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Miljöerna omkring oss är tänkta, planerade och skapade av människor som har levt eller 
lever och de består av olika arkitekturelement som byggnader, gator, torg, parker, kvarter-
smark och gårdsplatser. I stort sett är allt vi omger oss av arkitektur, tänkt av människan. 
Genom tiden har det ofta kompletterats med nya element tillförda av andra och helheten 
speglar olika tiders normer och syn på världen. Vi relaterar, reagerar och agerar ständigt i 
förhållande till kulturyttringar omkring oss, som arkitektur, konst, tekniska uppfinningar, 
traditioner och normer som tidigare generationer har lämnat efter sig och som vi har ärvt, 
det kallar vi kulturarv. Arkitekturen är ramen för social interaktion och den laddas med 
personliga och kollektiva minnen, liksom den vittnar om förfluten tid och hjälper oss att 
förstå vart vi kommer ifrån. Hur kommer det sig att samhället inte ser det redan byggda 
som den viktigaste resurs för det hållbara samhället? 

Det är en av de frågor som årets tema ”vi skapar framtiden, den formar oss” undersöker. Vi 
står inför betydande utmaningar som klimatproblem, extrema väderförhållande, resursk-
napphet, fallande biodiversitet, ökad segregering, pandemier, ensamhet och utanförskap. Det 
har sagts att de som skapar problemen och det synsätt som ligger till grunden för problemen 
inte kan lösa dem, då det behövs andra perspektiv. Det är dock så att det förefaller som att 
vi inte har andra att vända oss till när vi vill lösa våra storskaliga problem. Så vad är det för 
synsätt vi omger oss med? Hur kan vi zooma ut och få perspektiv på våra egna tankemöns-
ter? Hur kan vi betrakta oss själva med nya glasögon för att se nya sammanhang och andra 
logiker? 

Restaureringskonst har ägnat studieåret åt att zooma ut för att kritisk granska restaure-
ringskonstens arbetsfält och har försökt identifiera de synsätt som präglar samhällets kollek-
tiva handlande. Analyserna av de komplexa frågeställningarna har dels utförts utifrån olika 
kategorier av studieobjekt, olika tematiska infallsvinklar, restaureringskonstens metoder och 
med hjälp av filosofi.

Som ett nytt analysverktyg har vi introducerat den atmosfäriska och immateriella analy-
sen för att komma åt de svårupptäckbara idémässiga och humanistiska värdena. Intressenta-
nalysen är ett nytt verktyg som introducerats för en bredare och djupare analys av de sociala 
värden som kan finnas.  

De olika tematiska infallsvinklarna under studieåret har valts för att få en nyanserad och 
kritisk analys av restaureringsfältet och i ett försök att förstå vår samtids synsätt på hållbar-
hetsfrågorna. De valda teman var; vad är restaureringskonst? Resurshantering och tvärdisci-
plinärt fokus, Politisk styrning och processer, Välbefinnandets sensibilitet samt Perceptions-
förmågan utökas och nya insikter skapas.

På samma vis valdes studieobjekten för att få fram ett kritiskt perspektiv på restaure-
ringskonstens metoder, verktyg och förhållningssätt och för att se om vi kunde förstå något 
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om dagens synsätt på det redan byggda. Årets studieobjekt har dels varit 1700-tals säteriet 
Lambohov, utanför Linköping, ritad av Jean Eric Rehn, som representerar urtypen av restau-
reringsprojekt och dels av rivningshotade byggnader från 1930-talet och framåt som repre-
senterar den modernistiska och postmodernistiska epoken. Byggnader och områden som är 
fullt funktionsdugliga, som har arkitektoniska kvaliteter och som oftast är byggda i genuina 
material som tål att åldras och som inte sällan är ritade av duktiga arkitekter och med den 
ambition att de skulle hålla länge. De studerade byggnader och områden är Hagalund i Solna 
som växte fram från 1910-talet, med byggnader av bland annat Dag Ribbing från 1940-talet 
och framåt. Alviks strand, ett område som har byggnader från sekelskiftet 1900 och som 
har omfattande bebyggelse från 1970, 1980 och 1990-talet av bland annat CAN arkitekter. 
Lövholmen som kontinuerligt har utvecklats från 1870-talet till 1960-talet med byggnader 
av bland annat Nils Tesch från 1944-59. Kv Hästen, med tillbyggnad till NK, huset ritad av 
Bengt Lindroos 1970-73. Sofielund industriområde i Malmö med byggnader av bland annat 
Tage Möller 1930-talet. 

Genom studierna av den nyare bebyggelsen framträdde en tydlig bild av vår tids syn på 
det redan byggda och avslöjade en brist på förståelse för områdenas kvalité, arkitektonisk 
idé, för de stora övergripande sammanhangen och för de arkitektoniska miljöernas betydelse 
för kontinuerlig kulturutveckling. Bristen omfattar även förståelse för de stora sammanhang-
en mellan byggnation, miljöpåverkan och resursknapphet som via studieobjekten tog sig ut-
tryck i ett stort resursslöseri som inte kan försvaras. Studierna tydliggjorde även det faktum 
som är välkänt inom restaureringskonsten att det är svårt att se värdena av den bebyggelse 
som byggts inom den senaste generationen. Det blev tydligt att vi behöver etablera kollektiva 
diskussioner om ansvar och etik inom byggsektorn och behöver göra en översyn av de lagar 
och regelverk som styr produktion av byggmaterial såväl som av byggnation. Det blev också 
tydligt att samhället inte är en abstrakt institution, utan den består av dig och mig och de be-
slut vi deltar i, via vårt arbete. Vi har med andra ord möjlighet att ta initiativ till att ställa nya 
frågor som kan leda till nya synssätt, men fram för allt visar studiet på att samhället kan göra 
stora vinster genom att sluta riva byggnader och ta tillvara det redan byggda.  Restaurerings-
konsten kan bidra med kunskap, metodik och medvetna synssätt, när allt kommer omkring 
så finns det stora likheter mellan restaureringskonst och hållbar samhällsbyggande.

Studierna visade att byggnaderna oavsett ålder kan uppdateras och integreras i de nutida 
samhällsbehoven utan att idémässiga, kulturella och arkitektoniska värden går förlorade. 
Restaureringskonstens metodik för att förstå den komplexa väven av arkitektur, kultur, tid 
och rum visade sig väl användbara för att bevara och bygga vidare på det kulturbärande i den 
nyare arkitekturen. Det handlar om att med kunskap och metod utforska det som kan vara 
dolt för ögat och tanken, men som kan lockas fram med intresse och kunskap. Det kan hand-
la om den bakomliggande idén, intentionen eller dess betydelse för någon. Det handlar om 
att medvetet förhålla sig till det kulturella arv som vi har emottagit av tidigare generationer, 
för att kunna njuta av det nu för sedan kunna lämna över det till kommande generationer. 
Frågan om vad som är ett kulturarv trädde fram som en tydlig fråga som behöver diskuteras 
och analyseras framöver. Medan vi lever skapas nytt kulturarv i en ständigt pågående process 
och skall vi lyckas att ta hand om allt så behövs troligtvis ett vidgat synsätt. Även här kan 
restaureringskonstens metod att varsamt låta byggnader och miljöer leva vidare komma till 
användning.

De studerande har utifrån årets tema och de erfarenheter de har tillägnad sig i gruppar-
betena och i undervisningen haft i uppgift att fördjupa sig i en tematik som de själva har valt. 
Så här i publikationen ser ni arton kvalificerade och tankeväckande bidrag till ett utvidgad 
fält för restaureringskonsten och en källa till ny kunskap.

Ytterligare ett resultat av läsåret är publikationen ”Det odelbara rummet” med slutsatser 
av årets tema ”Vi skapar framtiden, den formar oss”.

Lone-Pia Bach
Professor restaureringskonst
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Ursprung
Ett förhållningssätt som återkommer 
genom historien och som många restau-
reringsarkitekter tagit sig an är att nya 
tillägg ska vara läsbara och avvika från 
originalbyggnaden, men vad kommer detta 
förhållningssätt ifrån? 

Under 1700-talet reste kulturintresse-
rade till Rom för att ta del av och lära sig 
om den antika kulturen. Ruinerna på Fo-
rum Romanum och Colosseum uppskatta-
des som turistmål. Den antika arkitekturen 
var populär som inspirationskälla till den 
samtida västerländska arkitekturen. Efter 
ett större ras på Colosseum under 1700-ta-
let beslutade påven 1807 att en försträv-
ning skulle utföras, en så kallad ”Sperone” 
mot den skadade muren. Samtidigt var det 
inte på tal att Colosseum skulle rekonstru-
eras, utan förfallet var uppskattat på ett 
romantiskt sätt. Försträvningen fick en 
avskalad och odekorerad utformning där 
bågöppningarna närmast raset murades 
igen. Tillägget är tydligt läsbart som en 
ny konstruktion. Arkitekt Rafaelle Stern 
lät också den befintliga murens sprick-
bildningar vara kvar, inmurade i den nya 

konstruktionen. Förfallet var stoppat men 
också läsbart.  

Frankrike var intresserade av romarri-
kets symbolvärde och vid Napoelons ock-
upationer av Rom lades stora summor på 
att restaurera förfallna monument. Det var 
också under denna tid som den    franske 
arkitekten Guy de Gisor tog fram ett stilbil-
dande förslag för restaureringen av Titus-
bågen i Rom. Förslaget innebar att bågen 
plockades ner sten för sten och de delar 
som saknades skulle återställas men i ett 
avvikande material och utan dekorering, så 
att det framgick vad som var gammalt och 
nytt. 1817 startades restaureringen av bå-
gen och leddes då av Stern och efter hans 
död av Giuseppe Valadier. Det fanns då ett 
ideologiskt ställningstagande att det var 
vetenskapligt fel att försöka sig på att göra 
egna tolkningar på hur det en gång sett 
ut.  Valadier ledde senare under 1800-talet 
en större restaurering av Colosseum, här 
prövades en annan metod än Sterns ”Spe-
rone”. Nya förstyvande valvbågar murades 
upp med samma kolonnarkitektur men av 
kostnadsskäl i enklare material.  Vid denna 
tid hade nya ideal blivit populära och på 

Hur tillägg gestaltas är en kärnfråga i restaureringskonstens histo-
ria. Den belyser olika ideologiska ställningstaganden och ger en bild 
av samhällets utveckling även utanför restaureringskonstens värld. 
Jag försöker i texten ge perspektiv på utvecklingen och låta en tråd 
löpa genom historien, en tråd med öppna öglor att haka i. Texten kan 
på så sätt läsas som en förberedelse för kommande projekt. Vi står 
inför stora utmaningar med hållbarhetsperspektiv som fond, hur vi 
ser på vårt byggda arv spelar en central roll.    

Perspektiv på tilläggets problematik 

Bildtext, Pågående arbeten 
vid Mälsåkers Slott. Foto: 
Erik Gardell 

Erik Gardell
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tades från landsortskyrkorna och bonde-
samhällets träbyggnader.

Helgo Zetterwall hade tagit fram för-
slag på restaurering av Strängnäs dom-
kyrka i 1800-talets stilrestaureringsanda, 
projektet hade sedan övergått till Fredrik 
Lilljekvist som efter kritiken på Gripsholm 
omarbetat förslagen. Tillsammans med 
honom kom Sigurd Curman att arbeta 
som historisk kontrollant och påverkade 
projektet i en ny riktning. 

Det sanna
Sigurd Curman kom att bli en ledande per-
son i utvecklingen av restaureringskonsten 
under stora delar av 1900-talet. Han hade 
tagit till sig de nya idealen från Europa 
och vände sig emot 1800-talets stilres-
taureringsideologier. I Strängnäs plock-
ades de medeltida takmålningarna fram, 
tegelmurarna frilagdes och historiska spår 
och fragment lät man vara kvar. Det var 
viktigt att visa vad som var nytt och vad 
som var gammalt och äkta. Man lät därför 
nya ytor markeras genom prickade linjer 
eller med inskriptioner. Avsikten var att 
skapa en helhetsverkan men samtidigt att 
restaureringen skulle vara vetenskaplig 
och museal. I och med detta lades grunden 
till en ny yrkeskår; konservatorn. 

Ett verk att betrakta i detta samman-
hang är Vreta klosterkyrka. Här knackade 
Curman ner putsen för att synliggöra 
tidigare historiska spår, han lät därefter 
kyrkan stå oputsad i enlighet med tidens 
ideal. Han rev också två större fönster 
från 1600-talet i kyrkans kor och utförde i 
stället tre mindre rundbågade fönster med 
ett korsformat fönster upptill efter förlagor 
från cisterciensordens arkitektur. Ett med-
eltida halvdunkel var mer önskvärt än sto-
ra fönster. Om det fanns tydliga spår från 
tidigare fönster eller om är de är formgivna 
för att skapa en estetisk helhet är svårt att 
veta. Om vi tittar på interiören från Vreta 
med dagens ögon är det ett sammanhållet 
och vackert kyrkorum. Men möjligen för 
tillrättalagt då det saknar en känsla av 
historisk kontinuitet. Sammanfattnings-
vis kan man säga att Curman i samklang 
med tidens nationalromantik lyfte fram en 
gestaltad idé om ett avskalat och äkta ideal 
och att man samtidigt avskydde 1800-ta-
lets ”osanna” arkitektur som man städade 
bort, ofta tillsammans med 1600- och 
1700-talets barock.   

Curman skriver om tillägg att de bör: 
”tydligt göra sig till känna utan att förstöra 
totalbilden”. Han skriver vidare att det är 
att föredra ”en enkel, solid formgivning i 
anslutning till en historisk stil än ett fram-
krystat modernt originalitetsexperiment”. 
Samtidigt värnar han också om original-
byggnadens atmosfär, ”[…] vad är väl en 
gammal byggnad, ett gammalt konstverk 
överhuvudtaget utan patina. Det är en 
blomma utan doft”.  

Erik Fant hade varit elev till Curman 
och de hade arbetat tillsammans med Vre-
ta klosterkyrka. Han gjorde över hundra 
kyrkorestaureringar under 1900-talet och 
formulerade en programskrift, Om moder-
na principer för kyrkorestaurering, 1922. I 
den menar Fant att en lyckad restaurering 
innebär en gestaltad helhet utan att arki-
tektens hand märks. Byggnaden ska läm-
nas välvårdad och ändamålsenlig. Han har 
en tydlig uppfattning hur kyrkorummet 
bör gestaltas. Koret bör inte vara för upp-
lyst och därmed tillät han ofta att bygga 
om äldre fönster i likhet med Vreta. Han 
var också motståndare till elektriskt ljus 
och förordade levande ljus och halvdunk-
lets mystiska charm. Absolut förbjudet var 
införandet av teaterbelysning på ramper, 
liksom att belysa valven.  

Det moderna
Erik Lundberg som också varit elev till 
Curman kom att spela en viktig roll un-
der efterkrigstidens mer modernistiska 
restaureringar i Sverige. 1931 underteck-
nades Atenchartern som tog avstånd från 
stilrestaureringar. Restaurerade byggnader 
skulle behålla sin patina och man accep-
terade moderna tillägg och nya byggnads-
material som armerad betong och stål.  
Samtidigt behandlades tidslager så att det 
icke önskvärda togs bort. Lundberg kom 
att restaurera flertalet kyrkor. I Götene 
kyrka plockade han bort tidslager för att få 
en direkt förbindelse mellan medeltid och 
samtid utan hinder från mellanliggande 
perioder, samtidigt sparade han bänkar 
från tidigt 1900-tal och målade dem blå. 
Han menade också att den restaurerande 
arkitekten kan vara mer fri och konst-
närligt skapande. Han skriver att ”låta 
det gamla få klinga i en helhet som var 
samtidens”.    

I sin restaurering av Folkkungapalatset 
i Vadstena knackade han ner fasadernas 

Bild 3
Folkkungapalatset i Vadstena. 
Foto SFV.
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1850-talet togs förslag fram på att rekon-
struera hela Colosseum till en komplett 
byggnad, en så kallad stilrestaurering.           

Ideal
Detta förhållningssätt, stilrestaurering, 
kom att prägla restaureringskonsten en bit 
in på 1900-talet. Det byggde på att under 
1800-talet kom ny kunskap med en histo-
riemedvetenhet. Stilbegreppen etablerades 
och arkitekterna lånande en historisk stil 
till byggnaden. Eller blandade olika stilar 
på ett eklektiskt vis. 

En nyckelperson för stilrestaurering-
arna är den franska arkitekten Viollet 
le Duc. Han författade det ofta citerade: 
”Att restaurera är varken att bevara eller 
att reparera eller att bygga om; det är 
att återföra en byggnad till ett komplett 
tillstånd som kanhända aldrig har existerat 
vid någon tidpunkt.” Det handlade således 
om att förstå byggnadens sanna väsen och 
bygga vidare på det, ”Varje byggnad eller 
varje del av en byggnad bör restaureras i 
den stil som den tillhör”. 

I Sverige var Helgo Zetterwall starkt in-
fluerad av Viollet le Duc och citerar honom 
ordagrant i skriften Allmänna anvisningar 
rörande kyrkobyggnader 1887. Han skriver 
också att i den fullkomliga restaureringen 
skulle man inte kunna finna spår av senare 
tiders inflytande och att ”om – och till-
byggnader […] omärkligt sammansmältas 
med vad som är ursprungligt, icke allenast 
beträffande stil och form, utan även vad 
angår själva materialet, såväl till struktur 
som färg och arbetsbehandling”. Det är 
nästa ordagrant raka motsatsen till förhåll-
ningssättet från Titusbågen. 

Arvet från Rom och Titusbågen fanns 
dock kvar under hela 1800-talet och kan-
ske kan man se förhållningssättet som det 
intellektuellt rätta då man inte försökte sig 
på en historieförfalskning genom att gissa 
sig till hur byggnaden en gång sett ut, sam-
tidigt som de historiska lagren i viss mån 
bevarades till eftervärlden. Quatremère de 
Quincy (Beaux-Arts) gav 1832 ut regler för 
hur man skulle restaurera och skriver att; 
reparationer av skadade delar av antika 
byggnader skulle utföras så det klart syntes 
vad som var original och vad som var nytt. 
En regel som han hade plockat upp i Rom 
och som vidare kom att tillämpas i Aten. 

I Preussen författades 1843 en för-
ordning som lyder:  ”Det kan aldrig vara 

ändamålet med en restaurering att ge 
en byggnad ett nytt utseende genom att 
utplåna varje liten defekt som är spår från 
tidigare århundraden och som bidrar till 
dess egenart. Restaureringen skall endast 
utsträcka sig till att avvärja hot mot nuva-
rande eller framtida skador, och det skall 
ske så omärkligt som möjligt.” Ett för-
hållningssätt som låter mer modernt men 
som inte kom att tillämpas i någon större 
utsträckning i sin samtid, då stilrestaure-
ringarna föredrogs hos beslutsfattare inom 
det privata, kyrkliga och samhället. Beho-
vet att framhäva en framstående nation 
och högkyrkligt ideal frammanade stora 
ombyggnader till ett enhetligt ideal. 

Det gamla 
I Sverige kom det nationalistiska narrativet 
under 1800-talet slut och då som privata 
initiativ. Borgar och slott restaurerades 
i samklang med modet för tiden i Euro-
pa; medeltiden. Ju äldre det såg ut desto 
bättre. Gripsholm var 1800-talets största 
restaurering av ett profant byggnads-
verk. Arkitekt var Fredrik Lilljekvist och 
restaureringen skulle utformas enligt ett 
folkbildande program där olika historiska 
epoker tilläts. När restaureringen var ge-
nomförd 1899 kritiserades den ändå, vilket 
följdes av en intensiv restaureringsdebatt i 
Sverige. Verner von Heidenstam fördömde 
stilrestaureringarna, han menade att nya 
tillägg aldrig kunde bli äkta, och att pati-
nan och tidens gång hade gått förlorade. 

1900-talets utveckling av restaure-
ringskonsten kan läsas som en reaktion på 
1800-talets stilrestaureringar och debatten 
kring sekelskiftet. Begrepp som autentici-
tet, äkthet och åldersvärde börjar åter göra 
sig hörda. John Ruskins ord som värnar 
om patina och om att synliggöra tidens 
gång lyfts åter fram. 

Samtidigt kom intresset för det na-
tionalistiska att prägla samhället i stort. 
Man var inte längre intresserad av att hitta 
arkitektoniska stilförebilder i Europa utan 
blicken riktades mot det inhemska, man 
ville hitta ett nationellt formspråk. Byggna-
derna framställdes som om de var gamla 
och tillbyggda. Både restaureringskonsten 
och samtidsarkitekturen arbetade med 
samma gestaltningselement, med patina 
och spår av en gammal byggnadshistoria. 
Det var inte heller de stora katedralerna 
som var intressanta utan inspiration häm-

Bild  1
Detalj, “Sperone” Colosseum i 
Rom. Foto: Okänd.

Bild 2
Gripsholm, Hertig Karls 
sovkammare. Foto: EG
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Bild 6
Castelgrande av Aurelio Galfetti.
Foto: 

arkitekt i samma fåra är Aurelio Galfetti 
som i projektet Castelgrande i Bellinoza, 
Schweiz arbetade efter devisen att bevara 
är att transformera. Under restaureringen 
som höll på i över 20 år skriver Galfetti att 
han ser sina tillägg som en del av de histo-
riska lagren, en kontinuerlig förändring av 
byggnaden. Han beskriver sina arbeten i 
byn Bellinoza med att det börjande med en 
restaurering men kom att sluta med ett ur-
bant projekt där han skapar en förbindelse 
till byn med parkfunktioner. En koppling 
mellan olika tidslager, topografi och funk-
tioner som en gestaltad procession.

I Sverige fick denna hållning inget stör-
re fotfäste under 1970–80-talen, möjligen 
kan man nämna livrustkammaren och 
medeltidsmuseet som exempel. I stället 
väckts här intresset för en mer antikva-
risk hållning. Autenticitet, att visa olika 
tidslager och låta dessa samverka med äkta 
material. Kritik lyftes mot Riksantikva-
rieämbetet som hade tillåtit och förordat 
användningen av moderna byggnadsma-
terial som betong och cementbruk. Ove 
Hidemark som hade varit elev till Erik 
Lundberg blev en nyckelperson i den nya 
ideologin och kom också att hjälpa till att 
sprida ett nationellt starkt intresse för 
byggnadsvård genom flera böcker.                

Det ödmjuka
Hidemark utvecklade Curmans förhåll-
ningssätt till byggnadsmaterial att det man 
tillför måste rätta sig efter byggnadens 
egna krav. Men hos Hidemark är det inte 
bara materialens yta och form utan även 
det bakomliggande bärverket som kräver 
hänsyn. Han ser också värdet i hant-
verkstradition och kunskapsöverföring. 
I restaureringen av Skokloster 1968–78 
etablerades en byggnadshytta för att utföra 
reparationer enligt gamla tekniker och 
material. Byggnaden sågs bära på sin his-
toria som en berättelse genom de åldrade 
materialen, dess äkthet och autenticitet 
var av största vikt för berättelsen. Själv 
formulerade han sin ideologi som bygg-
nadsteknisk ekologi. När det kommer till 
tillägg skriver han:  
”Husen själva blir sällan avkrävda sina 
individuella önskemål. I stället utsätts de 
flesta hus för sådana funktionskrav, mer 
eller mindre brutala. Hur ställer vi oss då? 
Blir det historiska utgångsmaterialet en 
spännande fasad eller fond att ställa den 

nya emot eller kan de nya funktionerna 
underordna sig det historiska rummet? ”.
Vidare menar han att ”Vår tid beskriver 
möjligheterna i en mängd exempel. Det 
gäller således att ta ideologisk ställning. 
Den arkitektoniskt sökta konflikten mellan 
nytt och gammalt […] eller en arkitekto-
nisk helhetsverkan.”  
Under 1970-talet blev kulturminnesvår-
den en del av samhällsplaneringen och 
storpolitiken. Kritik mot citysanering, strid 
för bevarande av almarna vid Kungsträd-
gården är exempel på detta. Samt intresset 
för äldre stadskärnor, trähusbebyggelse 
och industrier och behovet att bevara olika 
delar av vårt byggda arv. 
Nytt var också att kulturpolitiken manade 
till att levandegöra historien med hjälp av 
monumenten. Synsättet bröt mot moder-
nismen och banade väg för ett nytt sätt att 
se på restaureringsarkitekturen som nu 
kunde vara bildmässig och berättande. Nu 
började även synsättet på rekonstruktio-
ner att ändras, från att ha varit förbjudet 
till att accepteras. 1977 rekonstruerar Jan 
Gezelius tillsammans med arkeologer Eke-
torps fornborg på Öland.    

Det antikvariska       
1990 brann Katarina kyrka i Stockholm 
och Hidemark stod för återuppbyggnaden. 
Takets ursprungliga timmerkonstruktion 
rekonstruerades. I interiören rekonstrue-
rades orgelfasaden och altaruppsatsen som 
var i original innan branden medan övrig 
inredning fick en friare behandling men 
anknöt till en historisk helhetsupplevelse 
av kyrkorummet. Hidemark stod också för 
en rekonstruktion av Kina slott i Drott-
ningholmsparken. 

Rekonstruktioner har sedan 1990-ta-
let blivit allt vanligare. Anledningarna är 
olika och kan grunda sig i att levandegöra 
historien, men också ha politiska och 
stadsbildsmässiga skäl. Kulturturism kan 
också motivera rekonstruktioner, så skälen 
kan ha ekonomisk grund. Även kunska-
pen och intresset för byggnadsvård och 
gamla hantverkstraditioner kan motivera 
rekonstruktioner. Skälen kan vara anti-
kvariska eller tekniska då man vill rätta till 
1960-talets felaktiga materialanvändning. 
Man kan generellt under 1990-talet se en 
mer antikvarisk hållning, 1960-talets mer 
hårdhänta restaureringar skulle nu aldrig 
tolereras.  

PERSPEKTIV PÅ TILLÄGGETS PROBLEMATIK

puts efter att arkeologiska undersökningar 
funnit spår från bland annat 1200-talet. 
De oregelbundna fönsteröppningarna 
kompletterades med ny modernt avska-
lad gestaltning av taket med från gaveln 
indragen tegelyta och smäckra plåtarbeten. 
När Curman plockade fram murverket på 
Vreta klosterkyrka kan det läsas som en 
restaurering i samklang med den pågående 
nationalromantiken. När Lundbergs pro-
jekt färdigställdes kring 1970-talet upplevs 
den då som förlegad, alltför radikal och 
okänslig mot det historiska monumentet.    

I texten Att restaurera 1966 som han 
delvis skriver som ett försvar på en växan-
de kritik, tar han upp hur han förhåller sig 
till tillägg av olika slag. Han menar att ”[…] 
installationer av vad kan sammanfattas 
under rubriken moderna bekvämligheter 
och nutida hygien: ledningar av olika slag, 
ventilation, isolering. Dessa moment bjuda 
ofta på bångstyrighet jämtemot den gamla 
stommen och inredningen. Det gäller att 
behärska båda delarna.” Vidare skriver han 
”Men gäller det i sådana situationer att i 
största möjliga utsträckning låta nytillsat-
serna bli osynliga eller föga framträdande, 
respektive få karaktären av öppet erkänt 
hjälpmedel […].” ”Ofta blir resultatet 
dock i det ena likväl som i det andra fallet 
mycket bättre om man inte maskerar utan 
låter nytt vara nytt, gammalt gammalt […] 
restaureringsarkitektens uppgift är då att 
åstadkomma balans mellan gammalt och 
nytt. ”

Under 1950-talet och 60-talet sker en 
stor förändring av byggnadsmaterialen. 
Lundberg kallar den nya tidens material 
för ”aggregat”, betongen och de pressade 
skrivmaterialen. Och samtidigt som han 
använde betong, både konstruktivt och es-
tetiskt modernt har han i relation till träet 
ett annat förhållningssätt.  Där behärskar 
han materialet innan och utan och kan 
med kunskap tillämpa äldre sammanfog-
ningstekniker utan lim, spik eller skruv 
men med ett avskalat och mer modernt 
uttryck. Han talar om en relation, kontakt 
med det ursprungliga, det fundamentala 
genom hantverkstraditionen.  
Lundbergs förhållningssätt till belysning 
är också intressant. Han ser ljuset spela en 
säregen roll och erkänner skillnaden i äld-
re artificiell belysning mot modernt elek-
triskt ljus. Elektriskt ljus är statiskt fixerat 
medan gamla tiders belysning brann, där 
uppfattas ljuset som det tillhör ett skeende. 

