt ideal, tankar som fanns i tiden.
– Det var ju inte tidstrenden att bygga sånt här på 80-talet, med brukarinflytande. Det var fullständigt nytt!
Alla andra arkitekter ville bara göra sina egna hus. Om du tittar här på fasaden så ser du en trekantig balkong. Det var ett önskemål från en av de boende och det tillfredsställde jag. Efteråt har folk sagt till mig att
det är postmodernism. Men jag har inte gjort formen för att det var trendigt, utan för att det var ett genuint
önskemål.
Men processen med brukarinflytande skulle kunna ha ett helt annat uttryck i en annan tid?
– Det jag gjorde här var att definiera friheten. Och friheten gav formen. Jag observerade bara i ett socialt
spel som vi blev allt skickligare i. Naturligtvis skulle huset se annorlunda ut annars, för det är ju annorlunda
människor med annorlunda referenser. Jag gillar tillfälligheter. Om man ser planeringen som en kontrollerad
process från första till sista stund, då spelar min personliga smak in. Men om du istället accepterar tillfälligheternas roll, då stämmer det inte.
Fast det är ju ändå du som satt upp premisserna som tillfälligheterna kan ske inom?
– Ja naturligtvis. Men vidden av vad som kan ske kan sen bli helt avgörande. Jag ska visa dig ett exempel här!
Ivo ställer sig och pekar upp mot en balkong på andra plan som vätter inåt gården.