Han arbetar därför med en utformning av 
ljusarmaturer som genom sina material, 
perforering och hur ytor belyses kunna 
närma sig kvalitéerna i den gamla tidens 
belysning ur ett fenomenologiskt perspek-
tiv men med en för tiden ny gestaltning av 
armaturerna.   
Samtida med Lundbergs text är Venedig-
chartern. I charterns text kan man känna 
igen mycket av Lundbergs förhållande till 
tillägg, ”bära vår tids prägel”, medan den 
är mycket mer restriktiv till att frilägga och 
ta bort delar.

Det kritiska
I Italien formulerades en restaurering-
sideologi, ”restauro critico” av Renato 
Bonelli som definierar restaurering som en 
konstnärlig process där tillvägagångssättet 
avgörs av projektet, det var omöjligt att 
ha satta regler.  Antingen bör restaure-
ringsarkitekten helt låta bli eller sikta mot 
att återskapa verkets sanna konstnärliga 
värde. 

Den italienska arkitekten Carlo Scarpa 
som var verksam i mitten av 1900-talet, 
stod långt ifrån tanken på att restaurera 
en byggnad till en historiskt korrekt bild 
utan arbetade mycket friare. Han lyte fram 
historiska artefakter till en dramatisk och 
väl gestaltad helhet. Scarpa som kom från 
Venedig verkade i en modernistisk kontext 
i sin arkitektur. Hans tillägg är ofta strikt 
moderna och komplext bearbetade och 
fungerar som installationer i byggnaderna. 
Han tar historiska fragment och ställer ut 
dem i samklang med moderna tillägg. Han 
har liksom Lundberg ett stort intresse för 
hantverket och materialen och bearbetar 
detaljer till en otrolig nivå i ornamentering 
och hantverksskicklighet. Här kan vi tala 
om att upplevelsen av byggnaderna blir ny 
efter tilläggen. 

Samtidig med Scarpa var norrmannen 
Sverre Fehn, de lär också ha träffats i Ve-
nedig där de båda har ritat paviljonger till 
Venedigbiennalen. Sverre Fehn tog intryck 
från Scarpas verk Castellvecchio i Verona 
när han 1967–73 restaurerar Biskopspa-
latset i Hamar i Norge. I byggnaden låter 
han en brutalistisk betongbro löpa genom 
en del av byggnaden och från den kan 
man titta på den ruinlika utgrävningen av 
byggnaden. Både Sverre Fehn och Carlo 
Scarpa är skickliga gestaltare och miljön de 
skapar är suggestiv och vacker. En annan 

Bild  4
Ritning kyrkbänk, Erik Lundberg.

Bild 5
Castellvecchio av Carlo Scarpa. 
Foto Peter Guthrie
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jag kan se tar inte restaureringen ett tydligt 
restaureringsideologiskt ställningstagande 
vilket skulle kunna förklara en avsaknad av 
samspel mellan den komplexa restaurering-
ens olika delar och upphovspersoner. 

Man måste ha klart för sig att förutsätt-
ningarna såg helt annorlunda ut men det 
är ändå intressant att jämföra med David 
Chipperfields och Julian Harraps restaure-
ring av en Neues Museum i Berlin 1998-
2009 också ritat av Friedrich August Stüler. 
Motsatsen är att det blev sönderbombat 
under andra världskriget medan National-
museum var en av Stülers bäst bevarade 
byggnader. Chipperfields och Harraps har i 
likhet med restaureringen i Stockholm valt 
att bevara Stülers original rumssekvens och 
det viktigaste tillägget avser kommunika-
tion, men är i Berlin en tolkning av monu-
mentaltrappan i entréhallen. De ansluter 
sig ideologiskt till Venedigchartern i fråga 
om att visa tilläggen men utan att göra det i 
en egen stark form. De talar om att kon-
servera det autentiska som finns kvar och 
ersätta saknade delar. Tilläggen manar till 
att samverka med de autentiska och skapar 
en helhet.  

Ett annat resonemang ser vi i Caruso St 
John Architects restaurering av Tate Britain 
i London som färdigställdes 2013. De har 
också uppdaterat byggnaders tekniska 
system och tillfört nya kommunikationer 
men med en ideologi för restaureringen där 

tilläggen inte ska vara tydligt läsbara i 
kontrast mot de tidigare historiska lagren 
utan verka för att läka de sår som tidigare 
tillägg åstadkommit. De inspireras av den 
ursprungliga rikt dekorerade barocken, 
liksom 1930-talets nyklassicism och 
1970-talets funktionalism med målet att 
skapa en rikare helhet. 

Kanske kan man se Caruso St John 
Architects restaurering närma sig ett 
narrativt arbetssätt, där byggnaden inte 
tillhör ett avslutat och fryst tidslager utan 
att den är levande. 

Som ett avslutande medskick vill jag 
lyfta fram detta synsätt. Genom att inklu-
dera en bredd av berättelser och perspek-
tiv, att se till livet som levs i byggnaderna 
blir restaureringskonsten ett pågående 
samtal, en berättelse om vad en plats har 
varit, vad en plats är och vad den kan 
vara i framtiden. 

PERSPEKTIV PÅ TILLÄGGETS PROBLEMATIK

En annorlunda restaurering initierade 
Hidemark och Konsthögskolan för Mäls-
åkers slott av Tessin den äldre. 1600-talss-
lottet hade farit illa vid en större brand och 
på 1960-talet kom slottet att inredas för ar-
kiv och nya grova betongbjälklag gjöts in. 
Mellan 1993–97 drev Riksantikvarieämbe-
tet en byggnadshytta vid slottet. Idag har 
slottet en ovanlig charm med sina vackert 
åldrade originaldelar, i restaureringen har 
saknade partier fyllts i av furu men obe-
handlat, likt Titusbågen i Rom. Lagningar-
na från 1990-talet har nu själva med tidens 
hjälp från 1990-talet börjat få sin egen 
patina. I vissa rum där rekonstruktionen 
avstannat syns 1960-talets brutala betong-
gjutningar, där överskottsbetong runnit 
ner för 1600-tals väggarna, och jag undrar 
om inte tiden är mogen för att visa även 
det tidslagret vid kommande arbeten. 

Det pluralistiska       
Kring millenniumskiftet och framåt har 
det inte funnits någon samlande auktoritär 
röst inom restaureringskonsten i Sverige. 
Kanske är tiden med bestämda ideologier 
förbi och uppfattningen som råder i dag 
är att den enskilda situationen är unik och 
avgör förhållningssättet vid en restaure-
ring.  Det är också så Statens fastighets-
verk skriver i sin policy. 

Vid nya tillägg ställs idag redan bekan-
ta frågor; ska tillägget markeras med ett 
modernt formspråk eller anpassas till ett 
historiskt skede, och i så fall vilket?  Hur 
hade tillägget sett ut om det formgavs 
när huset byggdes? Ska tillägget utföras i 
samma material som husets eller helt nya? 
Ska det utformas diskret för att inte synas 
eller markera sig tydligt mot det gamla. 
Ska tilläggen vara reversibla? 

Några senare restaureringar som an-
knyter till dessa frågor är restaureringen av 
Skara domkyrka av Jan Lisinski. Här har 
stor tonvikt lagts på att anpassa kyrkan för 
dagens behov och krav. Ny inredning kon-
trasterar med ett minimalistiskt formspråk 
och de för tiden populära materialen oljad 
ek, kalksten, borstat stål, glas och blästrat 
glas. Lösa stolar kompletterar borttagna 
bänkar för ökad flexibilitet vid det nya 
centralaltaret.    

I Borgholms slottsruin Har slottsar-
kitekten Erik Wikerstål arbetat med olika 
räddningsinsatser men även nyare tillägg. 
Tilläggen är genomgående reversibla i en 

modern formgivning. I räddningsinsatser-
na ingår att laga den vittrade putsen. För 
det lät man bygga en lokal kalkugn för att 
bränna det speciella hydrauliska kalk-
bruk som tidigare använts. Inte heller alla 
tillägg följer ett modernt formspråk. Ett 
inrasat bjälklag från 1700-talet har byggts 
upp som en betongkonstruktion, men med 
en undersida av trä och golvyta av kalksten 
i samma format och läggning som slottet i 
övrigt.  I en intervju i tidskriften Arkitek-
tur från 2013 säger Wikerstål att styrkan i 
projektet sitter i ruinens rumslighet, ljuset 
och skuggspelen och att en väsentlig del av 
uppdraget är att bevara denna upplevelse, 
en storslagen arkitektur. Vidare på frågan 
om restaureringsideologi, Ruskins ideal 
att lyfta fram olika tidslager eller Viollet le 
Duc´s stilrestaureringar svarar han att han 
inte fördjupar sig i restaureringsideologier, 
han ser det som en hämsko, platsen och 
byggnaden får bestämma. Och att det vikti-
ga är att när man gör en ändring i en äldre 
byggnad ska man lägga till en årsring som 
tillför samma kvalitet som allt annat som 
gjorts. Den formvärld som ligger Wikerstål 
närmast är en nutida minimalistisk. När 
han införde glasning av vissa fönster i rui-
nen var det med ett reflexfritt glas monte-
rat direkt mot muren utan karm. I Kalmar 
slott har Wikerstål löst tillgängligheten i de 
branta och obekväma trapporna genom att 
låta en smäcker ståltrappa löpa över den 
befintliga. 

Wikerstål tillsammans med Wingårdh 
är arkitekter för den största restaureringen 
på senare år, Nationalmuseum i Stock-
holm. Byggnaden var dysfunktionell och 
tillgängligheten var en utmaning efter 
alla senare tillägg. Klimatet var dåligt och 
huset hade blivit en labyrint för besökarna. 
Från beställarsidan talas om en modern 
och flexibel byggnad, att utveckla husets 
kvaliteter, maximera lokalutnyttjande 
för publik, ekonomisk förvaltning och att 
skapa ett miljövänligt och grönt museum. 
Det ska bli ”ett Nationalmuseum som ser 
ut som det Friedrich August Stüler en gång 
byggde men fullt modernt”. 

Projektet visar upp flera väldigt fint 
utförda delar och detaljer, som Wikerståls 
eleganta hantering av trappräcket med nya 
enkla stänger som inte konkurrerar ut ori-
ginalet. Projektet har fått ett stort medialt 
utrymme och byggnaden presenteras som 
ett maskineri som servar den komplexa 
funktion som ett museum i dag. Men vad 

Bild  6
Takstolar i takkupolen i Katarina 
Kyrka. Foto: Okänd

Bild 7
Lagning av boasering i Mälsåkers 
Slott. Foto: EG
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Klimatkrisen och hållbarhetsfrågorna som 
idag är aktuella ställer nygamla frågor om 
förvaltande. Skalan är enorm. Samhället 
har otroligt stora resurser att satsa på sin 
byggda miljö, vilket leder till ett högt tryck 
på våra befintliga byggnader. Detta visar 
sig i kraftigt omfattande ombyggnader, 
rivning med efterföljande nybyggnad, 
eller kraftig förtätning och tillbyggnad. All 
denna aktivitet kräver resurser i form av 
material och energi, vilket belastar, kanske 
till och med belånar, vår miljö. Det är lätt 
att se att en slags minimalism är önskvärd 
ur ett resurstänkande. Vi vill få ut mer, 
genom att investera mindre. 

Mitt syfte är att försöka öppna upp 
och göra en inlaga i ett kunskapsfält som 
handlar om de minsta ingreppen vi gör i 
byggnader. De där små sakerna som sker 
(eller borde ske) löpande, år efter år. 

Det finns två huvudsakliga anledningar 
till att vilja underhålla sina byggnader. 
Det ena är känslomässig och den andra är 
praktisk. Den känslomässiga handlar om 
att vårda något med en djup historia och 
potentiellt långt liv. Ett engagemang med 
berättelser från förr, förkroppsligat. Den 
praktiska handlar om effektivitet. Det är 
helt enkelt billigare, enklare och säkrare att 

ta hand om sina byggnader än att låta dem 
förfalla för att periodvis återställa, vilket 
ger en högre totalkostnad. 

Underhåll är i någon mån det första 
steget i en restaureringstrappa, och 
minst påverkande. Troligvis gör ett väl 
fungerande löpande underhåll att större 
ingrepp i en byggnads materia kan 
undvikas. Insikten är inte ny, vilket citatet 
från 1800-talets Adolphne Didron gör 
gällande. 

 ”Vad beträffar historiska byggnader är 
det bättre att underhålla än att reparera, 
bättre att reparera än att restaurera, 
bättre att restaurera än försköna.” 

Adolphne Didron, genom (Johansson 1989)

Samtidigt görs underhåll ofta 
oövervakat från den kulturmiljövårds-
skolade antikvarien eller arkitekten, 
och med mindre förberedelse och 
eftertänksamhet. Hur gör man så att 
man hamnar i de små stegens harmoni 
snarare än tyranni? Hur utvecklar vi ett 
ansvarsfullt förvaltande där alla steg, även 
de minsta, agerar förbättrande?

 

”Vi lever i en tid där ingenjören och humanisten ställs mot varandra. Ingenjören vill, 
med viss överdrift, stanna tiden med sin konst, göra materien stark och oövervinnlig, 
medan humanisten i stället söker hålla kvar tidsupplevelsen, förstärka känslorelationen 
till tidens oundgängliga flykt.

Det är av två helt väsensskilda perspektiv med klart olika utfall, sett till det 
slutgiltiga resultatet”

- Ove Hidemark (Edman 1999, s. 185)

Om beständighet och underhåll

Varaktighetens villkor

Till vänster. 
Att vårda ett hus är att en-
gagera sig i dess liv. Bilden 
visar på ett minimalt ingrepp 
- endast den mest ruttna 
panelen närmast marken 
byts ut. Fasaden skyddas 
med en hängränna. 
(Eget foto)

Erik Hedborg

VARAKTIGHETENS VILLKORKKH RESTAURERINGSKONST 2020-202114
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för både organisk och oorganisk kemi, 
och det som får både oss och våra ting att 
åldras och förslitas. Solens UV-strålar är 
visserligen förutsägbara, både i riktning 
och intensitet, men mjukar oumbärligt 
upp ligninet i trä, åldrar plast och gummi, 
bleker pigment i färglager med mera. 
Regn och blåst nöter sakta men stadigt 
ner byggnadens tak och fasad. Torr vind 
tar med sig sand som slipar och tar sig in i 
skarvar. Fukt trycker på källarmuren och 
jorden under rör sig alltid så sakta. Djur 
och växter söker vatten, värme och skydd 
och i sin process att skapa bo kan de täppa 
till vikiga luftgångar eller bara fylla ut och 
binda framtida fukt till känsliga ytor.

Tänk på fukten
Den enskilt viktigaste faktorn till förfall 
är vatten. Om man över kyrkogårdsportar 
skriver ”tänk på döden” borde ”tänk 
på fukten” stå präntat över entréer till 
arkitekturskolor Sverige över. Vatten i 
dess olika faser och former är destruktivt 
för det mesta vi bygger och förvaltar. 
Visdom från förr talar om att ett hus 
behöver hatt och stövlar. Något som 
skyddar från regn ovanifrån och något 
som skyddar från fukt nedifrån. I takt med 
att vi energieffektiviserar, och därmed 
minskar uttorkningsgraden, behöver vi 
bry oss om även fukt inifrån (Brand 1995). 
Vattenångan skapas av oss människor 
och våra aktiviteter så som matlagning, 
utandning, tvätt, disk och dusch. 
Vattenångan i sig är en riskfaktor men 
inte direkt en skadeorsak. Men när den 
når en kall yta – utsidan en regelstomme 
eller inbyggda kallvattenrör kondenseras 
ångan och pärlar sig till flytande fas, med 
uppfuktning som resultat. 

Under 1760-talet tog man fram en 
konstruktion för den tidens tätskikt 
som skulle hålla vattnet borta från 
fästningsmurarna på Carlstens fästning 
på Marstrand. Man krönte valven med 
naturstenshällar och strök med tjära, 
harts, kalk och tegelmjöl. Ovanpå det 
näver i fem-sex lager. Därtill kom 
slagen blålera utblandad med sand 
som stampades samman. På detta en 
stabiliserande växtbädd av sand och jord. 
Ambitionen var god men man förstod nog 
redan då att det inte skulle hålla särskilt 
länge. Omfogningen och reparationerna 
av Carlstens murar har egentligen pågått 

kontinuerligt under mer än 200 år, lite 
beroende på ekonomi. Vattnet tar sig 
oundvikligen in i valv och fogar. Frysning 
flyttar på stenar och även om en sten bara 
rör sig en millimeter per år blir det en 
farlig decimeter på hundra år. 

På 1970-talet plockade man upp en 
äldre företelse för att köpa sig viss tid 
och möjlighet att komma ikapp med det 
löpande underhållet. Man valde att bygga 
så kallade fredstak på fästningen. Dessa 
tak skulle rivas vid annalkande fara, då de 
utgjorde både hinder och brandfara vid 
ett angrepp, men som under fredstid både 
utökade användbarheten och effektivt 
skyddade murverken. Fredstaken är 
lätta att inspektera och kontrollera i sin 
funktion. De är luftade undertill och går att 
både underhålla och reparera vilket gav en 
långsiktigt hållbar lösning.  
(von Kartaschew )

Rankhyttans kungslada i Dalarna 
är vår första bruksbyggnad att bli 
monumentförklarad (förvärvades av 
kungamakten redan 1667) och är idag ett 
viktigt statligt byggnadsminne. Det var här 
Gustav Vasa enligt sägen gömde sig undan 
Kristian II. På 1860-talet skyddade man 
den viktiga byggnaden genom att spika 
på skyddsbrädor, vinklade bort från huset 
för att bespara timret som då var i dåligt 
skick. Byggnaden fick ett särpräglat uttryck 
men vid en restaurering på 1920-talet 
under ledning av Magnus Dahlander 
valde man att ta bort dessa brädor för att 
bättre representera ursprunget. Vid 1990 
talet var timret i sådant förfall att man 
stod mellan att behandla den kemiskt 
eller restaurera skyddsbrädorna från 
1860-talet. Fotografier från 1919 gjorde att 
man hade bra underlag för hur den relativt 
effektiva men enkla skyddet skulle kunna 
restaureras. (RAÄ 2019)

Vatten ovanifrån är kanske det mest 
tydliga exemplet där eftersatt underhåll 
kan få stora konsekvenser. Här kan en 
liten insats vid rätt tidpunkt spara mycket 
resurser i längden (Philips 2019). På platta 
tak kan en igensatt taksil få hela taket att 
rämna på grund av överlaster. En brusten 
koppling mellan hängränna och stuprör 
kan erodera en stensfasad kraftigt på bara 
några år, eller röta upp en träfasad bortom 
underhåll.  

 

BIld 1
Eketorps besökscentrum, 
ritat av Jan Gezelius. Även 
om arkitekten tänkte sig en 
lummig fasadgrönska har det 
här vildvinet gått för långt. 
Växtligheten har pressat 
sönder trådråglaset i skärm-
taken och total restaurering 
är nödvändig. En kontinuerlig 
trädgårdskötsel hade avhjälpt 
problemet. 
(Eget foto)

Bild 2
Källa ödekyrka på Öland. En 
trekantshuggen nockavtäck-
ing har helt ruttnat igenom på 
grund av för glesa intervaller 
mellan tjärningen. Kalkbruket 
under är allt som håller tätt. 
(Eget foto)
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Underhållet och  
restaureringskonsten 

“Take proper care of your monuments, 
and you will not need to restore them. A 
few sheets of lead put in time upon the 
roof, a few dead leaves and sticks swept in 
time out of a water-course, will save both 
roof and walls from ruin. Watch an old 
building with an anxious care; guard it as 
best you may, and at any cost, from every 
influence of dilapidation.” 

- John Ruskin (Brand 1995).

När det gäller monumentvården har frågan 
på ett ideologiskt plan engagerat arkitekter 
och antikvarier sen de stora stilhistoriska 
restaureringarna på 1800-talet. Debatten 
är polemisk och en fråga om moral, 
rätt och fel. Restaurering går under den 
här tiden från att vara en konstnärligt 
framstående syssla, till att anses som det 
största brottet som kan begås mot en 
byggnad. 

Rekonstruktion ses ofta som en 
kulturhistorisk avart och även om samtida 
överrenskommelser börjar öppna upp för 
sådana företeelser så belägger man dem 
med många ”om”, ”men” och ”kanske”. 

Begreppet underhåll då? Det är inte 
helt givet. Läser man Ruskins och Morris 
texter och deras romantiserande av ruiner 
och patina skulle man kunna tro att de 
uppmuntrade förfallet, att de föredrog att 
byggnader dog en död i skönhet. Men så är 
det inte. John Ruskin själv medgav att det 
bästa förhållningsättet till monumenten 
var att inte låta dessa förfalla från 
första början - utan låta dessa leva kvar 
genom ett försiktigt lappande, lagande 
och bättrande av färg. Även William 
Morris stod upp för och förespråkade 
byggnadsunderhållet.

”Stave off decay, by daily care” 
William Morris, Manifest, Society for the 

protection of ancient buildings. 1877 (Murphy 
2015)

Den nogranne ställer sig då frågan 
kring hur stort eller hur långt förfallet 
måste ha gått för att ett återställande skall 
vara otänkart eller hur stora mängder 
takpannor som får bytas utan att man 
trillar in i en restaurering.

 I debatten har den frågan inte vunnit 
fäste. Underhåll har helt enkelt visat sig 

något självklart positivt. Samtidigt har 
det visat sig att både vår och Ruskins 
samtid har haft svårt att faktiskt utföra 
underhållet. 

Varför det? Underhåll är otacksamt. 
Det leder inte till något nytt eller mer. 
Ett tråkigt oprioriterat ämne. Kanske är 
dagens innovationsideal en förklaring. Det 
är den radikala, inte stegvisa, förbättringen 
som är normativt premierat i samhället 
(Russell & Vinsel 2016)

Ibland är också underhåll mycket 
kostsamt eller svårt. Tänk dig en högt 
placerad byggdel med komplicerat 
ställningsbyggande i en hårt trafikerad 
stadskärna. När skall den tas om hand? 
Ibland vet vi inte hur man underhåller, 
bara hur man byter ut. Samtida försök 
att konservera sandstenskulpturerna på 
Stockholms slott med hjälp av härdplaster 
ledde knappast till särskilt längre 
livslängd. (Heymowski 2021) Utbyte och 
rekonstruktioner blir det enda gångbara. 

”Underhåll och reparera omsorgsfullt, 
Framlocka hvad, som till äfventyrs finns 
doldt, men låt för öfrigt byggnaden vara i 
fred.”

– Sigurd Curman, Restaureringsprinciper 
1905 (Kult och Konst)

Vad orsakar förfall? 
Vad gör att, om byggnader lämnas till sig 
själva utan omtanke, de förr eller senare 
skadas och ramlar ihop?

Det inre slitaget kommer från 
användning och felaktigt underhåll. En 
vanlig bostadsflytt inbegriper ofta skav, 
slitage och kanske då och då en krossad 
ruta. In- och utlastning av varor, slitage 
från kärror, dragare och fordon. Utan rätt 
entrémattor och -galler kommer sand 
och grus in via besökares skor, vilket 
långsamt nöter ner golv och socklar. 
Människor kan vara en potent kraft om 
de får tag i elektriska borrar för att dra 
egen kabel eller använder kraftiga lim på 
ömtåliga ytor. Lokalvårdare som rengör 
med fel kemikalier kan fräta drastiskt eller 
torka ut en yta med sprickor som följd. 
En tvåldispenser som vid varje feltryck 
droppar några etsande droppar ned på det 
förvånansvärt ömtåliga kalkstensgolvet 
och orsakar stor skada över tid. 

Det yttre slitaget pågår konstant. 
Samma sak som vi desperat behöver för att 
leva: syret, är ett aggressivt frätande ämne 

Figur 1
Restaureringstrappan. Med 
tiden att förfallet blir allt större 
blir de nödvändiga åtgärderna 
också större. 
(Egen figur)

Bild 1
Rankhyttans Kungslada 
med dess karaktäristiska 
droppbrädor. (Wikimedia) 

Lokalvård

Underhåll
Reparation

Restaurering

Rekonstruktion
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Acceptabelt slitage – patina
Allt åldrande är inte av ondo. En viss 
mängd tänker vi inte på. Ett jämnt slitage 
över en väggyta går ofta obemärkt förbi, 
likt en målad vägg som bleks i solen. 
Det är inte förrän man sätter in ett 
nytt fönster eller målar som en skadad 
del som skillnaden blir tydlig. Det är 
snarare det ojämna slitaget, sprickor, 
flagor, sprängning som drar till sig 
uppmärksamhet. 

Avhandlar man frågan om underhåll 
ur ett hållbarhetsperspektiv blir det en 
självklarhet att vi varken skall göra för 
mycket eller för lite. För mycket omålning 
och städning kostar resurser och blir även 
ett slags slitage i sig. Trä som spricker upp 
skyddar i många fall sig självt genom att 
samtidigt som det öppnar upp för mer 
vatteninträgning också öppnar upp för en 
snabbare uttorkning. 

Acceptabelt och till och med önskvärt 
slitage brukar vi ofta kalla patina. Vad som 
skiljer patina från förfall har avhandlats 
utförligt inom kulturmiljölitteraturen 
men är ständigt en källa till intresse. Vad 
som är klart är att det är en kulturellt 
formad smak eller uppskattning som 
tillskrivs vissa material, men också 
vissa sammanhang och vissa grader 
av förslitning. Inte helt otroligt är 
att i en industriell tid, med möjlighet 
till perfekta ytor och starka material, 
värderar vi förslitningen mer än en tid 
där det förfinade är ett svåruppnåligt 
ideal? Samtidigt tillskriver vi den jämna 
och rena ytan det normala. Ett sådant 
perspektiv leder lätt till en överdriven 
renoveringsiver. När ett skadat parti puts 
skall repareras kanske någon påpekar att 
reparationen oundvikligen kommer att 
synas. Färgmatchning är omöjlig. För att få 
ett jämnt utseende måste man åtminstone 
fortsätta till nästa väggvinkel. Och när all 
puts knackas ner kanske man skall passa 
på att spåra lite i väggen och förlägga den 
där eldragningen dolt? ...som för övrigt 
måste bytas hela vägen till centralen. 

Underhållsprojektet som eskalerar 
till ett reparationsprojekt och senare en 
komplett restaurering är inte helt ovanligt. 
Acceptans för det avvikande och lite skeva 
är absolut en del av en hållbar och ett 
ansvarstagande förvaltning. 

 

Som man fogar får man avfall 
Varaktighet kräver att saker och ting går 
att ta isär, repareras och bytas ut utan att 
hela byggnaden behöver destrueras (Lööf 
R., Isaksson H., Södergren 1994)

Det är inte helt dumt att koppla 
ihop underhåll med den klassiska 
restaureringsglosan reversibilitet: det man 
lägger till, skall man också kunna ta bort. 

Traditionellt brukar man tänka på 
reversibilitet som något filigrant. En 
utanpåliggande stål eller träkonstruktion. 
Det fria bjälklaget med spalter mot alla 
väggar. Men även det sammanbyggda 
kan vara reversibelt. Så länge byggnadens 
muskler samspelar i en byggnadsteknisk 
enighet är de flesta tillägg reversibla.

Ett vanligt exempel är brukets hårdhet 
och vidhäftning. För starkt och klistrande 
bruk, som man finner i modernt A- och 
B-bruk (hög cementhalt) är svårt att 
avlägsna och separera från murstenen vid 
rivning. Ofta spricker tegel rakt itu.  

”Grundregeln vid underhåll, reparation 
och andra åtgärder på historiska 
bygnader är [...] att man söker finna 
reversibla lösningar. God beständighet, 
hög styrka, avancerad teknik är till ingen 
nytta om de på sikt leder till skada när 
delen skall bytas ut.  [...] Många äldre 
konstruktioner har överlevt tack vare 
att någon del, oftast fogen, kunnat ge 
efter för påfrestningar. Grundregeln är 
hela tiden att försöka undvika att skada 
byggnaden. Skador kostar alltid pengar, 
framför allt stora skador, och det är dem 
man undviker med reversibilitet. 

I Holmström, Hus att använda eller riva. 
(Johansson 1989)

Att välja lösningar
Exemplet med det mjuka bruket och hårda 
stenen är relativt enkel. Verkligheten 
blir ofta mer komplex med intrikata 
förhållanden och ett samspel mellan alla 
ingående delar. Många lösningar går 
teoretiskt att tänka ut. Men det bästa är 
beprövad erfarenhet – från en jämförbar 
situation. Ett materialsystem som passar 
i en del av en byggnadskonstruktion, 
gör inte säkert det i en annan. Olika 
väderstreck, delar av Sverige, microklimat 
eller belastningar i använding skapar 
dramatiskt olika förutsättningar för valet 
av teknik. Exempelvis har det visat sig att 
det i övrigt hållbara materialet titanzink 

Bild 1
Fredstak på Carlstens 
fästning. Stoppa vattnet och 
stoppa därmed förfallet.  
(von Kartaschew)

Bild 2 och 3
Härbre (stabbur) från 
Numedal i Norge. En 
pragmatiskt utecklad 
byggnadstypologi med 
avsikten att hålla sig torr 
och skadedjursfri har också 
visat sig vara några av våra 
mest bestående byggnader 
och finns bevarade sen 
1500-talet. (Wikimedia)

Till vänster
Överst. Förslitning, “inre” och 
“yttre” faktorer. Egen figur.
Under.Graf som visar på hur 
underhåll är ekonomiskt och 
resursmässigt försvarbart i 
längden. Egen figur, original: 
(Matulionis & Freitag 1991)
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Byggnaden som något levande
Att utföra underhåll är också ett 
engagemang med en byggnad. Det 
skapar både kunskap och empati. En 
sammanhörighet med de människor 
som tidigare har brytt sig om samma 
byggnad. Den moderna rationaliteten 
har effektiviserat ett lokalt engagerat 
vaktmästeri till en proffesionaliserad 
fastighetservice. När är rätt tid att kolla 
läckor på vinden? När det regnar och blåser 
förstås - säkert en ruggig novemberkväll.  
Vad förlorar vi när vi inte har vana ögon på 
plats? 

“The romance of maintenance is that it 
has none. Its joys are quiet ones. There is a 
certain high calling in the steady tending 
to a ship, to a garden, to a building. One 
is participating physically in a deep, long 
life.”-Stewart Brand (1995)

Restaureringsarkitekter är ett undantag 
inom kåren i det att vi faktiskt engagerar oss 
för underhållsfrågor. Hur en byggnad städas 
och repareras. En förklaring är att vi oftare 
jobbar med traditionellt högt värderade 
byggnader. Likt de finaste familjeklenoderna 
hanteras de med varsamhet och respekt. 
Något som är exceptionellt fint kräver både 
bomullsvantar och ekonomiskt kostsam 
försiktighet. Men också något som är 
sällsynt. Resurser och energi kanske inte 
är bristvara nu – men utrymmet begränsas 
drastiskt med varje generation man lägger 

på sin ansvarshorisont. Tänk om varje 
byggnad var ett monument, i sin egenskap 
av att bara stå där. Hade vi inte engagerat 
oss mer för underhåll då? Frågan är något 
som hela arkitektkåren borde bli bättre på. 
Även för mer prosaiska renoveringar – och 
inte minst för nybyggnad. 

Beständighet och varaktighet
Teknik och vetenskap hjälper oss förstå och 
arbeta med byggnadens varaktighet ur ett 
materiellt perspektiv. Men nästan viktigare 
än det är förståelsen för arkitekturen som 
kulturbärare. Det är vårt engagemang och 
intresse för hus som gör dem beständiga.

”I know the roof has leaked and the 
skylights leak, but I would rather live in this 
house than any other house in the world” 
Mrs. Gregor Affleck, Oktober 1946, Progressive 
archictecture/ Pencil Point magazine. (Murphy 
2015)

 Historien visar oss att ibland är det 
de mest dumma påfunden som kan visa 
sig ge de mest älskade byggnaderna. I 
många andra fall är det den historiska 
förfiningen av beprövade val som skapar 
en sund byggnadsteknisk princip och en 
generationsöverskridande kärlek. 

Även om vi skulle klara av att skapa 
det mest beständiga byggnadsverket vi kan 
tänka oss, krävs det fortfarande underhåll 
och engagemang för att göra den varaktig 
och meningsfull. 
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på tak i vissa lägen får drastiskt minskad 
livslängd. Just när vattnet rinner av 
från skiffer eller svavelaltig trätjära blir 
den kemiska kompositionen sådan att 
det fräter på hängrännorna. Två annars 
robusta material på var sitt håll blev 
tillsammans ett recept för hastigt förfall.

Vid restaureringen av spåntaket 
på Ingatorps tiondebod i Småland, 
ifrågasatte timmerman Karl-Magnus 
Melin underhållsfrekvensen med 
tjärstrykningen. Den konventionella 
strykningen med tunn tjära lakades ur 
för snabbt. Sanningen var att man skulle 
impregnera med en tunn tjära och inte 
stryka för tjockt. I stället valde man att 
prova ett gammalt recept på taktjära 
som kokades tjockare och svartare (Melin 
2018). Vilken metod som visar sig vara 
bäst är förstås inte utvärderad ännu, men 
vad som är friskt här är kombinationen 
och dynamiken mellan att tänka extremt 
konservativt, men också nytänkande och 
oortodoxt. Det kräver kunskap, en hel 
del ”sunt förnuft”, men också mod och 
hängivenhet. 

Bara en sådan fråga som om 
murgröna skadar en fasad eller inte är 
en bergodalbana av forskning, praktisk 
erfarenhet, åsikter och känslor. Ett lövverk 
skyddar förstås från vind och solens 
strålning. Den reglerar fukt, men kanske 
också ökar totala mängden fukt. En ung 
murgröna har ganska snälla sugkoppar 
som den sitter fast med, medan en äldre 
faktiskt kan ta med sig yttre skikt från 
exempelvis glaserade tegelstenar när man 
rycker loss den. (Murphy 2015)

Beständighetens balansgång
Underhållsfrihet är ett illusoriskt ideal 
som har jagats sen den första människan 
tröttnade på förfallet i sin primitiva hydda. 

När man beskådar den förmoderna 
tidens byggnade idag är det är lätt i 
att bli imponerad. Bra virke i dörrar 
och fönster, rätt torkat och behandlad. 
Hantverksmässigt utfört på plats har 
medfört möjlighet till anpassningar och 
kreativitet. Det är då bra att ha med sig 
är att det vi ser idag är ett bestånd som 
har överlevt och anpassats. De fönster 
som var av sämre virke har sedan länge 
ruttnat bort. Dragiga lägenheter har tätats, 
läckage i tak har lagats och den tidens egna 
byggfusk har med små steg rättats till och 

skapat en för vår tid förfinat resultat. 
Vad som skiljer vår tids 

byggnadskonst från den förmoderna 
är reparationsprinciperna. Ett tegeltak 
utan varken papp eller råspont, öppet 
mot kallvinden har en helt annan 
underhållslogik än den moderna 
lösningen. För att taket skall vara tätt 
krävs det att man understryker det 
med kalkbruk, och det är en relativt 
återkommande syssla att reparera små 
skador. I sanning är det en enstegstätning, 
ett tunnt membran som skyddar huset 
från det destruktiva regnvattnet. Det som 
gör det förlåtligt är att allt är öppet och 
inspekterbart. Du ser direkt om något är 
otätt. Vattnet sidoförflyttar sig inte, och 
där det läcker där skall man reparera.

Vårt moderna tänk ser annorlunda 
ut. Här väljer vi att separa funktionerna 
i skikt. Takteglet skyddar mot det värsta 
regnet, mot UV-strålning och nötning. 
Under finns råspont och takpapp som 
bildar det absoluta tätskiktet och skyddar 
från vattengenomträngningen. Systemet 
har visat sig mycket effektivt. En panna 
kan vara sönder under många år innan 
det går hål på underliggande papp. 
Luftspalten som bildas är förlåtande och 
råsponten gör det tryggt och effektivt att 
arbeta på taket. Men vi har förlorat en del 
av inspekterbarheten. Om fåglar bildar 
bo och jord börjar samlas och tätar till 
under pannorna har man ganska snabbt en 
fukthärd som bildar ett våtvarmt omslag 
för takkonstruktionen, utan att det syns.

Det moderna byggnadssättet har alltså 
en tendens till att byta inspekterbarhet, 
reparerbarhet och förgänglighet 
mot sammansatta konstruktioner, 
underhållsfrihet och beständighet (Mills 
1994). I detta finns både vishet och 
fallgropar. Att skydda viktiga funktioner, 
likt ett tätskikt, från UV-ljus och slitage är 
inte dumt. 

Att gjuta in avloppsrör var något 
man länge var skeptisk till. Vem vet hur 
de åldras? Efter andra världskrigets 
destruktiva påverkan på de europeiska 
städerna kunde man observera de ingjutna 
rören som blottades och såg att rören var i 
gott skick (Stålbom 2010). Idag är lösningen 
konventionell och visar på vår moderna 
princip. Man byter reparerbarhet och 
inspekterbarhet mot beständighet.
 

Bild 1
Taktjära strykes efter nygam-
malt recept. (Melin 2018)

Bild 2 Ett understruket tegel-
tak. (Kalmar länsmuseum)

Bild 3 Avslutning av det up-
pbyggda taket. AMA JT-.41/1
(AMA Hus 14)
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Byggnadsdetaljen kan berätta om  
trovärdigheten och läsbarheten av en  
byggnad och om arkitektens intention. 
Sockeln och byggnadens möte med mark 
får i denna text stå som symbol för och 
berätta om vad material, förståelse för  
tektonik och estetik betyder för männi 
-skans upplevelse av den byggda världen. 
Och hur detaljen påverkar helheten. 

Hur vi värderar byggnader som helhet 
påverkar hur vi använder arkitekturen och 
byggandet för att lösa de utmaningar vi 
står inför i framtiden.

 
Upplevelse och påverkan 
I arkeologiska lämningar ser vi rester av 
en grund, det som finns kvar av murar och 
platåer, utifrån det vi ser rekonstruerar vi 
bilden av tiden och förståelsen för bygg-
naden. Städer har genom historien byggts 
ovanpå tidigare byggnader och av material 
från andra byggnader. Grunden finns kvar 
som det äldsta lagret och talar till oss om 
dess autenticitet och ursprunglighet. 

Murar, husgrunder byggda av stenar, 
staplade eller huggna med omsorgsfullt 
formade detaljer och beklädnader väcker 
beundran och fascination.  Stenen, bear-
betad av människans hand och hämtad ur 

berget ger bilder och berättelser om den, 
tid, den tanke och det hårda arbete som 
krävts för att bygga den. 

Den väcker en sensorisk upplevelse, 
varm från sol, eller kall på morgonen. En 
skrovlig eller slät yta. Materialets bestän-
dighet i kombination med tanke, arbete 
och skönhet inger kraft och förtroende. 

Sockeln är central i upplevelsen av ar-
kitekturen då den är nära människan, den 
är synlig och kan röras vid. Stadens gator 
är ett collage av gestaltade socklar. Det 
finns de enkla och de bearbetade. Sockeln 
kan manifestera byggnadens betydelse och  
tillgänglighet. Det innefattar också mötet 
med naturen, det byggda mot det otämjda 
eller mot det organiskt formade landska-
pet.  
 
Bild eller upplevelse 
Dagens arkitektur är ofta en del av en 
större alienation där en tegelsten är en 
dekoration och arkitektonisk gestaltning 
inte är resultatet av tektonik och estetik i 
samverkan. Det vi framställer som  
arkitekter, och det som förväntas av oss 
ifrån omvärlden, är sällan en idé om upp-
levelse av arkitektur utan en bild av hur 
arkitekturen ska se ut. 

Genom att här studera sockeln och byggnaders möte med mark i 
kombination med byggnadsteknikens utveckling och arkitektonisk 
intention knyts byggnadsdelens utformning samman med ett långsik-
tigt tänkande. Hur vi förhåller oss till det tidigare byggda och hur vi 
ger byggnader nytt liv. 

Om detaljens värde för arkitekturens varaktighet

Hovstallet i Stockholm, 
1890-94, arkitekt Fritz 
Eckert.Sockelsten i granit, 
fasad i rött tegel med mön-
stermurning i svart glaserat 
tegel. Teglet är ifrån Bör-
ringe i Skåne, lika det som 
finns på Östermalms salu-
hall. Byggnaden blev vid 
uppförandet omdebatterad 
på grund av sin industriella 
enkla utformning. Notera 
också mötet med marken 
med kullersten närmast 
fasad  och en för Stockholm 
idag ovanlig tegelplatta som 
beläggning på trottoaren. 

Sanna Hederus
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Sockelvåningens gestaltning är fram till 
slutet på 1800 talet klassisk med marke-
rad sockelvåning. Portiker och entréer 
markeras.  
 
Stockholms stadshus 
Som reaktion mot massproduktion och 
standardiserande lösningar är det tidiga 
1900-talets jugend eller nationalroman-
tik mer expressionistisk och individuellt 
utformad i vissa byggnader. Exempelvis 
Stockholms stadshus av Ragnar Östberg 
som byggdes 1911-23. Här utformas  
byggnadens möte med mark i stockholms-
granit och kolmårdsmarmor med enorm 
rikedom i detaljer och djup.   
Rikedomen som finns att uppleva genom 
att röra sig vid Stockholms stadshus är 
unik. Sockelns detaljering med murar, 
bänkar, öppningen i arkader mot Riddar-
fjärden och slutenhet mot Hantverkar-
gatan i norr ger en helhetsupplevelse där 
detaljen är en stor del av helheten. Sett 
utifrån dagens perspektiv är gestaltningen 
fri och med ett utforskande av tidigare sti-
lar. Hantverkskickligheten och arkitektens 
närvaro i detaljutformningen är slående.   
 
Stadsbibliotekets stylobat 
I arkitektens Asplunds stadsbibliotek 
från 1928 ses början till upplösning av 
den klassiska arkitekturens möte med 
marken. Stadsbiblioteket har en mycket 
modern sockelvåning, men som också är 
en stylobat där biblioteket med sin bas 
och rotunda står. Sockeln hanterar mötet 
med landskapet och möter staden med ett 
modernistiskt formspråk. Den uppfyller 
funktioner och tillför innehåll och rum för 
människan i staden.  
 
Skivan i marken 
Under den tidiga modernismen börjar 
upplösandet av rummet och  
betraktandet av vägg och tak som skivor 
ställda i relation till landskapet. Väggen 
blir ett membran och en yta, inte kropp. 
Byggnadsdelars icke materiella uttryck 
och nya materials möjligheter startade en 
upplösning i byggnadsdelarnas samman-
fogning som synlig detalj. En sömlöshet 
där väggen ska verka som en skiva.

I mötet med marken ersätts den  
tidigare eftersträvade sockeln som hante-
rar tyngd och leder kraften ned, av skivan 
som skjuter upp ur marken. Ibland gestal-

tat som en illusion av att  
byggnaden svävar då sockeln dragits in 
innanför fasadens ytterliv och målats svart. 
Låga murar förlänger byggnaderna ut i 
landskapet och hanterar marknivåer och 
entréer. Ett svenskt exempel är kårhuset 
på KTH i Stockholm från 1930 ritat av 
Sven Markelius och Uno Åhrén.

I Le Corbusiers villa Ozenfant i Paris 
från 1922 underordnas sockelvåningen 
helt. Entrén sker via en sidoställd spi-
raltrappa. Istället öppnar sig byggnaden 
mot ljus och himmel, tyngdlös. Det är en 
förflyttning av arkitekturen som förändrar 
mötet med marken både arkitektoniskt och 
tekniskt.  

 
Väggens uppbyggnad  
En insikt som denna undersökning av 
sockeln ger, är hur mycket den tidiga mo-
dernismens, i Sverige funktionalismens, 
undflyende från klassisk tektonik formar 
byggtekniken och i förlängningen vårt 
förhållningssätt till tektoniken i  
gestaltningen. 

Funktionalismen förändrar byggandet 
genom mekanisering, rationalisering, och 
prefabricering och sätter därmed fart på 
förflyttningen från den klassiska tektoni-
ken på ett helt annat vis än vad 1800-talets 
industrialisering gjorde. Väggen blir i  
realiteten uppbyggd i skikt för att uppfylla 
nya krav men detta leder till att  
intentionen i detaljen och formgivningen 
försvinner. Tydligt ses det i tegelbyggna-
der. Under 40- och 50-talet används tegel 
ofta som sockelmaterial i liv med bygg-
naden, utformad som skiva eller volym i 
direkt möte med marken. 

Senare i utvecklingen är väggen inte 
längre är murad utan teglet är beklädnad 
kramlad till en stomme av betong eller trä. 
Då hamnar tegelskiktet utanför sockelns 
liv och intrycket blir obearbetat. Detaljens 
gestaltning gör upplevelsen av byggnaden 
mindre trovärdig. 

Idag används ibland tunna tegelplattor  
klistrade på isolering som sockel. 
Det kan se bra ut på avstånd och på 
bild men i mötet med marken och nära 
människan upplevs det varken gediget 
eller slitstarkt. Ett tydligt exempel på hur 
detaljeringen påverkar upplevelsen av 
arkitekturen. 

Vi har idag en byggteknik som utgår 
från sammansatta material, skikt där varje 

5. Maison Ozenfant, Paris. 
Arkitekt Le Courbusier. 

6. Kårhuset KTH Stockholm, 
1930. Arkitekter Uno Åhren 
och Sven Markelius. Svart 
markerad sockel i liv med den 
putsade fasaden. Byggnaden 
förlängs genom låga murar 
som hanterar entréer och 
mötet med mark. 

7. Bostadsentré Lidingö, 
1971.Sockel och fasadele-
ment i  
prefabricerad infärgad betong 
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Att uppleva arkitektur är inte att se bild  
eller en ritning utan om att fysiskt vara 
i och intill en byggnad. Upplevelsen kan 
vara medveten eller undermedveten.  Det 
som är nära handen och ögat, det vi rör, 
ser och möter varje dag påverkar oss mest. 
Steen Eiler Rasmussen skriver i sin klassis-
ka bok Om at opleve arkitektur från 1957 
om intentionen i utformandet av byggna-
der och arkitekturens förmåga att inge en 
upplevelse av tyngd, lätthet, mjukhet eller 
hårdhet. Om materialets grader av råhet 
eller bearbetning och upplevelsen av detta 
som kroppens sätt att förstå arkitektur och 
hur vi mäter oss mot verkligheten.  
Filosofen Heidegger beskriver människans 
förmåga att förstå världen som tätt kopplat 
till byggande och boende. 

En fenomenologisk studie kan beskri-
vas som en systematisk registrering och 
förståelse av arkitektur, baserad på  
personlig erfarenhet. En förståelse snarare 
än förklarande. Det innebär att uppleva  
arkitekturen, att undersöka och samla 
information. Att reflektera över delar 
och helhet och beskriva upplevelsen ger 
sammantaget en djupare förståelse för det 
byggda. 

 
Byggnadstekniken, estetiken och 
intentionen 
Med en arkeologisk nyfikenhet har jag 
studerat hur byggnadsdelen konstruerats 
genom tiderna, vilket uttryck det ger och 
hur det påverkar upplevelsen av byggna-
den. Frågan jag ställt mig är hur  
arkitekturens och byggnadskonstens 
historiska, tekniska och estetiska egenska-
per överföras i ett framtida hållbart och 
varaktigt byggande?  
 
Utifrån samma grund  
I den klassiska grekiska arkitekturen i 
dess renaste doriska form står templet på 
sitt Akropolis, plattformen på berget som 
möter topografin. Templets sockel består 
av tre trappsteg som bygger stylobaten 
där pelarna och cellan landar. Sockeln är 
därmed avtrappande, basen är större än 
byggnaden. En tektonisk princip, den  
horisontella ytan tar ner den vertikala. Det 
är en grammatik som byggnader under 
lång tid framöver förhåller sig till. En  
förståbar och självklar tektonisk uppbygg-
nad, i sin arkaiska form. 

Under historien byggs gamla grunder 
på, sten flyttas och byggmaterial ingår i 
ett kretslopp där byggnader transformeras 
utifrån behov och nya estetiska ideal. Ett 
exempel är Diocletianus palats i Split som 
grundlades 295 e.kr och bebos endast någ-
ra år. Under det romerska rikets nedgång 
övertar den lokala befolkningen områ-
det och använder strukturen av tidigare 
hus och trädgårdar som grund för sina 
betydligt mindre bostäder inom palatsets 
gränser. Passager blev gator och atrium 
med peristyler blev torg som används än 
idag. Staden byggdes sedan vidare med pa-
latsets grund och plan som kärna. Samma 
sten bygger grunden i dag som för 2000 år 
sedan. 

 
Sockeln 
Natursten har använts i alla tider för 
grund- och sockelmurar. Först som  
kallmurskonstruktioner och från 1000- 
talet i murade byggnader( i Sverige). 

I den svenska byggnadshistorien är det 
i de äldsta kyrkorna man hittar ornamen-
tik i sockeln och i portomfattningar. Lokal 
sten användes, men för dekorativa element 
som socklar, hörnkedjor och trappor kun-
de sten fraktas längre. 

I timmerbyggnader är mötet med mark 
ursprungligen ursprungligen endast med 
grundstenar som upplag för timret och 
som skydd mot den fuktiga marken, röta 
och djur. Efterhand utförs timmerhusens 
grundmurar av ohuggen sten. När timmer-
byggnader brädas med panel hamnar  
fasadlivet utanför sockeln vilket i tradi-
tionell byggnadsteknik skiljer trähus från 
stenhus. Det yttersta skiktet är en bekläd-
nad och kan därför ligga utanför sockelns 
liv. Offerbrädan markerar övergången 
mellan sockel och vägg. 

I mer påkostade byggnader av sten 
eller trä med putsad eller reveterad fasad 
kläs sockeln av huggen sten vilken muras 
och kramlas mot en bakmur av ohuggen 
sten. Att klä grundmuren, med sten i  
hugget detaljerat utförande har gjorts 
sedan romartiden. 

Betong börjar användas i grundmurar 
Sverige på 1880-tal. Sockelstenen är alltid i 
sten men sockelvåningens ornamentik kan 
vara gips som ska efterlikna kvadersten 
eller annat ornament. Redan på byggnader 
från 1700-talet kan puts ses som formats 
för att likna sten.  

1. Parthenon, stylobat.  Foto 
från Vers une architecture, Le 
Courbusier.

2. Trädgårdsmur ca1750, 
Lambohof,  Linköping.

3.  Kyrklada i timmer från Me-
delpad, tidigt 1300-tal. Timrad 
med rännknut (ladknut). 
Byggnaden är flyttad två 
gånger. . 

4. Gård från Medelpad, sent 
1700-tal. Kallmurad sockel av 
ohuggen, något tuktad sten.  
Panel på timmerstomme.
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material har sin egenskap, inte en  
samverkan eller varaktighet. Mycket av 
arkitekturen byggs utan en tydlig  
arkitektonisk intention i detaljen utan är 
en lösning ifrån materialleverantörer och 
entreprenörer.  1880-talets stensocklar var 
också en beklädnad, ett yttre skikt. Men de 
var medvetet utformade och i sin gedigen-
het hållbara och i samspel med byggna-
dens arkitektoniska intention. Och de 
håller efter hundra år. Det är ett problem 
med det vi bygger idag, då materialen inte 
kommer att hålla mycket längre än sin ga-
rantitid på 10 år eller inte kan återanvän-
das vid renovering eller transformation. 

 
Förhållningsätt till det redan 
byggda  
Byggnader har under historiens gång 
transformerats, byggs på, stilrestaurerats, 
återbrukats och transformerats adaptivt 
och på sätt och vis regellöst vis. 

Makt, politik, ekonomi och trender har 
format byggnadernas utveckling. Samma 
struktur har inrymt många olika funktio-
ner över tid och tidigare arkiteturstilar har 
ofta raderats. 

Förändringen från tidigare då byggan-
de var om- och påbyggnad eller återbruk 
till nästan enbart nybyggnation är en 
drastisk förändring som startar med 
industrialismen, exploderar efter 1945 och 
fortfarande är norm. 

Industrialismens stora utbyggnad är 
också starten på ett annat utnyttjande av 
resurser och syn på byggnation.  
Möjligheten att tillverka industriellt och 
den stora efterfrågan som fanns i de  
växande städerna gjorde att byggnadsindu-
strin förändrades, blev storskalig, ekono-
misk mer lönsam och delvis industriell.

Det transformerande adaptiva byggan-
det fortsätter parallellt med nybyggnatioen 
under 1900-talets första decennier. För 
1920-talets arkitekter var ombyggnad och 
återanvändande fortfarande ett vanligt 
förhållningsätt trots en ny era och nya  
stilideal. Ett exempel är Mendelssons  
Mossehaus i Berlin från 1921-23, en  
påbyggnad av en 1880-talsbyggnad.   
Boken Umbau av från 1932 av arkitekterna 
Zippel och Gutchow, visar på exemel av ett 
adaptivt förhållningsätt till äldre  
byggnader i en tid av modernistisk arki-
tektur.  

 

Brottet och uppdelningen 
Brottet i förhållningsättet till äldre bygg-
nader och transformation sker efter andra 
världskriget. I Tyskland fanns ett stort 
behov av nybyggnation av bostäder och 
återuppbyggandet av samhället. Det fanns 
samtidigt ett mentalt behov av att rekon-
struera historiska byggnader som inte 
helt utplånats i kriget.  Detta ledde till att 
endast byggnader med ett kulturhistoriskt 
värde behölls och restaureras till ett nytt 
tidslager som gav bilden av ett äldre. 
Det som the Athens charter  
teoretiserade om blev 1945 snabbt en verk-
lighet. Unika historiska byggnader  
bevarades som objekt, övriga äldre bygg-
nader vilka inte var unika revs. 

Det som en gång var byggande blir 
till en olycklig uppdelning i restaurering 
eller nybyggnation. I kombination med 
den stora accelerationen av byggandet och 
massproduktionen innebär det att  
byggandet fjärmar sig allt mer ifrån hant-
verket och ombyggnation av äldre hus. Det 
ses som krävande och rivning blir stan-
dard.  Ett skeende som vi idag har konser-
verat i regelverk och kalkyler. 

Det är ett förhållningssätt som går på 
tvärs mot tanken om staden som växer 
över tid och byggnader som resurs för 
framtiden.  
 
Åter till kontinuiteten?  
Arkitekturdiskussionen har de senaste 
åren handlat lite om beständiga material 
och upplevelsen av arkitektur. Det har mer 
diskuterats om stil och bilden av det bygg-
da där modernismens arkitektur har blivit 
en symbol för storskalighet och i viss mån 
människofientlighet. Men det vi bygger 
idag, oavsett stil är av sämre kvalitet och 
med kortare livslängd. 

Avsaknaden av detaljeringen och 
ibland frånvaron av arkitektonisk omsorg 
gör en del av vår tids massproducerade 
byggnader svårare att älska. Kanske är det 
också en anledning till att de generellt inte 
vårdas på samma vis som äldre byggnader. 
De sammansatta skikten och betongen har 
också nya utmaningar vid renovering och 
återbruk. 

Hus byggda efter andra världskriget i 
Sverige utgör mer än hälften av beståndet. 
Globalt är siffran högre. Det kommer att 
finnas ett enormt behov av renovering och 
transformation av det befintliga.  

1.Sockel till Kronobageriet, 
Artillerigatan, Stockholm. 
En byggnad från 1640 med 
grundmur i  ohuggen sten, 
sockelsten i huggen kalksten 
och vägg i slammat tegel 
tillbyggd 1720 med låg sockel 
i huggen sten och vägg i 
slammat tegel. 