109

– Du ser att det är en Musse Pigg på balkongräcket? Hyresgästen ville absolut ha en Musse Pigg där. Min
omedelbara reaktion var: nä för fan! Men så insåg jag att det handlade om att hämma eller befria. Och hon
blev klart friare i att få göra sin Musse Pigg. Men försök du förklara för en annan arkitekt att du vill göra en så
avvikande sak på deras fasad. Normalreaktionen är: nej det går inte! Tänkt om alla gör så! Jag är inte pappa
till Musse Pigg, men jag är stolt att jag möjliggjorde den.
Vad hade ni för typ av konflikter mellan arkitekter och brukare under processen?
– Bara såna konflikter som man kan tänka sig när olika sorters människor ska lösa ett ovant problem. Jag
minns egentligen inte konflikter, jag minns livliga samtal. Jag kommer från ett samhälle där konflikt betraktas
som nödvändigt för att över huvud taget komma till tals. I Sverige går folk undan när de tror det kan bli en
konflikt.
Vi följer med Ivo till den lägenhet där han bor. En tvårumslägenhet med runt burspråk, pentagonal hall och
ett ovanligt stort och generöst badrum. Då de ursprungliga hyresgästerna flyttade ut som en följd av 90-talets arbetsbristvåg, fick Ivo möjlighet att flytta in istället. Han bor i en lägenhet ursprungligen utformad efter
någon annans val, men säger att det fungerar bra.
Här i lägenheten börjar samtalet för första gången öppnas upp mot frågan om gestaltningsval. Ivo antyder
några av sina egna preferenser och inflytanden han haft i projektet.
– Jag har ju förstås fått kämpa för en del saker i planlösningen här från början. Som hallens form, när man
kommer in så ska hallen vara öppen så man får direkt överblick över lägenheten. Jag är fullständigt ointresserad av harmonier när det gäller detta, jag gillar tillfälligheter. För att återgå till er smakdiskussion; om man ser
planeringen som en kontrollerad process från första till sista stund där kunskapen om vad som är harmoniskt
respektive inte spelar roll, då håller jag med om att smak är relevant. Men om du istället accepterar tillfälligheternas roll, då stämmer det inte att smak haft något med saken att göra.
Fast det är ju alltid du som skapat premisserna som tillfälligheterna kan ske inom?
– Ja naturligtvis. Men vidden av vad som kan ske är helt avgörande. Det här med hur det skulle bli i en annan
tid och plats men med samma koncept? Ja, vart tar de inblandade människorna inspirationen ifrån? Det är
där det skett, inte nödvändigtvis hos mig.
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DISKUSSION: KAN SMAKEN VARA DEMOKRATISK?
Bo100 kan i ljuset av dagens tryck på bostadsmarknaden upplevas som ett närmast utopiskt projekt med en
gedigen och utdragen designprocess och mängder av speciallösningar. Själva gestaltningen med sin brokighet står som ett slags evidens för det demokratiska i tillblivelseprocessen. En ideologisk estetik som ska
minna om alla de enskilda individer som varit delaktiga i skapandet. Med en stark vilja att söka nya vägar för
arkitekturen har man tillämpat en ambitiös demokratisk process där de enskilda brukarnas behov ska kunna
möta experternas hemtama värld. Detta möte har väl i viss mån kanske förmildrats genom att det i processen
funnits inslag där brukarna fått chansen att fostras in i arkitekturens värld, genom en så kallad Bo-skola där
allt från arkitekturhistoria, läsning av ritningar till studier av rum förekommit.
I slutändan verkar brukarna som varit med om äventyret nöjda, samtidigt som det verkar självklart för dem
att arkitekterna är de som bestämt hur huset i slutändan ska se ut. Arkitekten å sin sida frånsäger sig all form
av egen gestaltningsagenda och åberopar slumpen och de enskilda deltagarnas preferenser som generator
för formgivningen. Detta är en välbekant strategi som innebär att arkitekten distanserar sig från beslut som
har med form och estetik att göra, man till synes abdikerar från gestaltningstronen. Ibland kanske för att man
är av uppfattningen att det går lättare att få igenom beslut gentemot beställare och samhälle, om man bara
framhåller sakliga och kalkylerbara argument. Kanske tror man på tidlösa värden och tror sig lättare nå dit
om arkitekturen inte förknippas med smak och trender. Kanske tycker man att det låter mindre elitistiskt, att
man annars försöker pådyvla andra sin smak och sina preferenser.
Diskussionen om en diskrepans mellan folkets vs. elitens smak är gammal och ständigt aktuell. Från uttalade
tankar om god smak och form som folkdanande krafter under 1800-talet till 1950-talets modernistiska ideal
om den rena formen som moraliskt högtstående, till dagens debatterade uppdelning mellan “folkets” preferenser och “kulturelitens”. Från framför allt 70-talet och framåt har ifrågasättandet och kritiken av dessa
hierarkier ständigt varit aktuella och idag är ifrågasättandet av normer och maktstrukturer en del av kulturdebatten på de flesta områden.
I ett projekt som Bo100 där den uttalade ambitionen är att kombinera lekmannens preferenser med arkitektens expertis - vad händer i det mötet när smaken ska samsas? Kan man tala om mer eller mindre demokratisk
smak och kan det demokratiska i så fall ligga i själva uttrycket? Är det möjligt att helt mötas i en sådan här
process? Är det nödvändigt att rent av fostras in i varandras smakvärldar och referensytor för att kunna mötas? För att ta dessa frågor vidare träffar vi Teresa Lindholm, expert på social hållbarhet, med mångårig erfarenhet av att arbeta med medborgardialog och boendeinflytande. Teresa har arbetet för kommuner, både som
anställd och genom sitt eget företag. Hon har även erfarenhet från den akademiska sfären samt är en av tre
redaktörer och författare till boken Medborgardialog - demokrati eller dekoration? (Arkus skrift #72, 2015).
Idag är hon anställd på arkitektkontoret White som expert på social hållbarhet.
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INTERVJU TERESA LINDHOLM, SOCIAL HÅLLBARHETSEXPERT
Att mötas i dialog
Bo 100 är ett projekt där de boende varit med och utformat sina egna lägenheter. För att bereda de medverkande på uppgiften skapades en Bo-skola där de framtida brukarna fick lära sig att läsa ritningar, bygga modell och undersöka vilka typer av rum de skulle vilja bo i, tillsammans med arkitekter. Har du andra exempel på
metoder för att engagera brukaren i processen?
Dagens medborgardialoger och brukarinflytandeprocesser går ofta till så att man möts och har en workshop
på några timmar. Ofta har folk läst en ganska kort men kärnfull inbjudan, men inte fått särskilt mycket mer