2. Sockel till Bûnsowska huset 
uppfört 1886-88, Strandvägen 
Stockholm. Arkitekt var Isac 
Gustav Clason. Byggnaden 
kom till efter den första privata 
arkitekttävlingen i Sverige. 
Fasadens gestaltning med 
gedigna material var en reak-
tion mot 1880-talets putsfasa-
der med ornamentik i gips.. 
Sockeln är utförd i granit  och 
kalksten. Granitsockeln är 
svagt fasad med bredare bas. 
Entréerna varsamt utformade 
med fint formade detaljer. 

3. Trappa och mark, Jarm-
ers plads, Köpenhamn. 
Byggnaden uppfördes 1959. 
Arkitekter var Christian, Aage 
och Erik Holst. Fasad och 
sockel i skivor av marmor. 
Tillägg  i form av mark och 
offentlig plats 1996-97. 
arkitekt var Erik Brandt Dam – 
Brandt Hell Hansted Holscher 
Arkitekter. Tillägget  form av 
plats, murar och trappor har 
förändrat byggnadens möte 
med mark och tillfört en offen-
tlig plats i staden. 
Foto Per Munkgaard Thorsen.

4. Stockholms Stadsbibliotek, 
1924-28, arkitekt Gunnar As-
plund. Byggnadens bas visar 
på ett nytt förhållningssätt i 
till stad och landskap.  Foto 
Börje Gallén

5. Palazzo Punta di Diamanti, 
Rom. 

6. Exempel på samtida sockel 
beklädd med granitskiva och 
fasad av puts på mineralull. 

7, 8. Två exempel från KTH i 
Stockholm. Socklar av granit 
och fasad i tegel. Till vänster 
hållbarhetshuset 2018, AIX 
arkitekter och till höger kemi- 

OM DETALJENS VÄRDE FÖR ARKITEKTURENS VARAKTIGHET



KKH RESTAURERINGSKONST 2020-2021 2928

idén säger, är vår uppgift framöver att för-
stärka det i våra byggnader. Och därmed 
ge dem längre livslängd. 

Vi bör inte heller vara rädda för att 
bygga vidare på det befintliga utan se 
användandet som det nödvändiga. Då är 
det konserverande förhållningsättet att 
återställa till en viss tid eller stil inte alltid 
självklara. Transformation kräver en för-
ståelse för husets strukturella förut- 
sättningar men också mod att förbättra, 
förflytta och kanske fullborda vissa  
byggnader och stadsdelar. 

Som arkitekter bör vi ha ett tydligt syfte 
med den arkitektoniska gestaltningen och 
veta vad detaljen ska göra för helheten och 
hur den byggs.  Jag hävdar att materialitet, 
teknik och estetik inte är sammankopplat i 
arkitektens arbete idag. De flesta arkitekter 
är i sitt yrkesutövande långt ifrån  
hantverket och det praktiska byggandet.  

I en digital värld sätts ögats upplevelse 
före kroppens. Vi talar om hur arkitektu-
ren ser ut, inte hur den upplevs Om du vill 
luta dig mot väggen och om du vill känna 
på stenen. Att det faktiskt betyder något 
om en byggnad har en sockel av sten eller 
massivt tegel som möter mark i stället 
för tunna skivor eller en sockelputs. Vi 
värderar människans sinnen lågt vilket 
inte stödjer tron på att det varaktiga är det 
hållbara. 

Arkitektur ska innehålla styrka, an-
vändbarhet och skönhet skrev Vitruvius. 
Det innebär en arkitektur som äger kvalité-
er vilka garanterar en byggteknik som hål-
ler. Ett användande som fungerar över tid 
och estetiska värden som ger byggnaden 
ett långt liv därför att människor uppskat-
tar att använda byggnaden. Om vi bygger 
och bygger om med de målen så kommer 
våra begränsade resurser användas på 
bästa möjliga vis.

”We don´t ask to be 
eternal beings. We only 
ask that things do not 
loose their meaning ”
Antoine de Saint-Exupéry

Arkitekturens formspråk, Lundberg

Husbyggnad II

Byggnadsarkeologisk undersökning, Andersson, Hildebrand

Så byggdes husen, Björk, Kallstenius, Reppen

Moderna tegeldetaljer, Gustavsson

A pattern language, Alexander m.fl. 

The eye of the skin, Palasmaa

Modernismens tegelfasader Gustavsson, Magnusson, Staaf

Asplund, biografi, Holmberg, Lind, Ödeen

Towards an architecture , Le Corbusier

Ragnar Östberg , Cornell

Kungliga tekniska Högskolan, byggnadshistorik 1911- 1980

12 böcker om arkitektur, Vitruvius 

Om at opleve arkitektur,Steen Eiler Rasmussen 

On the grounds of modern architecture, an interview with Kenneth Frampton, McQuillian

Umbaukultur, te architecture of altering, Grafe, Rieniets

1.Stockholms stadshus, 
arkitekt Ragnar Östberg. 

2. De Flat Kleiburg,  De 
Bijlmer, Amsterdam. Bostads-
komplexmed 4000 lägenheter 
från 1965. Restaurering NL 
architects 2016. Den tidigare 
helt slutna entrévåningen har 
öppnats upp med passager 
och rymmer också lokaler och 
bostäder.
Foto Marcel van der Burg 

Foto där ej annat anges:
Sanna Hederus
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Det tillsammans med faktumet att nybygg-
nation genererar stora mängder Co2 och 
användande av naturresurser, kräver ett 
annat byggande. 

 Om vi tror på detaljens, materialets 
och konstruktionens betydelse för helheten 
och med den kunskapen försöker överlappa 
polariseringen mellan gammalt och nytt, 
vad sker då? 

Kan vi med ett annat förhållningssätt till 
byggande återfå den förlorade kontinuiteten 
i byggandet. Förhoppningsvis med ett mer 
förlåtande och transformerande förhåll-
ningssätt där rivning och nybyggnation inte 
är norm.    
 
Adaption i mötet med marken  
En väg för att med små medel förädla en 
byggnad är att transformera entrévåningen 
och mötet med marken. Genom att  förfina 
dess detaljering och möjliggöra ett annat 
användande tillförs ett nytt lager av omsorg 
som ger byggnaderna ett längre liv.   
Ett exempel är bostadsområdet De Flat 
Kleiburg i Amsterdam. Där har NL archi-
tects förädlat sockelvåningen med generösa 
öppna entréer med dubbel våningshöjd och 
bostäder med egen uteplats i bottenvåning-
en. Detta tillför kvalitéer som tillsammans 
med en omsorg i restaureringen av fasader 
ger byggnaden möjlighet till nytt liv. En 
liten del av helheten, men en viktig sådan. 
Framförallt är det ett förhållningsätt till hur 
vi förändrar och transformerar genom att ha 
en medvetenhet i utformandet av detaljen.   
 
Jarmers plads - ett nödvändigt 
grepp 
Ett vackert exempel på helhet, detalj och 
transformation av en modernistisk byggnad 
är arkitekt Erik Brant Dams förädling av 
Jarmers plads i Köpenhamn. Dams analys 
av 60-talsbyggnaden och platsen var att 
den inte hade rätt möte med omgivningen. 
Byggnaden landade olyckligt i staden och 
behövde en mer generös yta kring sig för 
att komma till sin rätt estetiskt. Genom att 
byggnaden gavs ett generöst gestaltat möte 
med marken lyftes husets framtoning.  
Arkitektens grepp förflyttade också byggna-
den till samtiden i och med skapandet av en  
offentlig plats för människor att vistas på. 
Rätt grepp med väl utformade detaljer i  
varaktiga material ger på Jarmers plads en 
trovärdig helhet.

 

Varaktig och trovärdig  
En trovärdig byggnad ger oss upplevelser, 
den känns och materialen upplevs som 
beständiga. Handen vill röra och ögat se. 
Om den fenomenologiska upplevelsen av 
hus och material värderas högre får arkitek-
turen en länge varaktighet då vi vårdar det 
vi uppskattar.   

”If the sustainability is not cultural, then 
it remains very fragile. You can’t simply 
depend on a technological fix, a LEED 
standard or whatever. But durability itself is 
already a crucial form of sustainability, alt-
hough it is somehow seen as disconnected.” 
Kenneth Frampton 

Men vad gör att vi uppskattar en bygg-
nad? Filosofen Gadamer utforskade vad 
som gör en byggnad till klassiker och hans 
slutsats kan tolkas som att det är en  
byggnad som fortsätter att vara relevant 
över tid och öppen för nya tolkningar även 
om stilideal förändras. Det är också en  
byggnad som låter sig förnyas genom  
människans deltagande och användande av 
den.  
 
Hållbar estetik 
Skönhet och estetiska värden är på sätt och 
vis subjektiva. Men om en aspekt av estetik 
också är det varaktiga och därmed hållbara 
kan man, anser jag, värdera en byggnad som 
används över tid och tål förändring som 
estetiskt hållbar. Som Kenneth Frampton 
säger - varaktigheten, eller slitstarkheten 
(durability), är en central del av hållbarhe-
ten (sustainability) men som på något vis 
idag är bortkopplat. Genom att ge arkitektur 
en estetisk varaktighet ger vi dem också ett 
längre liv.  
 
Fullborda modernismen 
Långsiktighet och varaktighet bör styra 
utformningen av våra byggnader och  
upplevelsen av och i förlängningen omhän-
dertagandet av byggnaden bör vägas in. 

Efterkrigstidens mängd av byggnader 
behöver omsorg i mötet med sin kringlig-
gande miljö. Om arkitekturen ska bli upp-
skattad och därmed leva länge och tillföra 
värde i människors liv så är detaljen och det 
som ligger nära viktigt. Men också helheten 
och kontexten en byggnad finns i. 

Om skönhet i byggnader är kopplat till 
beständighet vilket den fenomenologiska 
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Hallen på Lambohov säteri har genomgått två större 
förändringar under de dryga 250 år den funnits. Vad har det 
inneburit för arkitekturen och upplevelsen av rummet? 
Där finns inbyggda värden i arkitekturen och inredningen som 
berättar sin historia men hallen som rum rymmer även berättelser 
om de människor som använt den och blir på så sätt också en 
förmedlare av immateriella värden. 

Passage till en ny vardag

Bild från Lambohovs gård, 
Slaka, utanför Linköping, 
1904.
Digitalt museum.

Helena Ljungberg 
Manrell

Hallen är det naturliga första mötet med 
byggnadens inre, en förmedlare av det 
första intrycket.
Hallen är rummet som gräns mellan det 
yttre och det inre och till sin karaktär en 
del av en riktning, en rörelse.
Den är passagen till något annat, den är 
rummet där man sällan tillbringar någon 
längre tid men kanske vid desto fler tid-
punkter. 

Hösten 2020 när jag kommer till Lambo-
hov säteri första gången har bostaden nyss 
tömts på det sista av privata ägodelar. 
Kvar finns en hel del möbler och andra 
inventarier som nu kommunen får ta över. 
Herrgården har till slut lämnats över till 
Linköpings kommun 54 år efter det att 
köpekontraktet skrevs under. Den långa 
tidsaxeln som bostad och gård under när-
mare 250 år är bruten och gården befinner 
sig i ett skede mellan dåtid och framtid. 
Vad ska hända med den? 
Från parad och vardag till en ny vardag. 
Från 1700-talets bostadsideal till en ny 
vardag som inte längre är ett hem.

Hallen är ett av de rum i huvudbyggnaden 
som genomgått flest ombyggnationer vilket 

gör att helheten delvis gått förlorad. Ska 
man ta bort delar av de olika tidslager som 
finns där för att få tillbaka något av det 
ursprungliga från 1766 och vad händer då? 
Jag vill förstå arkitekten Jean Eric Rehns 
tankar runt arkitekturen men också få en 
förståelse för hur människorna som levt 
på gården har använt den. För detta har 
jag gjort jämförelser med andra hallar från 
1700-talet och gått igenom böcker, gårds-
arkivet och vissa bouppteckningar.
Den här berättelsen kan läsas som en teo-
retisk rekonstruktion av Lambohovs hall 
från 1766, alltså tillbaka till vestibulen. 

Hallens definitioner över tid
Hallens benämning har varierat över tid 
och kallades på 1700-talet ’vestibul’, ett 
låneord 1713 från franskans ’vestibule’ som 
följde med importen av fransk arkitektur 
och arkitekturteori av upphovsmän som 
Blondel och Briseux.
Under 1930-talet och framåt använder 
konsthistoriker som Gösta Selling och 
Ernst Malmberg begreppet ’förstuga’, 
eller till och med ’stenförstuga’ som i fallet 
med Lambohov. Den benämningen antar 
jag var mer självklar tidigare med en mer 
synlig och spartansk interiör som framhöll 
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rummets material och ljusföring på ett helt 
annat sätt.

Jag kommer här benämna den med det 
senare tillkomna ordet ’hall’ i enlighet med 
Ahlstrands definition i Arkitekturtermer: 
”Stort central- eller entrérum, som också 
fungerar som gemensamt kommunika-
tionsled till kringliggande rum, ofta i två 
eller fler våningar med inbyggd trappa.” 
 
Hallens atmosfär  
När man kliver in över tröskeln till hallen 
på Lambohov idag kommer man in i ett 
rum som har karaktären av en jaktstuga 
där väggarna pryds av uppstoppade djur 
tillsammans med gamla gevär och ett jakt-
horn. På golvet ligger ett badrumsliknande 
klinkergolv med blå meanderslingor och 
på detta en kraftigt röd matta. Dagsljus 
som kommer endast in kommer från ytter-
dörrens överljus, takets öppning mot den 
övre hallen är igensatt med ett glastak och 
släpper endast ner ett litet, indirekt ljus. 
Det är ett rum som upplevs instängt och 
mer liknar ett möbelupplag än en hall och 
som verkar ha lämnats i all hast.  
 
Arkitektur och tre årsringar 
Lambohov säteri i Linköping är ritat av 
Jean Eric Rehn och är ett fint exempel på 
herrgårdsarkitektur från senare halvan av 
1700-talet. Carl Fredrik Sinclair lät uppfö-
ra det som ett ”maison de plaisance” och 
för att kunna husera blivande kung Gustav 
III på dennes resa till Danmark och 1766 
stod det klart. Rehn har hämtat hem de 
senaste idéerna om bostadsarkitektur från 
Frankrike från arkitekter som J F Blondel 
och C É Briseux. Det är planlösningar som 
kopieras och transformeras till svenska 
modeller vid en tid då rokokon och det 
gustavianska lever sida vid sida.

På Lambohov säteri finns en tydlig mit-
taxel där hallen ingår i ett samband som 
börjar med allén upp mot cour d´honneur, 
uppfartsgården framför huvudbyggnaden, 
fortsätter genom husets mittaxel och vida-
re genom parken bakom huvudbyggnaden 
för att avslutas med ”eclaircien” i fonden, 
alltså öppningen i parkens trädplantering 
som låter blicken försvinna ut i horisonten. 
Hallen på Lambohov har tre tydliga års-
ringar, 1766 då den uppfördes och sedan 
de två tillfällen den byggts om vilket var 
under 1890-talet och 1930-talet. 

 

1766, arkitekt J E Rehn,  
rokoko-gustaviansk 
Hallen speglar tidens franska ideal och 
andas representativitet och storhet, ett 
symbolvärde för högreståndsmiljön 
som husets ägare vill förmedla. Hallens 
gestaltning är en del av sambandet med 
bostadens praktfulla rum som salen och 
paradsviten. 
Hallen är vid den här tiden ett ingångsrum 
för de boende och tjänstefolket och ett 
mottagningsrum för gäster. Här levereras 
mat från köksflygeln som tas vidare in till 
handkammaren. Kläder tas emot av tjäns-
tefolk och placeras troligtvis i korridoren 
innanför hallen eller kanske i något av 
förmaken. Hallen är längst in förbunden 
med bostadens praktfulla rum som salen 
och paradsviten och direkt in till höger och 
vänster när man klivit in genom ytterdör-
ren med bostadssviterna mot gården. Den 
har även samband till den inre korridoren 
till höger, till den övre hallen via en dold 
trappa och till handkammaren bakom 
trappan. Rummet från 1766 är ett långs-
malt, högt rum med en oval barriärkrönt 
öppning i taket som via ett fönster på över-
våningen för ner ljus från den övre hallen 
och förbinder dem med varandra. Det är 
ett rum där den inbyggda vertikaliteten 
förstärks av de uppåtsträvande pilastrarna 
och höga döbattangerna, pardörrarna. 
Planen är symmetriskt uppbyggd med 
dörrar, blinddörrar, pilastrar och dörröver-
stycken. Den ursprungliga hallen hade 
en fin samverkan mellan kalkstensgolvet 
och reliefverkan med väggarnas ljusa och 
mörka marmorerade pilastrar och dör-
röverstycken. Den övre hallen har enklare 
marmorerade väggar och gråmålade dörrar 
och snickerier. Den ovala öppningen har 
ett grönmålat balusterräcke av trä. 

   Ljuset från den ursprungliga öpp-
ningen i taket måste dagtid ha gett ett fint 
skuggspel på väggarna. Här kom även ljus 
in från ytterdörrens överljus, om än lite. 
Kvällsbelysningen kom troligtvis via en 
takkrona som pendlades ned från den övre 
hallen, vilket trissan och kroken i den övre 
hallen visar.

   Bouppteckningen efter C F Sinclair 
visar inte vilka inventarier som tillhört just 
hallen vilket gör att jag antar att den var 
sparsamt möblerad liksom andra hallar 
från den tiden. 

Lambohovs hall 2020, 
med mellanvägg och igen-
satt taköppning. Fotograf: 
H. Ljungberg Manrell

Längdsektion genom 
rekonstrerad hall, Lambo-
hov.
Från projektarbete av 
H. Ljungberg Manrell, 
M. Stenmark, S. Hederus, 
W. Westerlund.
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Bild överst:
Öppning i entréhallens tak, 
Svartsjö slott,
fotograf H. Ljungberg Manrell

Bild mitten:
Vägg övre hallen på Lambo-
hov med marmorering och 
krok och trissa för höj-och 
sänkbar ljuskrona. Fotograf:
H. Ljungberg Manrell

Bild underst:
Detalj av trissa för höj- och 
sänkbar ljuskrona. Fotograf:
H. Ljungberg Manrell.

har jag endast kunnat studera Svartsjö 
slott på plats. 
 
Svartsjö slott  
Hallen på Svartsjö slott är betydligt ljusare 
och upplevs rymligare än den på Lambo-
hov. Här träder man in i ett rokokorum 
med avrundade hörn och vitmålade väggar 
som reflekterar ljuset från öppningen i 
taket. Rummet är i det närmaste ovalt, nå-
got kortare än det på Lambohov, ljusöpp-
ningen i taket ligger närmare fasaden och 
fyller ut en stor del av takytan. Fönstret 
i den övre hallen är betydligt större än 
motsvarande på Lambohov. Räcket runt 
öppningen är utfört i smide med smäck-
rare dimensioner än balusterräcket på 
Lambohov som är av trä och där dockorna 
sitter tätt vilket avskärmar en del av ljuset 
ner till den nedre delen av hallen. På golvet 
ligger kalksten och snickerierna är gråmå-
lade. Inventarierna idag är få och består av 
skulpturer på piedestaler i nischerna och i 
mitten av rummet står ett bord. I öppning-
en mellan nedre och övre hall hänger en 
ljuskrona. 

Den här hallen tycker jag ger en bra 
förståelse för hur hallen på Lambohov kan 
ha sett ut 1766. Det är främst rummets 
arkitektur med öppningen i taket och 
ljuset från övervåningen och en sparsma-
kad möblering som leder mina tankar dit. 
Lambohov har också haft ett kalkstensgolv 
däremot är väggarnas marmoreringar 
mörkare i kulören vilket förstås tar en 
del av ljuset. Det här rummet är några 
årtionden äldre och har gått ifrån rokokons 
avrundade plan till klassicismens raka.  
 
Svindersvik 
Hallen på Svindersvik är till sin form lik 
den på Svartsjö men betydligt mindre. Det 
gäller även den ovala öppningen i taket. 

Här ligger ett trägolv i stället för kalks-
tensgolv som på Svartsjö och Lambohov. I 
taköppningen hänger en höj- och sänk-
bar glaslykta från övervåningen. Enligt 
bouppteckning var hallen ursprungligen 
sparsamt möblerad och är idag återställd 
efter denna. 

Även den här hallen tycker jag ger en 
bra förståelse för hur hallen på Lambohov 
kan ha sett ut när den stod klar 1766 och 
samma resonemang som runt Svartsjö 
kan användas här. Den stora skillnaden är 
förstås skalan, Svindersvik är ett betydligt 
mindre hus än både Lambohov och Svart-

sjö och är ett uttalat sommarställe.  
 
Erstavik 
Rehn ritade troligen Erstavik parallellt 
med Lambohov men Erstavik färdigställ-
des något år tidigare. 

På Erstavik är hallen också förlagd 
i två plan men utan öppningen mellan 
våningsplanen. I den så kallade Stensalen, 
hallen en trappa upp, ser man likheter med 
Lambohovs övre hall vad gäller marmore-
ringstekniken och kulörerna på väggar och 
dörrar. Enligt bouppteckningar var hallen 
ursprungligen sparsamt möblerad. 

Det som är intressant med den här 
hallen är att den är utförd under nästan 
samma tid som Lambohov och att det är 
ett verk av Rehn. Hur många detaljer åter-
använder han från Erstavik på Lambohov? 
Det jag har noterat utifrån foton är mar-
moreringarna som ser ut att vara väldigt 
nära dem som finns i trappan upp till den 
övre hallen och på väggarna i den samma.  
 
Marmorkabinettet, Drottningholms slott 
Det här rummet tycker jag är intressant att 
ha med som referens till marmoreringarna 
på de pilasterförsedda väggarna på Lam-
bohov. Här är både Hårleman och Rehn 
arkitekter även om Rehn har varit ansvarig 
för Marmorkabinettet. Det är oklart vilket 
år det stod klart men runt 1770 är troligt. 
Här finns också en hög sockelpanel men 
den är målad i röd kulör till skillnad från 
den på Lambohov.  
 
Inventarier och användning  
Hur användes hallen då under 1700-talet 
och framåt? Förutom rummets arkitektur 
ger inventarierna i hallen oss en berättelse 
om hur man faktiskt använt den genom 
åren. Den var den primära ingången till 
bostaden och här har man tagit av sig 
ytterkläderna och tagit emot sina gäs-
ter. Jag har letat i bouppteckningar och 
gårdsarkiv för att försöka få en bild av hur 
den var möblerad och det har givit en del 
men mycket saknas fortfarande. Boupp-
teckningen efter C F Sinclair 1777 visar att 
det inte fanns många ”lösöron” kvar vid 
hans frånfälle, endast 268 daler, en mindre 
summa vid den tiden och för den här typen 
av miljö. Bouppteckningen har i stället 
visat att han hade hus både i Karlskrona 
och i Stralsund i Pommern och där har 
man hittat längre inventarielistor som vi-
sar många värdefulla föremål som juveler, 
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Golvplan överst
Lambohovs hall 1766,
uppritad 2020,
H. Ljungberg Manrell

Golvplan mitten
Lambohovs hall 1890-tal, 
uppmätning 2020, 
H. Tjäder Heidarabadhi

Takplan underst
Lambohovs hall 1930-tal,
uppmätning 2020, 
H. Tjäder Heidarabadhi

1890-tal arkitekt okänd, nystil 
Hallen speglar nya ideal och vurmar för 
de sk nystilarna med mörka interiörer 
och ådringsmålade snickerier. Den andas 
fortfarande representativitet och storhet, 
men har fått en ny identitet.  
Hallens funktioner är i stort de samma 
som 1766 med den skillnaden att kläderna 
troligtvis placerades i korridoren innanför 
som nu blivit kapprum. På 1890-talet till-
kommer en andra årsring då en vägg med 
höga innanfönster och centralt placerad 
dörröppning sätts upp i den inre delen av 
hallen. På så sätt får man ett vindfång och 
en ny passage mellan sal och korridor ska-
pas längst in. De ursprungliga proportio-
nerna ändras och delar av den fria takytan 
runt öppningen i taket minskas och väggen 
möter taköppningen på ett oskönt sätt. Vid 
samma tid tillkommer ett nytt klinkergolv 
med s k Viktoriaplattor i den främre delen 
av hallen. Frågan om det ursprungliga 
kalkstensgolvet finns kvar under går inte 
att besvara utan att golvet bryts upp. Det 
kan innebära att en del av originaliteten är 
borta. Den ursprungliga marmoreringen 
i den främre hallen är borta vilket kon-
servatorer på 2020-talet konstaterat när 
de skrapat på marmoreringen. Troligtvis 
är även marmoreringen i den inre hallen, 
numer kallad passagen, av senare datum 
även om den skiljer sig i både utförande 
och kulör från den främre hallen. Det var 
inte helt ovanligt att man avlägsnade de 
underliggande målningsskikten om man 
hade råd med det. Hantverkare ville även 
utföra ett noggrant arbete och då avlägsna-
des den gamla målningen.

   När hallen målas om fick man en 
mörkare hall. Belysningen kom troligtvis 
från samma ljuslyktor och möjligtvis har 
även fotogenlampor börjat användas nu. I 
gårdsarkivets kassabok från 1891-1893 står 
att man inhandlat 190 liter fotogen vilket 
säkerligen gick till lampor.

  En bouppteckning efter Amalia Sin-
clair kräver mer arkivsökning då varken 
Riksarkivet i Vadstena eller Stadsarkivet i 
Stockholm hittar i sina arkiv. Möblering-
en skulle åtminstone delvis kunna vara 
densamma som under 1900-talet. En hög 
spegel i mahogny och stolar beskrivs av 
Malmberg vara av Karl Johanstil, alltså 
från mitten av 1800-talet, och placerade i 
fonden i den nya passagen.  
 
 

1930-tal arkitekt Axel Brunskog,  
funktionalism 
Hallen har fått en ny identitet och bosta-
dens invånare vill ha mer av bekvämlig-
het och funktion. Den andas fortfarande 
representativitet men storheten från 
1700-talet har ersatts av en hall som i ett 
jaktslott på landet. 
Hallens funktioner är i stort de samma 
som 1766 och 1890-tal med den skillnaden 
att klädförvaringen utökats med en garde-
rob innanför en av blinddörrarna. Matleve-
ranserna genom hallen har upphört.

På 1930-talet tillkommer så den tredje 
årsringen som är ett glastak över den ovala 
öppningen mellan våningarna. I och med 
detta tak försvinner det öppna sambandet 
med den övre hallen. Hallen har blivit 
ett slutet, instängt rum i asymmetri där 
den vertikala formen blivit horisontell. 
Glastaket är ett ytterligare sätt att få hallen 
varmare och förhindra att värmen försvin-
ner upp till övervåningen och får ses som 
ett tillägg i funktionalistisk anda. 

Om 1890-talets mörka väggar tog bort 
en del ljus som reflekterades där tidigare 
så tar det nya glastaket bort ytterligare 
ljus med sitt spröjsade utförande. Enligt 
gårdsarkivet installeras elektrisk belysning 
någon gång mellan 1915 och 1919 och tro-
ligtvis har takkronan, numer från glasta-
ket, antingen elektrifierats eller bytts ut till 
en ny. Elektriciteten gör förstås att man nu 
får ett ljus som kan vara tänt över en större 
del av dygnets timmar.

  Inventarierna som listas i bouppteck-
ningen efter Fredrik Cederbaum 1961 visar 
ett möblemang i stort sett identiskt med 
dagens. Det som inte finns kvar är bland 
annat en urna med piedestal och ett ovalt 
bord. Malmberg antyder att urnan skulle 
kunna ha varit gjord efter Rehns ritningar. 
Det ovala bordet undrar jag om inte det 
står i dagens sal?  
 
Jämförande hallar 
För att förstå hallens ursprungliga arki-
tektur och Rehns intentioner har jag tittat 
närmare på och jämfört med hans före-
gångare och läromästare Hårlemans verk 
och även Rehns egna verk som Erstavik 
herrgård och Marmorkabinettet på Drott-
ningholms slott. Jämförelserna är gjorda 
mot de restaureringar som vi ser idag. I 
vilken grad de restaureringarna är lika de 
ursprungliga rummen går jag inte närmare 
in på här. På grund av rådande pandemi 
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på väggarna, eller golvkandelabrar. I vissa 
hallar fanns en öppen spis eller kamin som 
också gav ljus men det är oklart om det 
fanns på Lambohov. Jan Garnert, etno-
log, beskriver i sin bok Anden i Lampan 
1700-talet som ett liv som levdes i mörker 
efter solens nedgång. Även i högrestånds-
miljöer var man sparsam med stearin- och 
vaxljus så vi får föreställa oss dessa rum i 
en smått dunkel inramning. Målningar från 
tiden av Pehr Hilleström d.ä. ger oss en 
känsla av hur det kunde sett ut. 

  Fotogenlamporna har runt 1870 ersatt 
nästan all annan belysning i bostäderna 
vilket förstås har en stor påverkan på livet 
efter mörkrets inbrott.  
 
Nästa tid 
Hallen som länk och del av den långa mit-
taxeln genom Lambohov kommer nog bestå 
många år till. En stor del av hallens autenti-
citet har däremot redan försvunnit med de 
nya tilläggen från 1890- och 1930-talen och 
då tänker jag främst på rummets struktur 
och ytskikt som marmoreringar och golv. 
Exemplet från Svartsjö tycker jag tydligt 
visar vad en rekonstruktion av hallen skulle 
innebära för arkitekturen. Rummets resning 
skulle återfås och ljuset tillåtas spela en stor 

roll igen för upplevelsen.
  Symbolvärden och andra immateri-

ella värden finns kvar men behöver också 
en omsorg för att föras vidare till framtida 
generationer som en del av vårt kulturarv.  

 
Den sista ägarinnan Märta Cederbaum dör 
2018 och två år senare flyttas en del av de 
resterande inventarierna ut från huset men 
många lämnas också kvar. De mest dyrbara 
möblerna lär ha flyttats med till Frankrike 
där den tidigare ägarinnan bodde perma-
nent de sista åren. Släkten Cederbaum finns 
kvar och min förhoppning är att de i framti-
den kommer öppna upp för samtal och dela 
med sig av sin kunskap runt den gård som 
kommer göras tillgänglig för allmänheten.

Parad och vardag från 1700-talet är till 
ända och Lambohovs långa liv som en gård 
på landet med bostad och arbetsplats likaså. 
Den nya vardagen kommer ta vid genom 
att gården få en ny verksamhet. Hallen får 
på något sätt en ny gestalt och kanske kan 
1700-talet inspirera med sin arkitektur där 
rummets proportioner, ljus och skuggor, 
material och atmosfär får träda fram, ett 
rum spartanskt möblerat värdigt att fortsät-
ta tidslinjen på Lambohov. 
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PASSAGE TILL EN NY VARDAG

guld och fina textilier. Huset i Stral-sund 
ägde han inte, kan det ha varit  
Kronan som gjorde det? Om Sinclair, 
enligt Malmberg, hamnade i ekonomiska 
trångmål bara några år efter att gården 
uppförts och blir tvungen att sälja av 
merparten av de ursprungliga möblerna så 
verkar han ha haft en helt annan ekonomi 
på annan ort. 

Under 1700-talet bar man in maten 
från köket i södra flygeln via hallen och 
vidare in till handkammaren, ett utrym-
me där betjänten tog emot maten genom 
en lucka i väggen vid sidan om trappan. 
Därifrån kunde han gå ut i salen för att 
servera herrskapet. Den här logistiken för-
svann från Lambohov 1912 då man i stället 
började ta in maten från den södra gavelns 
ingång när en väderskyddad passage till-
kommit mellan södra flygeln och huvud-
byggnaden. 1921 flyttar köket slutligen in i 
huvudbyggnaden.

Hallen som förvaringsplats för kläder 
är ett senare påfund. I högreståndsmil-
jöer under 1700-talet möttes besökare av 
tjänstefolk som tog emot ytterkläderna 
eller kanske lotsade in gästerna till något 
av förmaken där de kunde lägga av sig 
kläderna, som Birgit Gejner beskriver i 
1800-talets Stockholmsbostad. På Svinder-
svik finns kroklister i trä inne i en gar-
derob, möjligen har det funnits liknande 
upphängning här på Lambohov. Andra 
lösningar som användes på 1760-talet var 
väggfasta krokar eller kistor att förvara 
kläderna i.  Korridoren innanför hallen blir 
så småningom kapprum, möjligen redan i 
slutet av 1800-talet. I början på 1900-ta-
let uppfinns klädgalgen och det är någon 
gång där som utrymmet innanför den ena 
av blinddörrarna i Lambohovs hall inreds 
med klädstång och klädgalgar.

Möbleringen i slutet av 1890-talet kom-
mer bouppteckningen efter Amalia Sinclair 
förhoppningsvis senare ge en illustration 
av. Hallens inredning under 1950-talet 
beskrivs av Malmberg och stämmer väl 
överens med den bouppteckning som finns 
efter Fredrik Cederbaum 1961. Det är i 
stort sett samma inredning som lämnats 
kvar där idag som lyktor, mahognyskåp, 
kista, stolar, mahognyspegel, jakttroféer, 
tavlor, gevär och jakthorn. Här någonstans 
har hallen gått över till att bli mer av en 
hall i ett jaktslott. Merparten av inventa-
rierna är knutna till jakt och uppenbarli-
gen något husets ägare ägnar sig åt.  

Immateriella värden 
Här finns en del symbolvärden i arkitektur 
och inredning som kan härledas tillbaka 
till 1700-talet. Hallen speglar tidens fran-
ska ideal och andas representativitet och 
storhet, ett symbolvärde för högre- 
ståndsmiljön som husets ägare vill för-
medla. Hallens förbindelse till bostadens 
praktfulla rum som salen och paradsviten 
blir en del av paraden och manifesteras 
i valet av döbattanger, stengolv, marmo-
reringar, pilastrar för att påvisa rummets 
höga status.

Frågan är om det vertikala samban-
det även rymmer en kopiering av franska 
traditioner som överraskningsmoment 
i form av musik från en dold orkester 
som strömmar ner till de ankommande 
gästerna? 1700-talet hade en förkärlek för 
överraskningar och en liknande sådan med 
musik användes i trapphallen och vestibu-
len på Drottningholms slott när man firade 
Karl XIIs tjugonde födelsedag 1702. 

Vilka andra immateriella värden finns 
på Lambohov? Här finns förstås berät-
telserna om tjänstefolket som arbetade 
där, som bland annat förmedlas genom 
arkitekturens uppbyggnad. Planlösning-
ar såg till att de förpassades till dolda 
utrymmen som korridorer, bakvägar och 
handkammare. Placeringen av köket som 
arbetsplats i en helt annan byggnad, köks-
flygeln, lär inte endast vara på grund av 
brandsäkerhet utan också ett sätt att dela 
på herrskap och tjänstefolk.  
 
Ljus och mörker skapar atmosfär 
För att få en förståelse för atmosfären i 
1700-talets hall behöver man förstå vilken 
roll ljuset hade. Öppningen i taket var som 
tidigare beskrivits en lösning för att få ner 
så mycket ljust som möjligt i ett annars 
fönsterlöst rum och i dess öppning hängde 
en ljuskrona för vax- eller stearinljus. På 
väggen i den övre hallen finns fortfarande 
kvar en trissa och krok som beslag till att 
kunna höja och sänka just en ljuskrona. 
Tanken att kunna höja och sänka ljuskro-
nan hade som så ofta under 1700-talet 
sitt ursprung i en praktisk funktion, att på 
så sätt enkelt kunna byta ljusen i den. På 
kvällarna kom ljuset från ljuskronan i öpp-
ningen i taket eller kanske från lampetter 
på väggarna, eller golvkandelabrar. I vissa 
hallar fanns en öppen spis eller kamin som 
också gav ljus men det är oklart om det 

Bild överst:
Kvällsatmosfär 1700-tal,
Vid sybågen, målning av 
Pehr Hilleström d.ä. 
Nationalmuseum

Bild underst:
Kvällsatmosfär,
Köksscen. Kvinna med ljus i 
handen, målning av 
Pehr Hilleström d.ä. 
Fotograf: Anna Danielsson/
Nationalmuseum.
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Nuförtiden har nästan alla panncentraler 
tagits ur bruk eftersom man gått över till 
fjärrvärme. På de flesta platser har nya 
verksamheter flyttat in men ändå vilar ett 
rivningshot över många byggnader när 
kommunen behöver mark för att bygga 
bostäder. Bostadsbyggandet riskerar på 
så sätt slå undan benen för det lokala 
företagandet. I Björkhagen däremot har 
frågan väckts hur den gamla panncentralen 
kan leva vidare som resurs i stadsdelen.

I händelsernas centrum
Björkhagens panncentral ligger centralt 
placerad i området. Det är en byggnad 
man ser på håll och ofta passerar som 
boende i östra Björkhagen. Arkitektoniskt 
bidrar byggnaden till omgivningen med 
sitt karaktärsfulla yttre, gedigna material 
och välbearbetade detaljer. Huset skiljer 
sig från övrig bebyggelse genom sin låga 
och mer intima skala. Med sina många 
entréer (11 st) och små förplatser längs tre 
av husets fasader berikar den stadsmiljön 
upplevelsemässigt.

Svenska Bostäder, som är 
fastighetsägare, driver en pågående 
detaljplaneprocess där huset både kan 

behållas alternativt rivas, helt eller 
delvis, för att ersättas med bostäder. En 
kulturförening, Björkhagens Hjärta, har 
engagerat sig starkt i byggnaden och vill 
starta kulturhus i samarbete med två 
studieförbund. 

Genom lokalt engagemang 
har kulturföreningen fått med sig 
stadsdelspolitiker och man har fått 
kommunpolitiker att i sitt budgetdirektiv 
till Svenska Bostäder utreda bevarande av 
byggnaden. Vad som kommer att hända 
med Björkhagens före detta panncentral 
ligger ännu öppet.

Områdets historia
När Björkhagen började byggas på 
1940-talet fanns ännu ingen tunnelbana. 
Uppe på bergen byggdes höghus med 
vidsträckt utsikt och nedanför uppfördes 
långa trevåningslameller som bildade 
öppna storgårdskvarter.

Björkhagen är ett tidstypiskt 
exempel på en grannskapsplanering som 
inkluderade allt för det dagliga livet. 
Svenska Bostäder byggde den första stora 
etappen i östra Björkhagen. Arkitekten 
bakom stadsplanen hette David Helldén 

Panncentraler är en kulturhistoriskt intressant byggnadstyp som 
finns i många bostadsområden, ofta med en centraltvättstuga 
på ovanvåningen. Detta projektarbete utgår från en före detta 
panncentral i Björkhagen. Byggnaden uppfördes 1947 och var först ut 
i en stor stadsplan med bostäder som den skulle försörja. Byggnaden 
var en del av tidens grannskapsplanering och fick rollen som 
grannskapsbyggnad. 

Panncentral i grannskapstankens anda

Grannskapsbyggnad och 
tidigare panncentral längs 
Halmstadsvägen, 
Björkhagen

Lisa Deurell

PANNCENTRAL I GRANNSKAPSTANKENS ANDAKKH RESTAURERINGSKONST 2020-202138
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och huvudarkitekt för alla 24 byggnade var 
Carl-Evin Sandberg. 

I mitten av bostadsområdet placerade 
man en gemensam anläggning som i 
grannskapstankens anda samlade service, 
värmeförsörjning och annat. Detta var i 
princip stadsdelens enda publika byggnad 
fram tills ett nytt medborgarhus kom på 
plats ett drygt decennium senare. 

Byggnadens historia
Under byggandet av Björkhagen var 
panncentralen en centrumbyggnad 
som tillhandahöll de mest nödvändiga 
funktionerna i den framväxande 
stadsdelen. Här låg en mycket modern 
Konsumbutik med självbetjäning. På 
ovanvåningen med entré från backen låg 
två frisörer, en skräddare och en bad- och 
bastuinrättning. Troligtvis byggdes inte 
alla bostäder i området med egna badrum 
vid den här tiden. På ovanvåningen låg 
också hela områdets centraltvättstuga. 
Kombinationen centraltvättstuga och 
panncentral var strategiskt smart för att få 
god tillgång till varmvatten. Placeringen 
skulle gärna vara i souterräng för att kunna 
fylla silos med kolbränsle ovanifrån, med 
eldning i källaren. Centraltvättstugan och 
skyddsrummen är de enda funktioner som 
funnits kvar kontinuerligt sedan huset 
byggdes. 

År 1959 stod det nya medborgarhuset 
färdigt intill den lika nya 
tunnelbanestationen och övertog då 
Björkhagens centrumfunktioner med 
matbutik och annan service. Då fjärrvärme 
sedan installerades lades panncentralen 
ned. År 1967 beviljades Svenska Bostäder 
rivningslov för skorstenen som inte 
längre var i bruk och den revs. Byggnaden 
används än idag för värmeförsörjning 
i området. Nu är det fjärrvärme från 
Värtaverket som ansluter i den gamla 
panncentralen.

Bottenvåningen har i omgångar 
används för olika verksamhet. Här har 
på senare tid bland annat funnits en 
kemtvätt, en cykelaffär, bageri och en affär 
med andrahandsmöbler. Vid portarna till 
kolintaget har det legat en blomsterhandel.

Studentbostäder och sanering
År 2002-2004 drev Svenska Bostäder 
igenom en ny detaljplan för byggnaden 
med syfte att omvandla delar av huset till 

studentbostäder (13 st). I detaljplanen fick 
byggnaden en k-beteckning vilket skyddar 
byggnadens yttre karaktärsdrag enligt Plan 
och Bygglagen (PBL kap 3 paragraf 10).

“Den befintliga byggnaden har 
en lågmäld men ändå uttrycksfull 
tegelarkitektur med fina detaljer och goda 
fasadproportioner. (...) Detaljplanen 
innehåller därför en bestämmelse om 
att varsamhet med husets yttre kvalitéer 
måste iakttas vid ombyggnader.” 

Trots ny detaljplan fortsatte 
diskussionerna om huset framtid. Både 
rivning och försäljning diskuterades. 
År 2009 sanerades ändå panncentralen 
med avsikt att omvandla huset till 
studentbostäder. Kostnaden uppgick 
till 3,5 miljoner kronor, varav 2,5 
miljoner kom från det statliga projektet 
Miljömiljarden. Utöver saneringen var 
syftet också att riva ut gamla installationer 
och tidigare utrustning. Stora delar av 
betongen i pannrummet bilades bort 
och oljeförorenad mark fraktades iväg. 
Trots saneringen genomfördes aldrig 
omvandlingen till studentbostäder.

Samråd inför detaljplan
År 2015 påbörjades ett nytt planarbete 
för fastigheten. Det resulterade i ett 
förslag där Svenska Bostäder avsåg 
riva panncentralen för att bygga nya 
bostäder på platsen och på andra sidan 
Halmstadsvägen. På samrådet som 
hölls 2019 framkom mycket kritik kring 
just rivningen och det bostadshus som 
skulle byggas istället ansågs inte passa 
in i omgivningen. Därför valde politiker i 
stadsbyggnadsnämnden att återremittera 
planförslaget med direktiv om att utreda 
möjligheten att behålla hela eller delar av 
panncentralen. Samtidigt har Stockholm 
stad i sin budget för 2021-2023 gett 
direktiv till Svenska Bostäder om att 
“utreda hur den tidigare panncentralen på 
Halmstadsvägen i Björkhagen kan bevaras 
och utvecklas”.

Efter att planen återremitterades 
har planprocessen avstannat enligt 
stadsbyggnadskontoret. Om Svenska 
Bostäder kommer återuppta planarbetet 
kvarstår att se.

1. Fotografi panncentralen  
   1950-tal
2. Arkitekt Carl-Evin Sandberg
3. Pannrummet efter sanering, 
    fotograf Jan Ohlin
4. Fotografier från Bebyggelse-
    registret daterade 2006
5. Bebyggelseregistret ger ca 
    100 träffar på panncentraler 
    inom Stockholm stad
6. Stadsplan 1946
7. Karta södra Stockholm

1.

2.

3.
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Hässleholmsvägen

1. Källare. Förråd och lager. Befintliga skyddsrum blir 
kvar.
2. Butik/restaurang. Den gamla konsumbutiken med 
direkt entré är den mest publika lokalen. Fasaden 
öppnas upp med nya fönster mot Halmstadsvägen
3. Lokal för uthyrning. Lämpar sig för kontor eller 
ateljéer. Entrén görs tillgänglig med lyftbord.
4. Grossistlokal eller verkstad. Mörka lokaler passande 
för försäljning och lagerhållning. Det inre rummet får 
nytt bjälklag eftersom det saknar fönster och därför 
begränsas i användning.
5. Garageplatser tas bort och får ny gestaltning.
6. Kulturföreningens lokaler. Rymmer kaféverksamhet, 
scenuppträdanden, möten, uthyrning för fest och annat. 
7. Konstgalleri. Liten långsmal lokal med mycket 
väggyta och egen entré. Drivs av kulturförening.
8. Kurslokal. Drivs i samarbete med studieförbund.
9. Tvättstuga. Blir kvar i befintligt läge med mindre 
ombyggnad.
10. Utomhusförråd Svenska Bostäder.
11. Vinden. Gemensamma personalutrymmen. Dock 
ej tillgänglighetsanpassat. 

Sektion A-A

Plan 2

Vindsvåning

PANNCENTRAL I GRANNSKAPSTANKENS ANDA

1

2
3

4

5

Halmstadsvägen

Förslag för ny användning
Som en del i mitt arbete har jag tagit fram 
ett förslag på ny användning av huset. 
Förslaget är tänkt som underlag för fortsatt 
diskussion och är inte ett slutgiltigt förslag. 
Jag har inte haft möjlighet att komma in i 
byggnaden vilket medför en viss osäkerhet 
i förslaget.

Den före detta panncentralen är 
en multibyggnad. Den består av en 
mängd olika typer av lokaler med olika 
entréesituationer, olika bjälklagshöjder 
och olika dagsljusförhållanden. Därför tror 

jag att huset lämpar sig bäst för att husera 
ett flertal mindre aktörer. På så sätt slipper 
man göra stora ingrepp i byggnaden och 
tillgängligheten kan lösas på enklast 
möjliga sätt med lyftbord vid två entréer.

Min generella tanke i förslaget är att 
förlägga de kommersiella lokalerna längs 
Halmstadsvägen i det mest synliga läget 
och som dessutom vänder sig mot söder. 
Uppe i backen längs Hässleholmsvägen 
har jag placerat in kultur- och 
kursverksamheter och tvättstugan får ligga 
kvar. 

Källarplan

Plan 1

Befintligt
Nytt tillägg
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Byggnadens framtid
Det pågår i detta nu en utbyggnad av 
bostäder i Björkhagen på flera platser. 
När nya människor flyttar in ökar behovet 
av butiker, service, kultur och andra 
verksamheter. Här finns en stor möjlighet 
för panncentralen att slå följe i den 
pågående utvecklingen och att åter aktiveras 
som grannskapsbyggnad. Nybyggnation 
är kostsamt och erfarenhet visar att det är 
svårt att hålla nere hyresnivåer för lokaler. 
Panncentralen har däremot möjlighet att 
erbjuda lokaler med hyror i nivå med det 
äldre beståndet. En stor fördel är att huset 
redan är på plats och kan aktiveras relativt 
snart.

Den före detta panncentralen skulle 
åter bli en plats där butiker, restaurang, 
privata verksamheter och tvättstuga samlas. 
Dessutom finns det en lokal kulturförening 
som är villiga att driva en mötesplats 
för konst, kultur, kursverksamhet och 
föreningsliv vilket skulle bidra med stora 
sociala värden till området. De boende 
skulle få den mötesplats i området de 
uttryckt att de saknar.

För att ge byggnaden en värdig framtid 
tror jag att det skulle det behövas en på 
djupet förankrad förståelse om huset många 
värden och dess fantastiska möjligheter som 
resurs inom sitt lokala sammanhang. Min 
förhoppning är att detta projektarbete kan 
vara en del av den resan.

Budget 2021, Stockholms stad

Diverse handlingar och protokoll kring planarbetet  ”Detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelen 
Björkhagen, Dp 2015-18863“

Fotografier och karta över panncentraler, Bebyggelseregistret, Lantmäteriet

Historiskt fotografi, Digitala Stadsmuseet, Stockholms stad

Stadsplaner, bygglovsritningar och dyl, Bygg och Plantjänsten, Stockholms stad

Samtal  och mejl med Jan Ohlin, ordförande i kulturföreningen Björkhagens Hjärta

Samtal med Ola Wickman, fastighetsansvarig för panncentralen, Svenska Bostäder

Samtal med handläggare på Miljöförvaltningen kring panncentraler i Stockholm

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad, Projekt nr B160 – Rivning och 
marksanering av panncentral i kv Åskvädret, Björkhagen  

5. 
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Byggnadsbeskrivning
Panncentralen ligger på en liten tomt 
i kraftig sluttning med gator på bägge 
sidor. Trots dessa utmaningar landar 
huset väl på platsen, mycket tack vare 
dess välstuderade anpassning till 
markhöjder och dess fina volymhantering. 
Byggnaden består av två volymer som 
ligger lite förskjutna till varandra. De 
små förskjutningarna ger små trevliga 
platsbildningar runt om huset. Genom 
sin placering i souterräng uppfattas 
byggnaden som mindre än den egentligen 
är. 

Byggnaden har många entréer. 
Totalt har den elva dörrar i fasad. Med 
sin placering i souterräng och många 
entréer har huset blivit en slags flexibel 
multibyggnad som klarar av att inrymma 
en mängd olika verksamheter parallellt. 
Denna multibyggnad har tre framsidor 
men bara en baksida.

Byggnadens två volymer har olika 
byggnadsdjup, 12 respektive 15 meter. 
Huset är till stor del en betongbyggnad då 
den ligger i kraftig souterräng och till stora 
delar under mark. Stommen består av en 
pelarstruktur med bärande yttervägg. Den 
djupare volymen har dubbla pelarrader 
medan den mindre volymen endast har en 
pelarrad i mitten.

Fasadtegel
Ytterväggarna består av 1 1/2 stens 
tegelmur i 4-skiftigt munkförband. Det 
tegel som är synligt i fasad är murat med 
fasadmurstegel. Fasadteglet är framtaget 
för att vara tilltalande i färg och beständigt 
mot frost. Invändigt består tegelmuren av 
högporöst murtegel och lättmurstegel för 
att ge god värmeisoleringsförmåga. Vid 
takfoten ligger tegelstenarna i krysskift, ett 
snedställt förband som ger vacker karaktär 
till byggnaden.

Om arkitekten
Arkitekten som ritade panncentralen hette 
Carl-Evin Sandberg (1904-1979) och han 
var Svenska Bostäders huvudarkitekt för 
alla byggnader i Björkahagens 1946 års 
stadsplan. Han var en arkitekt som följde 
tidens ideal. Under 1940-talet ritade han 
funkis, ofta i tegel och med fin detaljering. 
I sin senare karriär under 1960-talet 

ägnade han sig åt mer storskaliga 
byggnader så som Danderyd och Huddinge 
sjukhus.
 
En byggnad med resurser
Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att den före detta panncentralen är en 
omtyckt och historiskt betydelsefull 
byggnad inom sitt lokala sammanhang. 
Det är en tålig byggnad som har stor 
potential för att utvecklas vidare. Med sina 
många entréer och pelarsystem har den 
en stor flexibilitet och kan inhysa många 
olika användare. Huset är byggd med 
tunga och beständiga material som betong 
och tegel där en ”klimatinvestering” redan 
är gjord, vilket talar emot en rivning ur 
miljöperspektiv.

Skydda eller riva
Panncentralen tycks nästan drabbad av 
en förbannelse. Åren går och huset står 
igenbommat medan förfallet pågår. Om 
det finns något att lära av detta så är det 
kanske hur svårt det är för en byggnad 
att förlora sin ursprungliga funktion? I 
det här fallet har man inte lyckats komma 
vidare med de planer som funnits. Och i 
detta vakuum har det uppstått ett hot om 
rivning. 

Jag tycker det är tänkvärt att se 
hur pendeln svängt fram och tillbaka 
mellan planer om varsamt bevarande 
och rivning. Så sent som 2004 skrev 
staden in en k-beteckning i detaljplanen 
och formulerade krav om varsam 
hantering. Bara ett decennium senare 
2015 påbörjades ett nytt planarbete som 
förutsatte rivning av samma byggnad. 
När kulturföreningen Björkhagens 
hjärta sedan 2019 träffade Stockholms 
stadsbyggnadsborgarråd Joakim 
Larsson uttryckte han istället att ”staden 
inte längre river den här typen av 
karaktärsbyggnader”.

Joakim Larssons uttalande berättar 
att det arkitektoniska värdet kan vara 
avgörande för en byggnads långsiktiga 
överlevnad och faktiskt förhindra rivning. 
Det är värt att tänka över. Därtill tror 
jag att har byggnaden haft fördel av sin 
centrala placering, sin funktion som 
tvättstuga och den lokala opinion som 
kämpar för dess överlevnad.

1. Den f.d. konsumbutiken
2. Fasad längs Halmstads-
    vägen
3. Entré till tvättstugan
4. Takfot med tegel i krysskift
5. Illustration Lisa Deurell

1. 

2. 

3. 

4. 
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Den här texten har sin början i det arbete 
som inleddes hösten 2018 med transfor-
mationen av Tomteboda postterminal i 
Stockholm. Ett projekt som innebar en 
övergång från industrihallar optimerade 
för postsortering till moderna kontorsloka-
ler. Postterminalen, ritad av Rosenberg & 
Stål stod färdig 1983 och var länge Sveriges 
största byggnad. Den kännetecknas av en 
ikonisk fasad med fint arbetade betong- 
element och starkt kulörta metallpartier i 
gult och ljusgrönt. 

Att utseendet på fasaden skulle bevaras 
var självklart då den har hög klassning 
men den skulle också kompletteras med 
nya tillägg. Ett arbete som till synes är 
vardag för oss arkitekter och som inte 
borde ge upphov till större problem så 
länge vi omsorgsfullt gick tillväga som 
vanligt. Eller? Ganska snart visade det 
sig att Tomtebodas unika förutsättningar 
ställde andra krav på tillvägagångssätt.  
Inte bara i underlag och kravställan för nya 
tillägg, utan också i tänkande kring helhet 
och långsiktighet. Utan utvecklad metod 
och noggrann strategi var risken stor att 
fasaduttrycket skulle förvanskas både nu 
och i framtida renoveringar. 

De resonemang och den arbetsgång 

som mejslades ut under projektet är vad 
som ligger till grund för denna artikel.
 
Nomenklatur, färg, kulör, nyans
För att undvika oklarheter kommer jag 
skilja på ordet färg; som i texten hänvisar 
till själva mediet (den kemiska samman-
sättningen), från kulör som beskriver det 
ögat ser, exempelvis gult. Ordet nyans i 
sin tur beskriver olika varianter inom ett 
färgområde, ex olika nyanser av gult. Ett 
begrepp som också är bra att känna till är 
metameri vilket används som benämning 
på kulörer som ser väldigt olika ut i olika 
ljus. 

 
Den lackerade metallen
Så varför är de lackerade partierna så 
intressanta rent arkitektoniskt? Även om 
metallpartier länge använts inom industri-
arkitekturen för att få till större glasade 
ytor fick de ett helt annat genomslag under 
slutet av 1900-talet. Efter en lång period 
under mitten av förra seklet som präglades 
av vad som kallades äkthet i materialen 
övergår trenden under 70-talet till en 
arkitektur som alltmer börjar utforska den 
målade ytans möjligheter till kontrastver-
kan och ornamentik. Först som en del av 

Drygt 40 år efter att de uppförts börjar nu många av postmodernism- 
ens stora byggnadsverk renoveras. Vilka krav ställer det på oss som 
restaureringsarkitekter när det handlar om byggnader som så starkt 
är präglade av färg som grund för en helhetskomposition? Går det att 
manövrera en rationell byggprocess  och standardiserade  
färgsystem utan att förvanska orginaliteten?