bakgrundsinformation. Många gånger kommer folk helt oförberedda och så har man en workshop på två
timmar och medborgare/brukare förväntas lämna svar på ganska svåra och komplexa frågor såsom; hur kan
man motverka segregation? Där kan jag känna att man skulle behöva så mycket mer i form av förberedning
och fördjupning i frågorna. Det känns som att man skulle behöva samtala och träffas flera gånger.
Det de gjorde i projektet Bo100 med en Bo-skola är ju helt inriktat på att rita lägenheter. Man skulle kunna
göra en sådan typ av skola kring flera olika teman, och inte bara ring det som är arkitektens hantverk. Kanske
mer fokusera på att ge en annan input till arkitekten som sen ritar, eller ritar parallellt på något sätt. Kanske
ge sig i kast med frågor om smak. Vad är smak? Vad är vackert?
Jag skulle vilja hitta metoder och få möjlighet att jobba med processer där man har mer tid, och får möjlighet
att gå in i någon slags läroprocesser tillsammans. En utforskande process där man tillsammans närmar sig
varandras världar, perspektiv och språkbruk. Men det ska inte vara ett envägsundervisande, utan någonting
mer utforskande. Lite grann studiecirkelformen med både konstnärlig och padagogisk kompetens.
Jag tror också att det kan behövas en förmedlande länk mellan arkitekten och brukaren ibland. Man kan
inledningsvis inte ha för mycket idéer om man ska jobba med brukarinflytande, men det kan vara jättesvårt
som arkitekt att gå in som ett helt blankt papper och inte ha några idéer. Är det ens möjligt? Därför ska den
som också sen ska ritar, inte vara den som leder för då händer det lätt att en viss typ av frågor ställs som leder
i en viss typ av riktning, utifrån en idé som arkitekten formulerat för sig själv. Kanske att det sker omedvetet
till och med.
I projektet Bo 100 är det tydligt att det ibland blev svårt för brukarna att hävda sin vilja. Vissa uttrycker en
svårighet i att ta i, fantisera och släppa loss, och när arkitekten väl kom med sina starka idéer, kanske den
kom att sätta dagordningen ändå. Har du några tankar kring den typen av situationer? Hur skapas en god
brukardialog?
Den där typen av svårigheter eller krockar, det vill säga att brukaren har svårt att hävda sig gentemot en
arkitekt eller planerare med en stark vision, uppstår ju hela tiden. Det kan också vara så att de olika idealen
som planerare och arkitekter bär med sig, faktiskt inte alls riktigt får resonans hos brukarna eller medborgarna. Det tycker jag att jag sett många gånger när jag arbetat med medborgardialog i miljonprogrammet.
De boende säger; Vi gillar trafikseparering, varför ska ni nödvändigtvis ta in bilarna i vårt bostadsområde?
Planerarna och arkitekterna har ett tänk som är kopplat till vissa planeringsideal som känns självklara för
dem. Men inte alls för människorna man möter. Där blir reaktionen ofta - Vi har pratat om trygghet och så
kommer ni med ett förslag som handlar om att dra in bilar. Vad har det med trygghet att göra? Där möts man
inte riktigt i varandras olika världar.
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Det här med att brukarna kan ha svårt att kommunicera, ta höjd och hävda sig gentemot en arkitekt med
starka idéer är också någonting jag sett. Det gäller inte bara smak och estetik, utan överhuvudtaget att folk
har svårt att tänka bortom det de redan känner till. Frågar man någon – vad skulle framtidens bibliotek kunna
vara? Så svarar de kanske - bättre öppettider och fler böcker. Men man skulle kunna ställa upp tusen andra
frågor. Ett bibliotek kanske inte ens har fyra väggar. Det kanske är någonting virtuellt, eller det kanske finns
på många olika platser? Det finns så mycket man skulle kunna resonera om, men samtalen har svårt att ta den
höjden och bli verkligt visionära och kreativa.
Bo 100 har en utpräglad estetik, alla fönster är olika och det är väldigt spretigt. Man ser en tydlig strävan att
bryta mot en modernistisk tradition av rationalitet och standardisering. Det spretiga uttrycket blir ett sätt att
uttrycka en slags demokratisk process där alla boende fått påverka utifrån sina behov och önskningar. Vad
tänker du om det?
Jag skulle nog snarare arbeta mot att hitta en gemensam estetik i uttrycket, som berättar något om platsen.
Vad är det här området och vad har det för historia? Vilka berättelser och minnen finns här som känns intressanta och spännande att gestalta och bära med sig. Vilka är vi som bor i huset? Jag skulle nog vilja koppla
det mycket mer till platsen och någon slags gemensamhet än det här väldigt individuella.
Bo100 var ju en slags protest i hela förhållningssättet.
Det kan man ju förstå givet den kontexten. Jag skulle nog välja en annan ingång. Och det är ju också ideologiskt såklart. Jag tror inte riktigt på att någon uttrycksform kan vara icke-ideologisk. Jag vet inte vad det
skulle kunna vara egentligen.
Har du sett andra exempel i projekt där man arbetar med brukardialog där det funnits en dragning mot någon
speciell estetik?
Generellt upplever jag det som att brukarna ganska ofta har en rätt konventionell smak, de gånger man väl
kommer in på smak och estetik. Det ska vara färgglatt, småskaligt och gammalt är fint. Det ska gärna smälta
in också. Det som kontrasterar för mycket upplever man som att det förstör någon fin gammal miljö, kanske.
En arkitekt kanske försöker hitta en balans mellan harmoni och kontrast, men hen kanske skulle tycka att en
större kontrast var på sin plats än vad brukaren tycker. Det där handlar ju om att smak är någonting som är
socialt inlärt och konstruerat. Vi lär oss i olika kontexter och arkitekten har sin, där man liksom tränar en viss
blick och ett visst smaksinne.
Hur fungerar det nu när du jobbar med arkitekter som uppdragsgivare?
Mina uppdragsgivare är ofta kommuner men kan även vara andra offentliga verksamheter eller byggföretag.
Så jag skulle inte säga att mina uppdragsgivare är arkitekter. Däremot jobbar jag ju på ett arkitektkontor,
vilket innebär att jag samarbetar i många projekt med arkitekter.
Ibland kan jag känna att det jag gör blir lite för ytligt, i jämförelse med vad jag egentligen skulle vilja göra.
Man har hela tiden ett uppdrag, med vissa ramar, det är ekonomin som styr och det är väldigt begränsat med
tid och så vidare. Samtidigt upplever jag att det är enormt roligt och givande att samarbeta med arkitekterna
på White, jag lär mig mycket och känner att många arkitekter har ett stort intresse för social hållbarhet.