Tomtebodagult – vad är det?

Tomtebodas fasad mot 
tågen med de typiska gula 
metallpartierna
Foto:Tomteboda.se

Johanna Bengtsson

TOMTEBODAGULT – VAD ÄR DET? KKH RESTAURERINGSKONST 2020-202146
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inte alls var en nyans såhär 40 år efter 
färdigställande utan snarare en mängd 
olika beroende på pigmentens åldrande 
och blekning. Även om täckplåtar, fyllning-
ar och partier hade liknat varandra från 
början hade placeringen/utsattheten för 
väder och vind tillsammans med de olika 
leverantörernas kemiska sammansättning 
gjort att delarna förändrats åt helt olika 
håll. Snarare än gult var det nu en mängd 
olika nyanser av ljusgult, orange och rosa. 
Så hur kan man då hitta tillbaka till hur 
det sett ut från början? Ofta räcker det 
att blöta eller fetta in ytan för att på så 
sätt återställa det uttjänta ytskiktet och 
få en bra bild av orginalkulören. Men det 
är viktigt att komma ihåg att om förfallet 
har gått för långt har pigmenten redan 
förvanskats i hög grad. Om så är fallet blir 
alternativet att leta efter så undanskymda 
partier som möjligt, bakom skyltar eller 
baksidor av byggelement. Till skillnad mot 
det målade träet är inte tanken att färg och 
underlag ska förenas utan färglagret på 
metallen ligger som en film på metallytan. 
I bästa fall har den bra vidhäftning tack 
vare brännlackering eller etsande egenska-
per i färgen. I sämre fall går den att dra av 
i stora sjok när den börjar släppa från sitt 
underlag. Det gör också att det inte är lika 
lätt att skrapa fram exempelvis en färg-
trappa. Dessutom är levnadsbetingelserna 
för färglagret egentligen sämst möjliga då 
det ständigt utsätts för extrema tempera-
tursvängningar. Så länge partiets första 
fabrikslackerade lager står pall brukar 
åldrandet gå relativt långsamt men när 
ommålning börjar ske på plats har färglag-
ren generellt mycket kort levnadstid. Det 
i kombination med att partierna och dess 
ofta släta metallfyllningar är exemplariskt 
underlag för grafitti gör att åldrandes 
påskyndas ytterligare pga återkommande 
tvättningar med starka lösningsmedel. 
Vissa pigment åldras snabbare än andra 
som till exempel de gula som ofta har ett 
mycket kortare sönderfall än blå eller röda. 
Något som man kan se på partier som 
inte lägre är gröna och orangeröda utan 
plötsligt upplevs som gråblå och rosaröda, 
(Anter). Denna färgförskjutning får även 
konsekvenser vid tillägg.

Anpassa till ett nu eller ett då?
När alla partier berörs av en restaurering 
är det naturligt att återgå till vad man kan 

bedöma som orginalkulör men det är inte 
lika enkelt när det rör sig om komplette-
ringar. I fallet med Tomtebodas fasader 
har stora delar blekts och färgförändrats 
under 40 år. Hur vi upplever byggnaden 
nu är väsensskild mot hur den tedde sig 
när den var ny. Efter diskussion kom 
projektgruppen ändå fram till att de tillägg 
som gjordes inte skulle anpassas till omgi-
vande blekta utan vara så nära orginalku-
lör som möjligt. Med andra ord kommer 
kompletteringar baserade på orginalku-
lörer inte alls ingå i den helhet som den 
här texten påstår som så viktig. En viktig 
grundinsikt är då att förfallet är ständigt 
pågående och att de nya partierna ome-
delbart, om än initialt obemärkt, kommer, 
även de, att börja förändras i färg. Vidare 
är det sätt de kommer förändras i princip 
omöjligt att förutse. Det vi kan se idag är 
resultatet av en kemisk sammansättning 
som fanns för 40 år sedan och en stor del 
av pigmenten och bindemedlen finns inte 
längre på marknaden pga hårdare mil-
jö- eller arbetsmiljökrav. Alltså kan man 
inte heller veta hur det vi använder idag 
ser ut om 40 år. Rör det sig bara om en 
utbytt dörr eller kompletterande plåtar 
är avvägningen inte lika lätt men kanske 
bör man acceptera målade ytor som något 
i ständig förändring, där medvetenheten 
om ursprungliga kulörerna är i fokus. Det 
är snarare försöken till anpassning som 
successivt leder till förvanskning. Det är 
här vikten av dokumentation kommer in så 
att man vet vad som hela tiden är nolläge. 
De ständig lagren av restaurering kan hela 
tiden gå tillbaka till samma punkt. Vad det 
gäller Tomteboda gör den enorma skalan 
och de befintliga färgskiftningarna att till-
läggen, trots sin avvikande kulör, samläses 
med helheten. 

Varje kulör är barn av sin tid
Vad som också är viktigt att komma ihåg 
när man står där med sin NCS-karta för att 
ta fram rätt färgnyans på den yta man har 
framför sig är att ingenting är så tidsbun-
det som vår uppfattning av färg. Ofta är 
man inte medveten om hur man ”silar” 
intrycken genom sin samtids idealfärger. 
Talande blir fenomenet när man exempel-
vis ska tolka traditionella kulörer. Det skil-
jer ganska ordentligt mellan en ockragul 
som användes 1995 och en som användes 
2010. Tolkar man tex en färgsättning från 

Södra Stationsområdet
Lindroos, White, Coordinator,
Brunnberg & Forshed, Bofill
(1986-1991) 
Foto: Elin Wickström

Parc de la Vilette (1984-1987)
ritning av Bernard Tschumi
Collection of the Alvin Bo-
yarsky Archive. © OMA
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strukturalismen som i byggnaden Centre 
George Pompidou, Paris och senare som 
mer renodlad gestaltning hos bland annat 
Memphis-gruppen. Parallellt med det rent 
estetiska skiftet förändras även byggindu-
strin. Metallen ersätter allt oftare trä både i 
fönster- och dörrpartier och det i kombina-
tion med en mer rationell byggteknik leder 
till en övergång från det platsmålade till 
det fabrikslackerade. Den kreativa proces-
sen förändras från att arkitekt och målare 
tillsammans tog fram rätt kulör på plats till 
att arkitekten istället nu gör ett urval bland 
ett antal nya standardiserade färgsystem. 
Värt att notera är att direktkontakten mel-
lan målare och arkitekt börjar försvinna 
och med den även diskussionen om färg-
valets eventuella för- och nackdelar. En 
förändring som kommer få konsekvenser, 
något jag kommer att återkomma till. 

Varför började man då lacka metallen? 
De obehandlade rostfria partierna hade 
använts redan tidigare, polerade eller 
borstade, och fortsätter användas parall- 
ellt i mer exklusiva sammanhang. Det 
var därför främst de billigare stål- och 
aluminiumpartierna som täcktes av färg. 
Stålpartierna krävde skydd för att inte 
rosta och aluminium mattades snabbt och 
blev ”fult” utan ytbehandling. Då de släta 
metallytorna dessutom saknade mycket av 
den profilering och skuggverkan som gav 
liv åt träpartierna så fick själva ytan större 
fokus. Först ut var eloxideringarna som 
gav olika nyanser i det brungula spektrat 
men i och med intåget av postmodernis-
men övergår metallytorna till att bli en 
viktig del i fasadgestaltningen. Stilmässigt 
finns mycket gemensamt med den tidiga 
modernismens användning av färg, tex 
som hos Bauhaus-skolan och De Stijl på 
1930-talet. Referenser som man nu gärna 
utforskade och utvecklade.

De nya kreativa strömningarna tillsam-
mans med snabb kemteknisk utveckling 
av färgindustrin, med helt annat utbud 
av färgstarka pigment och framväxten av 
färgsystem som NCS, öppnade nya möjlig-
heter att använda färg som uttrycksmedel. 
Den tidigare brutalismens råa betong-
fasader möter nu inte längre träpartier 
utan kontrasteras mot blankt lackerade 
metallprofiler i starka färger. Utvecklingen 
av prefab-betongelementen leder även till 
att partierna ofta innehåller både fönster 
och täckande plåtar vilka tillverkas av olika 

leverantörer med olika färgsystem. Något 
som visar sig leda till att de olika delarna, 
över tid, färgförändras åt olika håll. Ett 
fenomen som även gäller Tomteboda.

Specifika problem- generell  
problematik 
Den främsta lärdomen är att Tomteboda 
på inga sätt är ett ensamt unikum. Det är 
istället en mängd av byggnader uppförda  
under postmodernismen som redan 
har, eller inom en snar framtid kommer, 
beröras av omfattande renoveringar. Att 
en era så tydligt präglat av ideér kring 
fasadgestaltning som en konstnärlig 
komposition schablonmässigt pressas 
genom standardiserade färgsystem och 
vår samtids färgfilter riskerar att urvattna 
och i värsta fall bryta isär möjligheterna att 
läsa fasaderna som en helhet. Färger är i 
regel dåligt dokumenterade i bygglov och 
i de fall de anges är det oftast i form av en 
samtida standardkulör eller NCS respekti-
ve RAL. Även om man skulle hitta en NCS 
benämning betyder det inte att problemet 
är löst vilket är viktigt att komma ihåg. De 
NCS-färger som fanns innan systemet änd-
rades 1995 (då tillkom S:et vilket är lika 
med second edition) kan skilja sig markant 
från de nuvarande. S:et faller även gärna 
bort i beskrivningar vilket kan röra till det 
ytterligare. 

Det är också viktigt att komma ihåg att 
varken RAL eller NCS är färgkartor utan 
färglikare. Det betyder att de endast är 
referensytor som respektive färgtillverkare 
skall försöka efterlikna i sina produkter. 
Att tolkningen kan skilja sig åt vet alla som 
försökt beställa samma NCS eller RAL från 
flera olika producenter. Likaså används 
ofta benämningen närmaste NCS vilket 
egentligen inte säger någonting om hur 
färgnyansen verkligen ser ut utan bara 
vilken färg den liknar mest. Upplevelsen 
av ett metallparti blir en helt annan om till 
exempel fyllning och ramverk inte längre 
bildar en monokrom enhet utan istället en 
”dekorativ” kontrast om det var det mono-
kroma som var intentionen.

Vilken gul? -  
åldrande, förvanskning och att 
hitta tillbaka till rätt kulör
För att återgå till metallpartierna på Tom-
teboda så visade sig för det första proble-
met vara att den så typiska gula nyansen 

Centre George Pompidou
Piano, Rogers, Franchini (1977) 
Kulturbyggnad i strukturalism.
Foto: Jorge Felix Costa

Schröder House 
Gerrit Rietveld (1924) Bostadshus 
i modernism.Foto: waterboyzoo cc

Piazza d’Italie, New Orleans 
Charles Moore, Perez Arch.(1978) 
Publik plats i postmodern collage-
teknik. Foto: nola agent cc
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1983 är det otroligt lätt att nyanserna efter 
inmätning lite mer liknar det som vi tycker 
är fint just nu. Likaså vill man gärna bortse 
från den ”skitighet” eller ”tvetydighet” 
som en del färger har. Man väljer gärna 
en ”renare” variant som tyvärr ofta saknar 
den komplexitet som originalet hade. Detta 
är något som kan upplevas som en stor 
nackdel med tex NCS-systemet. Uppbygg-
naden på systemet gör att de mer ”orena” 
kulörerna med tex metameri sorteras bort. 
De kulörer som ofta gör sig så bra utomhus 
och så fint anpassar sig till naturmaterial 
som sten och trä. 

Här vill jag återknyta till problematiken 
kring avsaknaden av kontakt med målaren. 
När kunskapen om vad som händer med 
färger på stora ytor, längre tid eller lämp-
ligheten med vissa pigmentblandningar 
inte längre är lika viktig faktor i kulörvalet 
blir också resultatet ett annat. NCS-syste-
met säger ingenting om en kulör är lämplig 
utan bara vart den ligger i färgrymden. 
Att många av de starkt kulörta färgerna 
så snabbt förvanskas beror helt enkelt på 
att pigmentblandningen inte är tillräckligt 
stabil. Det är slående när man ser den 
färgskala som användes på Tomteboda att 
den har mycket av just denna ”skitighet” 
i sig. Något som säkert har bidragit till att 
den har klarat sig såpass bra i kulör och att 
den på ett så bra sätt understryker betong-
ens kvalitéer.

Lyckan med ett arkiv och svårig-
heten att kommunicera en färg
Efter att på Tomteboda initialt arbetat 
med de spår av orginalkulörer som fanns 
på plats som tex vid ommålningen av den 
ljusgröna entrévolymen med sina rulltrap-
por, kom vi slutligen kommit i kontakt 
med Juliette Ciliberto, som var den som 
stod för den ursprungliga färgsättningen 
på dåvarande Rosenberg & Stål. Vi fick det 
glädjande tillfället att ta del av deras arkiv 
innan det skulle vidare till Arkdes. Här 
fanns plötsligt hela färgskalan och jag och 
byggnadsantikvarien Tove Nyhlén, Tyréns 
fick möjligheten att träffa Juliettte och på 
så sätt höra historien om hur arbetet hade 
gått till tillsammans med Åke Pallarp. Det 
var en oerhört viktig hjälp att få inblick i 
arbetet och faktiskt få uppmålade orginal-
prover att utgå ifrån. Vi hade helt enkelt 
facit. Allt verkade ha löst sig, nu var det ju 
bara att beställa samma kulör. Men trots 
att vi nu hade orginalkulörerna på prov 

blev det snart tydligt att att fasadens gula 
och ljusgröna nyanser inte alls fanns bland 
de olika system av färglikare som finns 
att tillgå. Att välja den NCS eller RAL som 
låg närmast skulle ge en helt annorlunda 
kulör än den ursprungliga. Arbetet med 
den ljusgröna kulören på entrépartiet med 
rulltrapporna berörde ytor som skulle 
platsmålas så där kunde ett eget recept tas 
fram direkt tillsammans med målaren.  
Det skulle visa sig senare (när arkivet kom 
i dagen) vara oerhört lika orginalkulören. 
När det däremot kom till de gula ytorna 
var det främst i form av partier som skulle 
levereras färdiglackade från tillverkare. 
Till skillnad från målaren på plats finns 
inte samma flexibilitet hos tillverkarna, de 
ville ha ett NCS- eller RAL-nummer. Även 
om specialrecept var möjligt att ta fram 
skulle det i sin tur behöva kontrolleras mot 
arkiv-provet. Något som av förklarliga skäl 
inte var en rimlig väg att gå. Så hur skulle 
vi gå vidare? 

Samtidigt med Tomteboda arbetade 
jag med färgsättningen av S.t Josefs Kapell 
på Norra kyrkogården och använde mig 
av färgkartor från Engwall & Claesson. 
Björn Olsen på Engwall & Claesson och 
jag diskuterade olika kulörer av linolje-
färg och kom då in på deras arbete med 
just färgkartorna. Då linoljefärgen måste 
utsättas för ljus för att inte mörkna kunde 
färgproverna inte göras i den faktiska 
linoljefärgen utan nyansen togs fram i en 
akrylat tillsammans med Spektrumbutiken 
på Kungsholmen. Den kunde sedan enkelt 
målas upp på pappersprover som var 
kulörstabila och på så sätt ge en korrekt 
kulöråtergivning. 

Tanken uppkom då att applicera 
samma princip för Tomteboda. Genom att 
vi likt Engwall & Claesson tog fram recept 
i akrylat på nya prover som stämdes av 
gentemot arkivet kunde vi få fram likare 
(se bild) som skulle kunna följa med under 
projektets gång och i slutändan bilda ett 
lokalt arkiv för färgskalan. Genom att 
skicka med proverna vid inköp var teorin 
att leverantörerna skulle kunna leverera 
sina respektive delar i en gemensam och 
ursprunglig färgskala.

Färgkartor och färglikare
Det finns en missuppfattning att färgkartor 
baseras på något tekniskt som ”automa-
tiskt” genererar en färg om man trycker på 
en knapp. Det är istället varje färgprodu-

Inmätning av färg
Foto: privat

Nymålade färglikare för 
Tomtebodas baskulörer.Den 
blågrå har främst använts 
interiört. Foto: privat

Tomtebodas sydsida är starkt 
urblekt och de gula partierna 
är kanppt skönjbara. 
Foto: Tomteboda.se

TOMTEBODAGULT – VAD ÄR DET? 
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och hantverket är här högt värderat. Färgen 
levereras av producenter som har förståelse 
och flexibilitet. För en modern byggprocess 
är spelreglerna helt andra. Snäva tidsramar 
leder ofta till att färgval handlar om att leta 
bland  standardkulörer och välja den som 
är minst fel. Den valda kulören är underlag 
för upphandling frikopplad från arkitekt och 
därmed inte en startpunkt för ett gemen-
samt samarbete. Fokus ligger på att inte 
göra fel och det finns därför klart mindre 
utrymme för flexibilitet.

Arkitektur som konst
Postmodernismen har likt modernismen 
en stark koppling mellan konst och arki-
tektur. Där modernismens byggnader ville 
efterlikna den samtida  konsten gör postmo-
dernismen konst av sina byggnader. Sällan 
har ritningar varit så expressiva som under 
denna period. Gränsen mellan konst och 
arkitektur blev alltmer diffus. Nya grafiska 
tekniker som exempelvis sprängskissen 
leder i sin tur arkitekturen in på nya vägar. 
Det är ingen tillfällighet att arkitekten Zaha 
Hadid började sin bana med att göra just 
sprängskisser för OMA. Tills slut blir helt 
enkelt ritningen inte en representation utan 
arkitektur i sig. Med denna grundtanke i 
bakhuvudet blir det tydligt att man genom 
att fokusera på enskilda element riskerar att 
förlora den konstnärliga helheten. Fasaden 
ska inte betraktas som bara en fasad utan 
snarare en bild, en komposition. 

Helheten är allt
Så hur hanterar man då denna komplexa 
värld av färg och material som en restau-
reringsarkitekt? Det skenbara enkla svaret 
är att försöka hitta helheten. Istället för att 
stirra sig blind på respektiva färg- och ma-

terialdel måste vi försöka förstå materialens 
sammanhang och hierarkier. Vad ska man 
se först och vad ska underordna sig? Vad ska 
leda ögat från en del av byggnaden till en 
annan? Inget är så effektivt som färg när det 
gäller att förtydliga volymer och planför-
skjutningar. Genom att försöka förstå bygg-
naden kan man därmed också börja förstå 
byggnadens användning av kulörer. Oavsett 
hur bra de ursprungliga partierna matchade 
varandra när byggnaden uppfördes handlar 
vårt arbete snarare om att ha förståelse för 
de ursprungliga intentionerna och arbeta 
vidare på dem. Men att hitta de kulörer som 
understödjer intentionen är bara början. För 
att implementera andra kulörer än standard 
i ett projekt krävs också en upprättelse av 
färgkunskaper. Genom att förmedla insikten 
att färg och kulörer är så mycket mer än tek-
niska system kan de hårda begränsningarna 
luckras upp. 

Genom att möjliggöra projektspecifika 
färgprover som i Tomteboda-projektet kan 
man underlätta för inköp och upphandling 
samtidigt som ett arkiv kan hållas levande. 
Det finns de facto ingen skillnad mellan ett 
uppmålat färgprov och ett NCS- prov med 
undantag för att NCS-provet har ett vederta-
get recept. Det är snarare vedertagen arbets-
gång och vattentäta skott mellan instanser 
som försvårar användandet av specialkulö-
rer än några tekniska begränsningar. Med 
större förståelse för hur färgsystemen fung-
erar i varje led i projektet är det fullt möjligt 
att hitta tillbaka till den färgsättning som 
understödjer den arkitektoniska idén. Först 
när vi inser att alla material har en kulör 
och att all färg är ett material kan vi till fullo 
bibehålla postmodernismens särpräglade 
del i arkitekturhistorien.

Fridell Anter, Karin, Enberg, Kristina, Utvändig färgsättning, Byggforskningsrådet, 1997

Fridell Anter, Karin, What colur is the red house?, perceived colour of painted facades, KTH 2000:4
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cents tekniska avdelning som bryter fram 
recepten för varje färg i tex NCS-systemet 
för hand och stämmer av okulärt mot 
pappersprovet. Pappersproverna i sig har 
kravställan specificerad i SIS men för leve-
rantörerna inom byggindustrin finns inget 
etablerat system. 

Kravställan på färg inom 
arkitektur
Till skillnad från designvärlden finns alltså 
ingen enhetlig kravställan i arkitekternas 
handlingar för vad som egentligen ska 
levereras. Det finns ofta knappt om tid att 
ta fram egentliga materialprover lackade 
i förskriven kulör och det är inte sällan 
avvikelser beskrivs som ”så nära man kan 
komma”. I en situation där helheten är ett 
måste kan det bli oerhört problematiskt 
med stora nyansskillnader. För Tomtebodas 
entreprenad togs det därför på prov fram 
en beskrivningstext med kravställan som 
hänvisade till SIS-dokumentet och försökte 
definiera hur nära rätt kulör leverantören 
skulle komma.

Bevara eller förnya
Få saker är så tidsbundna som färgnyanser. 
En viss grön ton är omedelbart identifierbar 
som 2018 och känns redan en smula daterad 
2020. På samma sätt är 80-talets småhus-
pasteller tydliga tidsmarkörer och en nagel 
i ögat på någon som vill ha ett ”modernt” 
hus. Samtidigt är inget så tacksamt som att 
måla om för att uppdatera en fasad. Lite 
nya partier i en trendig färg så vips upplevs 
det som en ny byggnad. Ur ett resursper-
spektiv är detta naturligtvis att föredra mot 
att kanska riva hela fasaden eller till och 
med hela byggnaden för att den upplevs 
som hopplöst oattraktiv. Att istället bevara 
orginalfärger befäster byggnaden som dåtid 
och den kan inte återuppfinna sig själv som 
”ny”. Görs noggrann dokumentation som 
kanske baseras på färgprov och inte en 
slentrianmässigt närmast NCS-kod finns 
alltid möjligheten att byggnaden kan få ha 
olika skepnader under sitt liv och sedan när 
tiden är mogen återgå till sin ursprungliga 
komposition. En referens jag hade tänkt 
använda som exempel på ett område med 
betongfasader och olikfärgade partier 
(Novum Science Park, Huddinge) visade sig 
vid googling efter bilder vara föremål för 
en större ombyggnad ritad av Tengbom där 
”de färgglada fönstren av energiskäl byts ut 
mot ljusgrå”. Det är en naturlig process att 

byggnader förändras och uppdateras men 
det är viktigt att inse att byggnadens uttryck 
blir ett annat. Sammanhang och hierarkier 
lösgörs och förloras. Man behöver ideligen 
påminna sig om att det man inte värdesätter 
just nu faktiskt kanske blir just det som högt 
värdesätts av framtida generationer. Jämför 
funkisens avskalning av sekelskiftets fasader 
eller fönsterbyten där enluftsrutor ersatte 
spröjsade fönster. Miljö- och energikrav ska 
självklart i stor grad uppfyllas men vad är 
det vi samtidigt förlorar?

Är det så viktigt att hitta rätt färg?
Vad spelar det då för roll om alla kulörer 
inte blir helt autentiska vid en renovering  
eller underhåll? För många byggnader gör 
det faktiskt inte det. Fönstren eller dörrarna 
blir lite grönare några år och sedan när man 
åter målar om har de en lite annan nyans 
som uppskattas av samtiden. Väl så men när 
det gäller postmodernismen är det så tydligt 
att färgen inte är tänkt som en accent, ett 
tillägg. Det är istället en viktig del av en ofta 
väldigt sofistikerad materialkomposition. 
Om en av delarna förändras fungerar inte 
längre samspelet. Så varför behandlas inte 
återställandet av målade ytor med samma 
precision som övriga material? Till en del 
kan det förklaras av att färg efter postmo-
dernismen fick låg status. Som en mot-
reaktion blev det under början av 2000-talet 
återigen de ”äkta” materialen som var idea-
let. Den målade ytan blev reducerad till att 
bli just ”yta”. Den mer ”neutrala” gråskalan 
gör sitt intåg och blir oerhört dominerande. 
Att använda andra färger blir ”lekfullt ” och 
med andra ord inte lika ”seriöst” Denna 
”blick” drabbar även den tidigare erans 
byggnader vid ombyggnader.

Den andra starkt drivande faktorn är de 
standardiserade färgsystemen. Genom en 
begränsning i valmöjligheterna och utarm-
ning av kunskaperna i fri kulörblandning 
finns inte längre hela färgspektrat till hands.
De snäva begränsningarna blir norm och 
svåra att ifrågasätta. Färg och kulör är inte 
beroende av känslighet och kunnande utan 
ses som tekniska system baserat på siffror. 
Något som är en falsk föreställning.

När det gäller målningsarbeten med 
traditionella färgtyper finns en helt annan 
vana att blanda och prova sig fram. Att man 
använder sig av en projektspecifik kulör är 
på inget sätt ovanligt och alla är överens 
om att dessa beslut är viktiga och kräver 
eftertänksamhet. Kunnandet, erfarenheten 
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Att befinna sig på en tröskel, i själva 
övergången från ett varande till ett 
annat varande, är en akt av förvandling. 
Kulturellt viktiga stadier av övergångar, 
som begravningar och bröllop eller 
mer personliga upplevelser som första 
skoldagen, blir en ”rit de passage”. 
Övergångsriten för med sig ett tillstånd där 
man varken är helt säker på det förflutna, 
eller på framtiden. På engelska ”a state 
of liminality”. Franz Kafka skriver i en 
novell om Han, mannen som är fast i en 
evig glipa mellan historien och framtiden, 
en plats som är mer ett slagfält än ett 
hem. Filosofen Hanna Arendt tolkar 
detta liminala tillstånd, glipan mellan 
dåtid och nutid, som en andlig sfär likt 
en stig, ”den stig tänkandet trampar 
upp, ett smalt spår av icke-tid som längs 
vilken tänkandets aktivitet vandrar fram 
och tillbaka” (Arendt s.19). Men att våga 
befinna sig i ovisshet skapar även nya 
möjligheter. Genom ett upplösande av 
vanor, traditioner och ordning, sådant som 

gör en individ eller en grupp trygga, kan 
vi i ett tillstånd av förändring öppna upp 
för ändrade vanor, nya traditioner och en 
annan ordning. 
Detta tillstånd är i sig ett väldigt speciellt 
tillstånd, som att vara stark och svag på 
samma gång. Blottad, men obunden. 
Intressant nog är ett av de första ämnen 
som kommer upp under samtalet med St 
Pauls kyrkans pastor Beatrice Alm just 
vikten av riter och kollektiva upplevelser. 
För kyrkan är ju en sådan plats. 
Sockenkyrkan som ortens stora skådeplats 
genom århundraden, men även det minsta 
lilla kapell; båda är platser ägnade åt riter 
och symboliska stunder. I henne finns en 
oro, inte för kyrkans rum i sig, men för 
att samhället i stort bryr sig mindre om 
gemensamma ritualer och fokuserar mer 
på sig, den enskilde individen. Tankarna 
får mig att fundera över om kyrkans 
viktigaste kulturarv, att erbjuda rum och 
skydd för gemenskap/er?

En existentiell process, så skulle man unna beskriva vad ett stort 
antal kyrkobyggnader genomgår. Sekularisering, demografiska 
förändringar, medlemsminskning, försvagad kyrksamhet och krym-
pande ekonomiska resurser är orsaker till kyrkobyggnadens föränd-
rade position. St Pauls kyrkan vid Mariatorget är ett exempel på en 
frikyrklig byggnad som förlorat sin församling och nu står inför en 
stor ombyggnation i regi av de nya ägarna, Stockholms Stadsmission. 
Den nu pågående transformationen synliggör byggnadens materiella 
historia, som sen delvis kommer att försvinna. Men kyrkobyggnaden 
som monument och symbol behålls och det finns en tanke om konti-
nuitet i den verksamhet som bedrivits och ska bedrivas på platsen.

Mellan det förflutna och framtiden

Bild 1,
Dagen innan 
“första spadtaget”

Bild 2,
Okänt årtal
St Pauls församlingsarkiv.

Winnie Westerlund
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Materiell tidslinje
  En överblicka över de restaureringsideologiska 
   ställningstaganden som gjorts vid de större renoveringar som 
   kyrkan genomgått. 
1876
  Byggnad: Framträdande gavelparti med rosettfönster, 
  strävpelare längs fasaden.En tvärställd lågdel med 
  församlingssal. Taket kläs med mörkt takskiffer.
  ”Första interiören var stramt hållen”.
   På korväggen i altartavlan står texten                                                    
”O LAND, O LAND, HÖR HERRENS ORD”.
  Takstolarna utförda i nygotisk stil är interiörens mest påkostade
   och framträdande element. En upphöjd predikstol var central för
   Metodistkyrkan. Altarringen är den samma som finns kvar idag.
1897 Färdigställande eller restaurering?
  “Kyrkan blir mer utsmyckad”.
  Ny altarpredikstol & psalmtavlor (behålls, ny placering).
  Dekorationsmåleri i form av draperingar och akantusfriser, 
  målarmästare Nils Jacobsson.
  Altartavla får ett motiv, målning av Wille Gernandt.
  Kyrkan förses med katedralglas i befintliga bågar (kordel).
  Två större kaminer vid sidan om altarringen i kyrksalen, 
  imitationer av gotiska spisar (finns ej kvar).
  Vindfångets väggar indelas med fyllningar i kyrkans stil.
  Minnestavla över Johan Kihlström (behålls).
1920 Början på modernismen
  Läktaren utvidgas 1m åt väster.
  Dekormåleriet målas över i ”ljusare kulörer”
1938 Kyrkan moderniseras och därmed förenklas.
  Linoleumgolv i kyrkan, äldre träbjälklag uttjänt.
  Listverk på korväggen skalas bort förutom runt altartavlan. 
  Gulgrå kulör på väggar, matt oljefärg. Snickerier kläs in med
  masonit och målas i ljusare toner. Masonit i kassettak målas
  blått, övriga snickerier målas i en gröngrå ton.
  Lasering i rött på läktaren, en gladare färg som ”ska giva lovsång
  och jubel”. Färgvalen utgick delvis från altarmålningen och från
  färgerna i katedralfönsterna. 
  Takkrona och lampetter elektrificeras samt får ”antikbehandling” 
  förmodligen den bronsering man kan tyda på dem idag. 
  Kyrkbänkarna renoveras och byggs om till ett mer tillbakalutade.
  Även lågdelen byggs om, en vaktmästarbostad inreds på plan 1 
  och bjälklaget sänks något över Skolsalen, en ny trappa i trä med 
  linoleum i trappsteg samt att takkupor tas upp i taket mot väst. 
1952 Restaurering 
  Kyrksalen målas återigen om, i ”ljusa varmare färger”.
  Avteckning av Gipsrelief i Matsalen utförd av skulptören Dagmar
  Ljungquist. Konstverket bildar en triptyk som föreställer 
  Nattvardens instiftande, andens utgjutande på pingstdagen och
  Jesu födelse. Triptyken är idag nedtagen och återplaceras ej. 
1953/1961 Liturgin ändras
  Bänkkvarterens disposition ändras och anordnas kring en 
  mittgång.
1971-1973
  Kyrkan får en ny orgel.
  Fasadrenovering, ges en något ljusare gul ton. Texten 
  ”St Pauls kyrka” tas bort. Denna återställs nu vid ombyggnation. 
2021-2022  Renovering och ombyggnad.

Foto ovan: Robin Benigh /Stadsmissionen
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metodistiska frikyrkorörelsen i Sverige var 
många invandrade engelska industri-
arbetare och likt andra frikyrkor under 
senare delar av 1800-talet, så växte 
medlemsantalet snabbt. Den statliga 
kyrkans ansågs sömning, oengagerade i sin 
tro – och från arbetarrörelsens sida – ett 
hinder för ett jämlikare samhälle. Önskan 
om en större frihet och egenbestämmande 
kan ses som en likhet mellan arbetarrörel-
sen och frikyrkorörelsen, religion i sig kun-
de dock vara en fråga som splittrade dem. 
Men alla socialister var inte marxister och 
i den svenska socialdemokratiska anda/
politik som växte från 1889 och framåt, var 
det framför allt religionsfriheten som man 
värnade om. Att bygga en egenfinansierad 
likvärdig kyrka blev sammanfattningsvis 
en viktig symbol för den växande metodist-
rörelsen och andra frikyrkor i samhället på 
den tiden.  

Kyrkan och församlingen
Ursprunget till formandet av det kyrkliga 
rummet har historiskt varit den 
rådande synen på kyrkan och utförandet 
av gudstjänsten/mässan. Det heliga rum-
met framstår ”när nådemedlen delas och 
kyrkan fylls” (Granberg .49). Den mänsk-
liga aktiviteten och gemenskapen är alltså 
essentiell för att det sakrala rummet ska 
uppstå. För att komma närmre berättelsen 
om byggnadens historia som kyrka har 
jag därför valt att prata med ett par av 
de personer som var del av den kyrkliga 
verksamheten åren innan det såldes till 
Stockholms Stadsmission.

Beatrice Berättelse: Beatrice var 
kyrkans pastor från 2001 fram till för-
säljningen av kyrkan. Hennes framlidne 
man, Göran Alm, var konsthistoriker 
och disputerade på ämnet metodistiska 
frikyrkor i Sverige, hans avhandling ”Enkel 
men värdig” (1974) är en av huvudkällorna 
för det antikvariska underlaget som tagits 
fram för arbetet med ombyggnaden av St 
Pauls kyrkan. Kyrkan under mina år som 
pastor kunde närmast likna ett hospis, jag 
begravde dem en efter en i kyrkan. Det var 
jag och vaktmästaren som hade en 
fulltidsanställning i kyrkan. Därtill tillkom 
organisten och kantorn som jobbade 
deltid. Oftast var jag ensam i byggnaden 
då den enda gudstjänsten som hölls var 
söndagens. Ändå var arbetet som pastor 

i kyrkan ett arbete nära människan, i 
tradition med metodismens socialhistoria. 
Jag gjorde mycket hembesök. På 50-talet 
hade metodistförsamlingarna i Stockholm 
en sjuksköterskeutbildning som låg på Öst-
ermalm och längre upp på St Paulsgatan 
ägde och drev man länge ett äldreboende, 
så i min mening har kyrkans sociala arbete 
varit högst centralt från församlingens 
tillkomst på 1860-talet till en bit in på 
2000-talet. En del av det sociala arbete 
som inte var lika officiell, var att man i 
kontorsvåningen på plan 1 i perioder 
gömde flyktingar. På tidigt 2000-tal bodde 
där en familj från Irak under ett helt år, 
deras två barn blev varje morgon ledsaga-
de av en kvinna från kyrkan till skolan. Det 
var även i denna veva som gallergrinden 
framför trappan upp till plan 1 tillkom. För 
att familjen skulle kunna låsa om sig när 
de var själva i byggnaden. Kyrkan har varit 
en tillflyktsort och ett rum för gemenskap 
för de som inte har en självklar sådan i 
samhället. Den funktionen har 
kyrkorummet hela tiden burit med sig. 
Dock präglades kanske de sista åren av en 
bitterhet hos församlingsmedlemmarna 
som nämnt många var äldre, de frågade 
kanske sig själva om deras långa 
hängivelse till gud, hade gett dem något 
tillbaka?  Försäljningen: ursprungligen var 
metodistkyrkan i Stockholm uppbyggd likt 
en gräsrotsrörelse där alla församlingar 
inom den kyrka man tillhörde var med om 
att fatta beslut. Men efter att St Paul gått 
med i Equmeniakyrkan 2012 så hade man 
även gått in i en toppstyrd ordning där 
den egna församlingens styre själva kunde 
bestämma i sina sakfrågor, 
däribland försäljningen av St Pauls kyrkan 
och vem den skulle säljas till. 
Församlingen var eniga om att Stockholms 
Stadsmission var den mest värdiga 
anbudsgivaren då de trodde att de bäst 
kunde föra kyrkans funktion vidare och så 
såldes fastigheten för 29 miljoner 2014. 
Equmeniakyrkan var själva inte så glada 
över försäljningen utan hade själva velat 
att kyrkan skulle ingått i deras fastig-
hetsbestånd även om den då inte skulle 
använts som kyrka, så minnet av själva 
försäljningen är för Beatrice ett minne 
som till viss del kopplas till konflikt och 
kontrovers. Framtiden: I jämförelse med 
arbetarrörelsen så inkluderade metodist-
församlingarna alla olika samhällsklasser. 

”Funktionen det viktigaste 
med Kyrkorummet”
(Beatrice Alm, pastor)

”Två trappsteg, 
  så är du inne i kyrkan”
  (Joakim Wanzelius, kantor)

”Ett avslutande liv”
  (Pelle)

MELLAN DET FÖRFLUTNA OCH FRAMTIDEN

Ett frikyrkligt nyckelmonument
St Paulskyrkan invid Mariatorget, f.d Adolf 
Fredriks torg, invigdes 1876 som Stock-
holms första metodistkyrka.
Byggnaden användes för sitt ursprungliga 
ändamål fram till 2011 då Metodistkyrkan 
gick samman med Svenska Baptistsam-
fundet och bildade Equmeniakyrkan. 2015 
förvärvades fastigheten av Stockholms 
Stadsmission som planerar att flytta sin 
centrala organisation från Grillska huset i 
Gamla Stan till kyrkan vid St Paulsgatan. 
Av den anledningen utlyste man 2017 
en arkitekttävling för ombyggnation och 
anpassning av kyrkan till Stadsmissionens 
olika verksamheter. Tävlingen vanns av 
arkitektkontoret Spridd där författare av 
denna text är medarbetare. Byggnaden är 
blå-klassad av Stockholms 
Stadsmuseum som särskilt värdefull be-
byggelse och skyddas därför genom PBL, 
förvanskningsförbudet i 8 kap. 13§. Samt 
14§ gällande underhåll. 
Ombyggnaden innebär inte någon större 
ändring av byggnadens fasad som även 
återställs till original gul puts. Däremot 
sker stora invändiga förändringar samt 
exteriört i förhållande till tillgänglighet 
och platsbildning. Detaljplanen anger även 
fortfarande byggnaden som kyrka.
 Metodismen startade som en slags under-
ground rörelse i England genom en grupp 
studenter vid Oxforduniversitetet som på 
1730-talet under ledning av prästen John 
Wesley startade en ”hemlig klubb” i vilken 
de tillsammans studerade bibliska skrifter 
och klassisk litteratur (Alm s.14). Deras 
väckelse predikades sedan, metodiskt och 
framgångsrikt, över hela England. 
Predikandet skedde främst genom ett so-
cialt arbete där man vände sig till den nya 
arbetarklass som samlats i städerna genom 
industrialiseringens omvälvande omstruk-
turering av samhället. Många hade tidigare 
varit bönder och jordbruksreformen hade 
gjort dem egendomslösa. På landsbygden 
fanns kanske de äldre sockenkyrkorna 
kvar, men i städernas industri- och 
arbetarklassområdena fanns ingen 
organiserad kyrklig verksamhet och här 
fanns det ett utrymme för frikyrko-
rörelserna att växa, det fanns ett behov av 
”att vitalisera nationens andliga liv” (G. 
Alm s.14). En andlig splittring 
genomsyrade samhället och där nya 
strukturer höll på att formas, uppstod en 

öppenhet för nya religiösa gemenskaper. 
Denna splittring, ett övergångstillstånd, 
uppstår i Sverige under senare delen 
av 1800-talet och frikyrkorörelsen och 
arbetarrörelsen blir två viktiga delar av 
samhället i industrialiseringens och 
urbaniseringens tid. Arbetarrörelsen
organiserade fackförbund och förde en 
kamp för rättvisa arbetsförhållande, lika 
rösträtt och blev fundamentet för 
grundandet av det Socialdemokratiska 
partiet 1889. Arbetarrörelsens 
organisation var inte bara retorisk och 
politisk utan även en kamp för att hitta 
nya gemenskaper och sammanhang i en 
tid av stora förändringar. Desto fler som 
fick en utbildning, desto fler kunde också 
ifrågasätta rådande normer. Detsamma 
skedde inom Svenska kyrkan, fast ännu 
lite tidigare. Väckelserörelsen i Sverige, 
likt i England, var ett uppvaknande bland 
de kristna som vill ha en större frihet i sitt 
religionsutövande. Eftersom alla svenska 
medborgare på 1850-talet var tvungna att 
vara med i statskyrkan så var det endast 
invandrare till Sverige som hade rätt att 
vara en del av en frikyrklig församling, 
fram till 1860/1873 då de sk. Dissenter-
lagarna tillät avhopp/byte av trossamfund. 
Göran Alms avhandling Enkel men vär-
dig: Metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige 
1869-1910, beskriver ganska bra vad man 
ville uppnå med etableringen av St Paul-
församlingens kyrka invid Adolf Fredrik’s 
torg, en fastighet som förvärvades för 10 
000 kr år 1872. Förutom brist på lokaler, 
då Metodistkyrkan på den tiden var i en 
expansiv fas, så ville man även ha en 
byggnad som var likvärd den svenska 
statskyrkans kyrkor. För att uppnå denna 
”arkitektoniska verkshöjd” gav man 
uppdraget åt två erkänt duktiga arkitekter, 
Axel och Hjalmar Kumlien. St Paulskyrkan 
är i stora drag byggd i en engelsk nygotisk 
stil som knöt an till metodiströrelsens 
ursprung, stilmässigt men även kulturellt 
(G. Alm s.63). En av kyrkans 
initiativtagare, Pastor B.A Carlsson beskri-
ver i sina memoarer hur han sände ”jung-
fruförsamlingens” 30 medlemmar staden 
runt för att samla in till handpenningen på 
3000 kr för köpet av fastigheten. Värt att 
nämna är även att alla församlings-
medlemmar oavsett yrke, bidrog med 10% 
av sin inkomst till församlingen.  Av de 
första medlemmarna i den 

Foton från församlingsarkivet
Bild 1: Framför kyrkan 1954
Bild 2: Församlingens första
           sångkör 1860

”Att glömma en 
period i sitt liv innebär 
att förlora kontakten med 
de människor som då 
omgav oss. En blandning 
av vittnesmål och det 
egna minnet, utgör bilden 
av det vi kommer ihåg.” 
(Halbwachs s.51)
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som är delvis antikvariskt 
restaurerande men även tolkande och 
kopierande (Curman, Hidemark), även om 
det är svårt att sia om resultatet innan det 
är färdigt. En fråga relevant för kontinuitet 
i byggnadens användande anser jag är att 
man behåller St Paulskyrkans ”hjärterum” 
Kyrksalen och Skolsalen. Även om dessa 
förändras genom införandet av nya väggar 
som krymper rummets omfattning, är de 
fortfarande byggnadens “högst” hållna 
rum tillsammans med den Lillkyrka som 
tillkommer i östra delen av kyrksalen.  Att 
till exempel ta bort en hierarki mellan kyr-
kobyggnadens rum, hade för mig framstått 
som svår utan att inkräkta på byggnadens 
integritet.
  Kyrkans ägandeform spelade en stor roll 
för att den tidigare verksamheten själva 
kunde bestämma vem som skulle överta 
ägandeskapet. Till skillnad från 
Svenska kyrkans kyrkobyggnader där 
många skyddas genom kulturmiljölagen, 
så har frikyrkorna oftast en större frihet i 
avyttring av sina byggnader, även om ett 
antal frikyrkor även skyddas som 
byggnadsminnen utvändigt och invändigt. 
Vad jag vill åt här, är att det finns i kyrkor 

Källor:

St Paulskyrkan-Antikvarisk förundersökning
Av byggnadsantikvarie Max Laserna, 2018

Enkel men värdig: Metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige 1869-1910
Göran Alm, Nya bokförlaget aktiebolag 1974

Gamla kyrkorum i en ny tid : arkitekter och teologer om kyrkorummets nutida användning
Gunnar Granberg, Libris förlag 2004..

Alla dessa kyrkor: Kulturvård, religion och politik
Magdalena Hillström, Eva Löfgren, Ola Wetterberg. Göteborgs universitet 2017.

Kollektivt minne och individuellt minne
Mauruce Halbwach, 1945

Glipan mellan det förflutna och framtiden
Hanna Arendt, Daidalos 2004

Ytterligare läsning:
Umbaukultur – The architecture of altering
Christoph Grafe, Tim Rieniets/  2021 Baukultur Nordrhein Westfalen

Foton av författare om inte annat anges.

ett annat slags arv än det klassiskt 
kulturhistoriska, det är ett gemensamt 
byggnadsarv av allmännyttiga offentliga 
rum. Om vi låter för många sådana platser 
bli helt privata eller kommersiella, så tror 
jag att vi skadeskjuter idén om ett 
demokratiskt samhälle. Det må vara en 
helt privat åsikt/värdering, men demokrati
uppbyggnad är också en del av vårt 
kulturarv.  
  Fokus för mig i det här arbetet har ändå 
varit att befinna mig i kyrkans ”rit de pas-
sage”, att uppleva den händelsen genom 
betraktelse och dokumentation samt att 
lyssna till berättelser om det pre-liminala 
tillstånd som platsen och människorna 
upplevde innan en slutgiltig försäljning 
genomfördes. Sammanfattningsvis kan 
St Paul, med andra kyrkobyggnader lära 
oss, som verkar inom byggnadskonsten, 
design, planering eller annat 
beslutsfattande, att se möjligheter i de 
byggnader och platser vi har framför oss. 
Att kanske inte alltid anpassa arkitektu-
ren efter innehåll utan innehållet efter 
arkitekturen. Att fråga oss- vad kan det här 
rummet eller den här byggnaden?

MELLAN DET FÖRFLUTNA OCH FRAMTIDEN

Från ”aristokratiska socialister” till pigor 
och tjänstefolk till de allra fattigaste. Att 
gå med i frikyrkan var alltid ett aktivt 
val, men graden av socialt engagemang, 
att metodiskt predika det för dem viktiga 
”Helgelsetanken” (att leva ett kristuslikt 
liv) kan ha haft en betydande påverkan 
för att de fattigare i samhället, hittade en 
gemenskap i kyrkan. För Beatrice Alm som 
känner till församlingens långa historia 
och som även är innehavare av dess arkiv 
är denna sociala ordning, eller icke 
ordning, en demokratisk anda som hela 
tiden präglat kyrkans funktion. En 
funktion som församlingen hoppades 
kunna föras vidare i byggnaden genom 
försäljningen till Stockholms 
Stadsmission. Även jämlikheten präglade 
synen på kvinnliga präster där metodist-
kyrkorna traditionellt sett varit mer öppna, 
den första kvinnliga prästen kom redan 
på 40-talet i jämförelsen med svenska 
kyrkans vars första kvinnliga präst vigdes 
först 1960.

Joakims berättelse: Jag kom in i kyrkan 
genom Beatrice som jag mötte på en kyrk-
lig resa runt 2003. De behövde en organist 
”ibland”, till slut ringde de varje vecka. 
Det var nästan bara en handfull vid varje 
gudstjänst de 12 åren jag var med i försam-
lingen. Den sista gudstjänsten utfördes på 
1:a advent och var gemensam tillsammans 
med de andra två metodistförsamlingarna 
i Stockholm. Det han tycker mest om med 
byggnaden som kyrka är att ”den är två 
trappsteg från gatan, sedan är man inne”.

Pelles berättelse: Pelle kom till kyrkan i 
slutet av St Paulförsamlingens era. Under 
ca 1,5 år höll han på lördagar en gång 
i månaden en s.k. Sinnesrogudstjänst. 
Dessa gudstjänster har sitt ursprung i 
Tolvstegs-programmet och prästen Harry 
Månsus vid Brommakyrkan. Själv har 
Pelle, utan att vara präst i grunden, hållit 
i Sinnesrogudstjänster under 20 år, nu 
främst verksam vid Vårdklockans 
kyrka i Visby. Han beskriver införandet 
av dessa gudstjänster som en vitalisering 
av församlingen och kyrkans användande 
de sista åren, ”ett avslutande liv”.  Han 
samlade uppemot 60 personer vid dessa 
sammankomster i jämförelse med 
söndagarnas gudstjänster som lockade 
max ett tiotal, denna verksamhet gav den 
kyrkliga verksamheten ett värdigt avslut. 

Avskedsgudstjänsten var enligt Pelle just 
en sinnesrogudstjänst. Genom dessa   
samlingar öppnades kyrkan upp mot 
grupper i samhället som ville ha en lättare 
anknytning till religiositeten men samti-
digt sökte gemenskapen och ”ro” i 
kyrkorummet. Väggarna i kyrksalen bär 
den stämning som behövs under 
samlingen och den fanns direkt i St Paul-
skyrkan menar han, från första mötet. 
Likt Vårdklockans kyrka, som är Pelles 
hemvist, så har St Paulskyrkan ett tak av 
trä, vars egenskap som material hjälper till 
att fånga upp den stämning som skapas 
av människors gemenskap. För honom är 
metodismens tradition att vara en gatans 
kyrka och när vi över telefon, pratar om 
kyrkan får han ett sug att återvända dit och 
nya sinnesrostunder. 

Reflektion
För mig framstår kyrkobyggnaden, kanske 
generellt, som en tudelad plats med ett 
monumentalt ”kroppsspråk” men vars 
högsta ändamål är något så icke-fysiskt 
som andlig gemenskap? Jag tänker att 
människan historiskt har manifesterat 
det gudomliga i något värdsligt, som ett 
bildmotiv eller kyrkorum. Men vad ska 
prioriteras av kulturhistoriska värden 
hos en kyrkobyggnad som inte längre är i 
bruk och ska avyttras av sin församling? 
Är inte det största kulturarvet det rituella? 
Så den första tanken för mig gällande vad 
en byggnad som St Paulskyrkan kan lära 
restaureringskonsten idag, så handlar den 
om att värdesätta traditionen i kyrkan som 
en plats för mellanmänsklig gemenskap. 
Den andra tanken innefattar såklart 
ansvaret gentemot byggnaden, mot 
rummen och platsen den skapar, vilket 
ansvar har arkitekten, antikvarien men 
även ägaren av kyrkan för dess varande i 
framtiden? En byggnad som har en 
framtid är en byggnad som har en historia, 
en byggnad som tål att vara i sitt vacklan-
de nu för att det finns kunskap om dess 
historia och en kunskap hur den bäst kan 
utvecklas efter sina förutsättningar. 
  Förhållningssättet vid transformationen 
av St Pauls kyrkan tycker jag präglas av 
en blandning av ställningstagande, främst 
arkitektoniskt motiverade då det ”funktio-
nella” på ett sätt ärvts i och med 
Stadsmissionens verksamhet. På ett sätt 
innebär transformationen en arkitektur 



Kyrkomiljöerna och kyrkliga kulturarvet 
utgör en väsentlig del av kulturarvet i 
Sverige och representerar stora kultur-
historiska värden som sträcker sig nästan 
1000 år tillbaka i historien. 

Idag finns det ca 3400 kyrkobyggna-
derna i Sverige som tillsammans utgör 
ett levande kulturarv som ska vårdas och 
bevaras men samtidigt tillåtas att utveck-
las. Drygt 600 av dessa är uppförda efter 
1940 och klassas som moderna kyrkor. 
Det kyrkliga kulturarvet omfattas av skydd 
enligt 4 kap. i KML, kulturmiljölagen (SFS 
nr 1988:950) och samtliga kyrkor som 
fanns år 2000 faller under lagstiftningen. 
Kyrkobyggnader efter 1939 omfattas dock 
inte av tillståndsplikt och åtnjuter generellt 
ett lägre skydd. 

Svenska kyrkan står inför stora utma-
ningar med vikande medlemsantal och 
höga driftskostnader i kombination med 
ansvar för att förvalta och vårda kulturar-
vet för kommande generationer. Målsätt-
ningen har varit att hitta tröskelvärdet i 
övergången mellan sakrala och profana 
rum som många moderna kyrkor besitter 
idag för att på så vis hitta flexibilitet i ytor 
som annars lätt förbises. En flexibilitet 
som kan ge nya användningsmöjligheter 

för underutnyttjade rum. 
I mitt arbete kommer jag att studera 

Hässelby Strands kyrka och försam-
lingshus från 1970 som på många sätt är 
tidstypisk. Efterkrigstiden var en intensiv 
kyrkobyggnadsperioden i Stockholm när 
staden skulle expandera snabbt. Nya 
kyrkor planerades i förorterna med ett 
formspråk som skulle kännas samtida. 
1970-talets kyrkobyggnader präglas av 
gruppdynamikens tid och den tid då en 
mängd nya verksamheter skulle inhysas 
i församlingshemmen. Verksamheten 
skulle utvidgas från kyrkorummet till att 
vara en samlande punkt. Ofta resulterade 
det i att församlingshemmet blev större 
än själva kyrkorummet. Ytor som idag 
är svåra att utnyttja och aktivera på ett 
resurssmart sätt med höga driftskostnader 
som resultat. 

Kulturhistorisk inventering 
Hässelby Strands kyrka och församlings-
anläggning har en central placering i 
Hässelby. Det signalerar tydligt kyrkans 
strävan att fungera som en viktig mötes-
plats och nod i samhället. Detaljplanen 
för Hässelby Strands utformades 1952 och 
iden om att uppföra en kyrka i anslutning 

Kyrkorummets roll är att med symboler, riter, och bilder förmedla 
helighet. Att fysiskt manifestera det osynliga, en värld bortom oss. 
Men den sakrala upplevelsen är så mycket mer, det inbegriper även 
det immateriella som vi inte kan ta på; social gemenskap, sång och 
musik, berättelser och känslan av andakt. Men vad avgör när ett rum 
övergår från profant till sakralt?

Det sakrala rummets tröskelvärde

Interiörbild från kyrkorum-
met i Hässelby Strands 
Kyrka

Hanieh Heidarabadi
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till Hässelbys nya centrum ingick tidigt i 
stadsplaneringen. Vid Maltesholmstorget 
reserverades en 860 kvm stor tomt på fast-
igheten Evangeliet 1 för en kyrkobyggnad 
med församlingshem. Hässelby Strands 
kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekt 
J O Fuchs och invigdes 1970 efter femton 
år av planering. Fastigheten reflekterar 
väl kyrkans önskemål om ”kyrkan mitt 
i byn” och har en central placering. 
Kyrkoanläggningen ger ett lugnt intryck 
i fonden av torget och till det yttre finns 
det ingen tydlig markör i form av torn. 
Materialvalen, framförallt det röda teglet, 
var anpassad till resten av bebyggelsen i 
centrum. Idag är Hässelby Strands kyrka 
grönklassad av Stockholms stadsmuseum, 
dvs. fastighet med bebyggelse som är 
särskilt värdefull från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt. Fastigheten ingår även i en 
kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i 
Stockholms översiktsplan.

Svenska kyrkan har beslutat att samt-
liga församlingar ska ha en lokalförsörj-
ningsplan för att bedöma fastighetsbehovet 
på längre sikt. Hässelby Strands kyrka tog 
fram sin plan november 2020 med syfte 
att kunna fortsätta utföra verksamhet i 
funktionella lokaler på ett hållbart sätt. 
Slutsatsen var att kyrkan mitt i byn är det 
som värderas högst, medan byggnadens 
innemiljö påpekas som bristfälliga. Kyrkan 
anses ha feldimensionerade lokaler med 
stora salar som nyttjas för lite och ett för 
litet kyrkorum. Underhållsbehoven är 
stora, och driften är inte kostnadseffektiv. 

Kyrkobyggnaden
Hässelby Strands kyrka ingår som en del 
i en större, närmast kvadratisk bygg-
nadskropp som även rymmer lokaler för 
församlingens olika verksamheter. Anlägg-
ningen består av en kyrkodel i öster och en 
profan del i väster med olika entréer som 
är avskilda men sammankopplade invän-
digt. Den profana delen nås via entrén från 
torget i norr. Entrén till kyrkorummet sker 
från öster, via ett vapenhus. Våningsplanen 
i respektive del är förskjutna i förhållande 
till varandra och planerades utan hiss. 
Den östra delen består av kyrkorummet på 
entréplan och en idrottshall i källarvåning. 
Den västra delen består av ett kyrkotorg, 
kök och församlingslokaler på övre plan, 
kontorslokaler på markplan samt en 

ungdomsvåning i källaren. Byggnadens 
fasader är av mörkrött tegel med synliga 
ytor av naturbetong. Byggnaden saknar 
markerad sockel, fasadteglet går ner i 
marken. Det flacka yttertaket är av trä, 
belagt med papp och kopparplåt. 