113

Upplever du att medborgardialoger och den typen av analyser efterfrågas mer idag?
Ja, det gör jag. Samtidigt så upplever jag det som ganska paradoxalt. De kommersiella intressena i stadsutvecklingen är väldigt starka. Offentliga rum utan konsumtionskrav blir ju inte direkt fler. Platser för barn
är hotade. Det finns ett sådant högt tryck på förtätning så att man verkligen måste tänka till. Man talar om
utsläppsgårdar idag. Bara lyssna på det ordet.
Det är väldigt mycket i utvecklingen som jag tycker går rakt emot social hållbarhet och samtidigt så efterfrågas våra tjänster. Ibland har jag svårt att få det att gå ihop. Sitter jag bara och skriver rapporter för att det ska
se bra ut, eller vad är det frågan om? Kanske att finns en verklig ambition men att den får ge vika längre fram
i processen för starka byggherrar och starka ekonomiska intressen. Jag har inte helt greppat och förstått vilka
krafter det är som ligger bakom. Men det finns en väldig dubbelhet tycker jag, och min känsla är att utvecklingen inte alltid går åt den mest hållbara riktningen socialt. Ibland undrar man om man är en nyttig idiot.
Även om jag ibland tvivlar så tror jag i grund och botten att jag kan göra skillnad och driva på utvecklingen i
en positiv riktning. Ibland är det två steg fram och ett bakåt som gäller, men jag tycker mig ändå se en rörelse
framåt
-

114

Källor
SCB Bostadsbyggandet lågt under långt tid
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Bostadsbyggandet-lagt-under-lang-tid/#
MKB
https://www.mkbfastighet.se/om-mkb/mkbs-historia/
Bengt Sager, Boken om Bo100, MKB Malmö, 1991
Lars-Ingvar Larsson och Ivo Waldhör, ”Bo 100, Malmö”, Arkitektur, nr 8, 1991
Olof Hultin, ”Lyckat men dyrt experiment”, Arkitektur, nr 8, 1991
Annika von Scheele, ”Makt och medverkan”, Arkitektur, nr 4, 1987
Olof Hultin , Arkitektur i Sverige 1973-83, Arkitektur förlag, 1983

115

116

117

118

119

120