Hässelby Strands kyrka präglas av 
att den liturgisk funktionen är en liten 
del i förhållande till dess sociala helhet. 
De stora värdena består av att den är 
välbevarad och intressant som en av de 
förortskyrkor som byggdes från slutet av 
1950-talet till 1970-talet i samband med 
tunnelbanestadens utbyggnad. Formad 
utifrån medborgarnas idé om aktiviteter i” 
byn” och en symbol för beständighet och 
lyhördhet.  

Interiört
Det rektangulära kyrkorummet är orien-
terat mot söder och skiljer sig på så vis 
från många andra traditionella kyrkorum 
som är orienterade mot öster. Väggarna 
är av mörkrött tegel och innertaket består 
av hundratals kraftfulla kassetter i betong 
med infällda armaturer. Det vilar ett tungt 
allvar över interiören. Enda dagsljuset 
kommer från tre höga, smala fönster i 
långhusets vänstra främre del med frostat 
glas. Fönstren avskärmas från varandra 
genom tvärställda naturbetongbalkar och 
hindrar synliga utblickar. Den fasta bän-
kinredningen liksom dopfunten och altaret 
är av ek, medan den polygona predikstolen 
är murad av tegel. Rummet andas andakt 
och stillhet, avskilt från torgets brus. 

Ett centrum i förändring
Hässelby centrum är i förändringsprocess, 
centrum förtätas och får nya och högre 
hus. Många av de omgivande byggnaderna 
kring Maltesholmstorget har rivits och 
ersatts med nya byggnader med delvis nya 
fasadmaterial. Även centrumfunktioner 
som tidigare skapade en enhetlighet har 
luckrats upp och ett nytt torg har till-
skapats i anslutning till byggnaden. Den 
välbevarade helheten av Hässelby Strands 
kyrka signalerar beständighet i en tid av 
omdaning i centrum och än viktigare idag 
för att påvisa de olika tidslagrena och 
utvecklingen i Hässelby centrum. 

Bild 1 
Fasad mot norr och 
Maltesholsmtorget

Bild 2
Gymnastiksalen under 
kyrkorummet utformades för 
scouterna initialt

Bild 3
Trappa ner till källarplan

Bild 4
Blomlåda med lanternin på 
övre hallen 

Bild 5
Arkitekten J O Fuchs initialer 
och byggnationsår för färdig-
ställande 

Bild 6
Kasettak med infällda 
armaturer och orgell i 
kyrkorummet 

Bild 7
Entrén in till kyrkan saknar 
religiösa symboler och är 
diskret placerad i förhållande 
till Maltesholmstorget

Bild 8
Vy från taket. Hässelby 
strands centrum är i förän-
dring med nya byggnader 
som skjuter upp i höjden
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”I kyrkobänken 
var det allvar, i 
folkets hus glädje, i 
kyrkbänken talade 
man om Gud, på 
parkbänken om allt 
annat. Kyrkan kom 
mer att likna en borg 
än ett torg.

Bevara och utveckla
Den centrala och brännande frågan är hur 
vi kan bevara kulturarvet och utveckla det 
på samma gång. Vad är det byggnaden ska 
leva upp till och hur kan de olika verk-
samheterna som finns i många moderna 
kyrkor berika varandra? Hur kan vi skapa 
flexibilitet i kyrkobyggnader med allt för 
underutnyttjade rum i en tid präglad av 
hållbarhet och resursutnyttjande? Det 
Hässelby Strands kyrka och församlings-
hem har för mycket av är stora ytor som 
är svåra att överblicka och det som saknas 
idag är ett större kyrkorum. Genom att fri-
koppla föreställningen om vad ett samtida 
kyrkorum är finns det stora möjligheter att 
hitta nya spännande konstellationer som 
kan berika många församlingar i Sverige.

I fallet med Hässelby Strands kyrka 
finns det en outnyttjad byggrätt på 6 m i 
byggnadshöjd som tillåter en påbyggna-
tion men löser inte de programmatiska 
problemen med byggnaden som helhet där 
det befintliga kyrkorummet utgör endast 
13% av den totala ytan. Därför har jag valt 
att fokusera mitt arbete på övergången 
mellan sakrala och profana rum. När blir 
ett rum sakralt och hur tolkas helighet? Är 
det möjligt att flytta in det sakrala rummet 
i församlingshuset, kyrkans vardagsrum?

Aktivera kyrkorummet!
Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, 
utforskar möjligheten att bruka kyrko-
byggnader på ett nygammalt sätt. Att ge 
kyrkorummet den roll det en gång hade, så 
att det blir hela livets mötesplats. Vad kan 
”kyrkan mitt i byn” stå för? Kyrkobygg-
nader står, som allt levande, på ständig 
tillväxt och han manar till att låta flyttlas-
sen gå från kanslihus och församlingshem 
tillbaka till kyrkobyggnaden. Medeltid-
skyrkan gjorde ingen uppdelning mellan 
sakralt och profant, heligt och vardagligt. 
Kyrkorummet var hela byns vardagsrum 
och det heliga och sakrala bar man med 
sig. 

Genom att fokusera på visioner istället 
för vad sakrala rum används till idag 
öppnar han upp för fler användningsmöj-
ligheter. Lösningen på feldimensionerade 
kyrkobyggnader är kanske inte alltid mer 
kvadratmeter utan samexistens. Färre 
kvadratmeter kan i sin tur bidra till att 
levandegöra många församlingshem som 
brottas med stora tomma lokaler. 

”Vi måste succesivt vinka farväl till 
kanslilokaler och församlingshem och 
i möjligaste mån flytta in expeditions-
arbete, kyrkoråd, ungdomskvällar och 
diakonicentral i kyrkobyggnaden. Vi 
måste tydligare och mer konkret växa 
samman vardagsliv och gudstjänstliv. Vi 
behöver vara oftare och med fler aktivite-
ter, inte för att det är mer praktiskt utan 
för att det är så det var tänkt att vara.” 
Johan Dalman

Att se det osynliga i det synliga
Vad är helighet och hur skapar man heliga 
rum i profana rum? Begreppet helighet har 
historiskt sett haft en skiftande betydelse. 
Främst förknippat med något avskilt, 
något upphöjt över de banala vardaglighe-
terna. Upplevelsen av helighet finns i alla 
kulturer och kan upplevas i och utanför 
religiösa sammanhang. Som människa 
bär vi med oss förmågan att känna starka 
heliga upplevelser. Heligheten aktuali-
seras och upprätthålls av symboler och 
ceremonier och skapar en koppling till en 
osynlig värld. Riter och symbolen är bärare 
av den andliga styrka som den hänvisar 
till. Må det vara ett berg, en tundra eller 
ett kyrkorum. I fallet med kyrkorum 
tillskriver vi i vår kollektiva kultur att ett 
kyrkorum är ett heligt rum. Skapt för att 
manifestera och synliggöra det osynliga. 
Den kristna symbolvärlden är laddad 
med riter, ceremonier, bilder och objekt. 
Korset, kyrkklockan, gester (knäfallet, 
korstecknet), körsången, doften av ljus 
till och med kyrkkaffet tillskrivs heliga 
egenskaper. Genom att tillskriva fysiska 
objekt och immateriella värden en osynlig 
kraft möjliggör vi att heligheten tränger in 
i världen. 

Religionshistorikerna Rudolf Otto 
och Mircea Eliade intresserade sig tidigt 
för den religiösa människan och dess 
upplevelse av helighet. Otto hävdade att 
helighetsupplevelsen är en egenartad 
känsla. En upplevelse fylld av bävan och 
tillit på samma gång. Denna känsla ger 
kraft och stabilitet. Den går inte att fånga i 
rationella termer. Han kallade känslan för 
numinös, av latinets ande eller kraft. 

Eliade bygger vidare på Ottos tankar. 
Han betonar vikten av symboler, riter och 
fysiska objekt när man talar om det osyn-
liga. Dessa riter och ting gör det möjligt 
för människan att skapa en förbindelse 

Citat
Johan Dalman, Högt i tak i 
heliga rum

Sektion 1
Tvärsektion genom vapen-
huset och den dubbelhöga 
foajen till församlingshuset

Sektion 2
Tvärsektion genom kyrko-
salen och församlingshuset 
med samlingssalar, pastors-
expedition och gymnastiksal

Sektion 3
Längdsektion genom foajen, 
övre hallen, pastorsexpe-
dition, ungdomsvåningen i 
källaren
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med ett överjordiskt kosmos. Han myntar 
även begreppet hierofanier. Människan står 
i kontakt med det osynliga via de fysiska 
tingen, hierofanier. Inom den kristna tron 
är inkarnationen av Jesus, sakramenten, 
ett  altarbord eller en ljusbärare fysiska 
symboler som manifesterar det heliga. 
Eliade menar att heliga symboler och riter 
är en integrerad del av vår kultur, de utgör 
en kollektivt delad föreställningsvärld av det 
som vi inte kan ta på. Den heliga världen. 

Vardagsrum för det sakrala och 
profana
Jag började med att ställa frågan om tröskel-
värde. Har ett sakralt rum ett tröskelvärde, 
när är den profan och när blir den sakral?     
I fallet med Hässelby Strands kyrka är 
frågan högst aktuell. Som många andra 
moderna kyrkor skapades den efter sin sam-
tids ideal. Den bär en stark berättelse om 
gemenskap och sociala ytor, ytor som idag 
är svåra att nyttja. Dispositionen skapar en 
stark gräns mellan det sakrala kyrkorummet 
och det profana församlingshuset. 

Johan Dalman belyser problematiken 
med att dela upp aktiviteterna i dagens 
kyrkor. Den religiösa upplevelsen sker i 
kyrkorummet och kyrkkaffet intas i försam-
lingshuset. Att åter inta kyrkorummet med 
aktiviteter och funktioner är hans svar på 
äldre kyrkors problematik med allt för stora 
kyrkorummet.

I Hässelby Strands kyrka är problemet 
det omvända, församlingen efterfrågar ett 
större kyrkorum. Om församlingshuset kan 
flytta in i kyrkorummet borde rimligtvis 
kyrkorummet kunna flytta in i församlings-
huset. Det stora värdet i Hässelby Strands 
kyrka är att den är välbevarad såväl exteriört 
som interiört trots de stora förändringar 
som skett i centrum. Ett annat stort värde 
som är minst lika viktig är den kontinuerliga 
verksamheten som församlingen stått för. 
De stora driftskostnaderna och överytan är 
ett reellt hot mot verksamhetens framtida 
existens. Likt andra verksamheter behöver 
Hässelby Strands kyrka hantera resurs- och 
hållbarhetsfrågan. Skillnaden är dock att 
de utgör ett levande kulturarv. Det är ett 
pågående narrativ som skrivs utifrån sin 
samtid och ideal och lämnas över till nästa 
generation. 

En översyn av den befintliga planlös-
ningen visar stora möjligheter att skapa ett 
nytt sakralt rum på övre hallen. Heligheten 
är socialt och kulturellt förankrad i fastig-
heten. Tillsammans med kyrkorummets 
hierofanier; altaret, korset, dopfunt och 
ljusbäraren finns det stora möjligheter att 
tänka visionärt kring vad ett nytt kyrkorum 
kan vara. Att tänka stort på mindre yta 
skapar möjlighet för församlingen att återta 
församlingshuset så som det var tänkt, ett 
vardagsrum för det sakrala och profana. 

https://www.raa.se/kulturarv/byggnader/kyrkor/

Dalman, Johan, Högt i tak i heliga rum, Verbum, 2019

Lindmark, Daniel och Persson Anders, Rituella rum och Heliga platser, Artos, 2020 

Mogren, Mikael, Hemma i Heliga rum, Verbum, 2015

Nilsson, Christin, Kyrkoguiden, vägledning till kyrkorna i Stockholms stift,Edita västra Aros AB, 2007

Wikström, Owe, Om heligheten, helighetens envisa vägran att försvinna, Natur kultur digital, 2010

Ritning 1
Entréplan Hässelby Strands 
kyrka och församlingshus

Ritning 2
Övre plan med samlingssal 
Hässelby Strands församlings-
hus
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Saturnushuset i hörnet Lantmannagatan-
Ystadsgatan i Malmö ritades 1936 för dry-
ckestillverkaren Saturnus laboratorie-
verksamhet och produktion. Arkitek-
ten Tage Möller var tydligt influerad av 
funktionalismen som fick sitt genombrott 
i Sverige i samband med Stockholmsut-
ställningen 1930. Byggnadskroppen som 
följer kvarteret Intäkten med ett mjukt 
rundat hörn kröntes ursprungligen av ett 
karaktäristiskt pulpettak. Fönsterbandet i 
den släta nästan immateriella putsen åter-
speglar rationellt och harmoniskt planens 
rumsindelning. Baksidan mot lastgården 
präglas av det mer informella industriar-
betet; fönstersättningen är rationell men 
asymmetrisk. På baksidan har otaliga mer 
eller mindre tillfälliga byggnader tillkom-
mit och rivits under åren. Kiosken i det 
nordvästra hörnet ritades enligt samma 
ideal och samma arkitekt i samband med 
en tillbyggnad två år senare.  

Det är den oansenliga strukturen som 
väckt mitt intresse. En liten kiosk ritad 
av samma arkitekt som till den gröna 
fabriksbyggnaden. I harmoni med denna: 
grön, med rundat hörn och pulpettak. Den 
var en tidig del av kvarterets helhet men 
har nästan inte existerat i det allmänna 

medvetandet. Den finns inte beskriven och 
knappt dokumenterad. På gamla bygglov 
och detaljplaner kan jag se formen av den 
men på fotografier befinner den sig varje 
gång precis utanför bild. Det finns endast 
få materiella bevis för kiosken existens och 
strukturen runt den är raderad. Jag vill 
förstå strukturen i det här kvarteret. Hur 
miljön för de som arbetat här såg ut.   
I stället för det befintliga och synliga har 
jag undersökt det som redan suddats ut  
- det som bara finns i människors minnen. 
Hur ser den här platsen ut i det kollektiva 
minnet?

I intervjuer har människor berättat om 
det som inte varit värt att dokumentera. 
Genom att lyssna till minnen har andra 
kvaliteter än de rent visuella framträtt 
och intagit sin plats i historien. Jag har 
tränat mig i att inte använda synen. Jag 
har använt andra verktyg för att förstå vad 
den här informella strukturen historiskt 
har betytt och vad en ny liknande form kan 
fylla för funktion i området idag. Berät-
telserna om Saturnuskiosken låter jag bli 
en utgångspunkt för förslag till framtida 
gestaltning av kvarteret Intäkten 5 när 
området nu står inför förändringar. 

Gårdsstrukturen är riven och illa dokumenterad. Det finns inga bil-
der och endast få spår kvar av det som en gång var en del av vardagen 
vid Saturnusfabriken. Hur kan berättelserna om en riven kiosk bli en 
brygga mellan ett områdes gamla och nya identitet?

Att gestalta kollektiva minnen

Kommunens antikvarier 
ställde krav på en 
omfattande dokumentation 
om den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen 
skulle rivas. 

Rebecka Engvall



KKH RESTAURERINGSKONST 2020-2021 7372 ATT GESTALTA KOLLEKTIVA MINNEN

Arkitektur som kollektivt minne 
Sociologen Maurice Halbwachs teorier 
om det kollektiva minnet låter oss förstå 
gruppens betydelse för minnets formande 
eftersom vi minns genom att mentalt 
rekonstruera de sociala grupper inom 
vilka händelser ägt rum. Inom våra sociala 
grupper formar och omformar vi våra egna 
föreställningar om världen och därmed 
också de gemensamma minnen som kan 
överföras in till framtiden. 

På samma sätt som vårt minne präglas 
av sociala grupper kan vi också anta att det 
präglas av de byggda strukturerna och av 
våra fysiska omgivningar. Genom min-
nesmonument har samhällen och grupper 
i alla tider manifesterat sin makt, gjort 
avtryck och anspråk på historiska hän-
delser och berättelser. Minnesmonument 
och fysiska strukturer materialiserar och 
reproducerar på så sätt det kollektiva min-
net. Om vi genom radikala stadsomvandl-
ingar förlorar omgivningens ramverk och 
referenspunkter som ankare för minnet 
försvagas minnesproduktionen kopplad till 
dessa platser.  

Berättelserna om kiosken utgör en liten 
del av en gemensam bas av information 
om en stadsdel och människors vardag 
och livsvillkor. Genom att nedteckna och 
materialisera historien om arbetslivet och 
villkoren för människor kan vi överlämna 
berättelser om oss själva till framtiden. 

Det är här inte en särskild händelse 
som är föremål för minnesarbetet, utan i 
stället det liv som varje dag pågått för alla 
de människor som byggde upp Malmö som 
industri- och varvsstad. Deras liv pågick 
utanför stadens mer presentabla delar. Vil-
jan att minnas och vara en del av stadens 
historia hör jag i berättelserna om kiosken.  
Att ge stöd åt och bevara områdets byggda 
strukturer är en viktig del i det aktiva 
arbetet med att skapa historia. I detta fall 
symboliserar kiosken som mötesplats kär-
nan i det informella sociala sammanhang 
som historiskt befolkat området. 

Kiosken som minnesmonument har 
förmåga att förmedla både en fysiskt byggd 
kontinuitet och en social kontinuitet för 
området och dess invånare eftersom den 
som informell mötesplats bär och sam-
lar en kollektiv identitet. Det här är inte 
platsen för statyer av kungar på häst. 

 Jag vill gestalta den här osynliga och 
nästan bortglömda strukturen och har 

därför låtit människor berätta om vad de 
minns. På så sätt har en skiss för en ny 
men ändå befintlig gestalt tagit form.  

Saturnusfabrikens struktur
Kvarteret Intäkten med Saturnusby-
ggnaden ligger i nordvästra kanten av 
Sofielunds industriområde som utgör ett 
viktigt kapitel i berättelsen om arbetarsta-
den Malmö under 1900-talet och fram till 
idag. Saturnusbyggnaden bildar med sin 
fasad en entré in till området. 

Tillsammans med omgivande bostad-
sområden kan en helhet som arbetarstads-
del fortfarande avläsas. Bostadsbebyg-
gelsen som tillkom i Rosengård under 
70-talet har ytterligare förstärkt områdets 
betydelse som central arbetsplats. 

Områdets verksamheter tjänade 
Malmös större industrier fram till 
1970-talet då massiva nedläggningar följde 
på oljekrisen. Området har dock överlevt 
nedläggningarna och idag finns mängder 
med småföretag och kulturverksamheter 
i området. I gränslandet mellan bostäder 
och spekulation har goda förutsättningar 
skapats för samexistens mellan industri- 
och kulturverksamhet med en unik kom-
plex sammansättning av verksamheter.

Utan tvekan har verksamheterna i 
Sofielund och på Intäkten betytt mycket 
för människor som bodde och arbetade 
i området. De kan berätta om livet och 
vardagen här. De minns kiosken som en 
vardagens institution, hur den såg ut och 
vad den erbjöd.

Minnet av en kiosk
I ett forum på nätet har jag hittat männis-
kor som berättar om gamla Malmö. Många 
är upprörda över hur fastighetsägare låter 
byggnader förfalla för att ge plats åt exp-
loatering. Här väcker Saturnushuset starka 
känslor. Många som ses i de här grupperna 
är gamla bekanta och de fyller i varandras 
berättelser, delar fotografier och levnad-
shistorier. Jag skrev ett brev till den här 
gruppen och frågade om någon kunde tän-
ka sig att berätta mer. Många svarade men 
det har varit svårt att få folk att minnas hur 
platsen och byggnaderna faktiskt sett ut. 
De minns tydligt andra saker – relationer, 
dofter och känslor. Boende och arbetare 
runt omkring berättar om apelsindoften, 
om hur de kunde hämta skalade apelsiner 
på fabriken en gång i veckan. 

Just kiosken i hörnet av Lantmanna-
gatan-Fagerstadsgatan väcker minnen.  
Den lilla kiosken revs tidigt 2000-tal men 
utgjorde länge ett livs för arbetarna på Sat-
urnus och PLM Plåt. En liten mötesplats 
utanför fabrikshierarkin. Flera personer 
har skrivit och ringt för att berätta vad de 
minns. Det som är slående är att det ofta 
inte är just synintrycken som är fram-
trädande utan i stället berättar folk om 
lukter och smaker och känslor.  

Eva berättar om hur hon köpte godis 
som barn. Hon redogör för kiosken och 
hur den såg ut och berättar att hon köpte 
ettöreskolor och 25-öresaskar. Viol och 
röda pastiller. Men hon menar bestämt att 
kiosken låg i ett annat hörn. Kanske hade 
den rundade sidor och en lucka av glas. 
Saturnusfabrikens nuvarande VD Edward 
Liepe växte upp i familjeföretaget men 
minns inte någon kiosk: 

– Den fanns nog bara fram till 60-talet.
I den hörnan fanns ett litet förråd som 
kallades för Mårtensson garage. Men 
det måste varit en väldigt liten bil om 
den skulle få plats i det garaget.

En busschaufför som kört linje 32 förbi 
kiosken i flera decennier säger att 

– Det måste varit världens mest oan-
senliga kiosk. 

Några berättelser står dock ut i mängden. 
Som när Kent berättar om kiosken och hur 
arbetarna på PLM Plåt bad honom som 
liten grabb att köpa gottis. I Signes kiosk 
såldes inte tobak så för det fick man sprin-
ga över gatan: 

– Kiosken var i trä precis som staketet 
som gick runt Saturnustomten. Det och 
den var grönmålad. Själva kiosken var 
inbyggd och följde svängen Lantman-
nagatan ner på Fagerstagatan. Jag tror 
man kan se konturerna fortfarande.

Den här beskrivningen av kiosken är en av 
mycket få bilder, förutom ritningarna, som 
jag kunnat hitta. 

När jag kommer i kontakt med Lotta 
Janhagen får jag ta del av en annan berät-
telse. Lotta berättar om sin pappa Lennart 
som arbetade på fabriken fram till sin död 
1978: 

– Någon gång på lördagar tog pappa 
med mig för att visa sin arbetsplats 
både i fabriken och hans kontor. Det 

var spännande med alla stora behållare 
och dofter som fanns i laboratoriet.  

Lotta berättar om pappa Lennart och de 
andra kollegorna. Hon berättar om sin 
pappas uppväxt i Småland. Om hur famil-
jen förlorade sitt sågverk i Krüger-kra-
schen och att farfar tvingades ta jobb på 
Kockums. Pappa Lennart gick lärling på 
Saturnus och läste till ingenjör på kvällar-
na. Hon minns också pappans kollega 
Mårtensson. Mårtensson var säljare och 
väldigt bilintresserad. Hemma brukade 
mamma och pappa skoja om Mårtens-
son för att han och frun alltid skickade 
vykort från olika orter på bilsemestern. 
De kunde aldrig berätta om platserna för 
de passerade bara utan att stanna. Det var 
bilturen som var det viktiga. En dag kom 
Mårtensson inte till jobbet och företaget 
ringde hem till hans fru som meddelade 
att han tagit bilen till jobbet på morgonen. 
Mårtensson hittades senare död i hjärtin-
farkt i bilen, i Mårtenssons garage. 

– Han var sån glad skit som skrattade 
mycket, säger Lotta 

Rivningen
Det finns inga bilder på kiosken som låg 
här innan eller intill Mårtenssons garage. 
I samband med ansökan om rivning som 
görs av Briggen fastigheter 2003 med-
delar kommunens antikvarier att om den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska 
rivas krävs en omfattande dokumentation.
I kommunens bygglovsarkiv hittar jag 
handlingarna till rivningslovet och kan läsa 
hur dåvarande ägaren Bertil Andersson 
på Briggen vägrar komplettera rivning-
sansökan med dokumentation. Han kän-
ner sig ”kränkt, bitter, besviken och inte 
betrodd att Briggen ska fixa till detta på ett 
tillfredsställande sätt.”

Han frågar: ”Vad finns det för kultur 
i ett plank med tillhörande taggtråd och 
förfallna gårdsbyggnader?” Briggen tar två 
bilder och får sitt rivningslov och så är en 
struktur och historia helt raderad. Kiosken 
med ett underlag av besökare och kunder 
har fungerat som en mötesplats med ett 
rikt liv runtomkring sig.

Kioskens typlogi och funktion 
Kiosken, från persiskans کشوك (kushk) var 
i sitt ursprung en ’utsiktsbyggnad’. Genom 
europeisk kolonisation hämtas kiosken till 

Bild 1
På baksidan av 
Saturnushuset syns spår av 
byggnader som tillkommit 
och rivits

Bild 2
Saturnushuset gröna ädelputs 
under lager av tät färg. 

Citat 1
Kent minns sin barndoms 
kiosk. 

Citat 2
Fastighetsägaren Bertil 
Andersson i ordväxling med 
kommunens antikvarier. 

”Vad finns det för 
kultur i ett plank 
med tillhörande 

taggtråd och förfallna 
gårdsbyggnader.

”Den kiosken 
var välbesökt. 
Många kola och 

isglass handlades där. 
Vi pågar som bodde i 
husen på Ystadsgatan, 
Sofielundsvägen och 
Rolfsgatan tilllbringade 
många kvällar med att 
kolla de som jobbade på 
PLM. 
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Europa och placeras i renässansträdgården 
i form av ett lusthus. Kioskens noblare 
kompis paviljongen placerar sig över 
kiosken i rang och förknippas i vår tid mer 
med utställningar och lusthus av större 
dignitet än kiosken. Konst- och arkitek-
turvärldens prestigeuppdrag ligger i den 
innovativa och välgestaltade paviljongen. 
Kiosken är enklare och förknippas i vår tid 
mer med vardagsfunktioner som service 
och försäljning. 

”En liten fristående byggnad med 
försäljning av varor och tjänster som 
bidrar till den allmänna nyttan och trev-
naden. […] En kiosk kan vara något av ett 
smycke för sitt torg!”, skriver Stockholms 
stad i dokumentet Vägledning för kiosker. 

Modernismens kiosk
Genom sin placering och utformning utgör 
Saturnusbyggnaden en tydlig entré in till 
området Sofielund. Kiosken ritades i sam-
ma period och dess plats är idag en glugg 
i den annars sammanhängande raden av 
funktionalistiska byggnader längs med 
Lantmannagatans östra sida. I ett försök 
att gestalta den försvunna strukturen 
har jag tittat på de enklare kiosker som 
uppfördes i samband med Stockholmsut-
ställningen år 1930. Erik Gunnar Asplund 
beskriver i Tidskriften Arkitektur (nr 10 
1930) några av de kiosker han ritade på 
utställningsområdet. Han benämner dem 
som just kiosker och inte paviljonger, 
som annars idag skulle vara det självklara 
ordvalet i dessa sammanhang. Gemensamt 
för majoriteten av kioskerna på utställn-
ingsområdet är de rundade hörnen och de 
släta ytorna med stora sammanhängande 
och ibland välvda glaspartier. 

1937, samtidigt som Tage Möller 
ritar kiosken till Saturnus, ritar Helsing-
fors stadsarkitekt Gunnar Taucher de 
så kallade kepskioskerna. De hade alla 
rundande framsidor och ett karaktäris-
tiskt långt utskjutande skärmtak, en keps 
ovanför luckan. 

Idag är funktionalismens kiosker och 
paviljonger skyddade som kulturhistoriskt 
viktiga strukturer. ”Kioskens återkomst!” 
utropar Tidskriften Arkitektur (nr 6 2013) 
och förutspår även den moderna kioskens 
upphöjda status. 

Som en sorts folkets vardagliga 
paviljonger har kioskerna som historisk 
mötesplats möjlighet att husera våra mest 

vardagliga kollektiva minnen. Minnen av 
ettöreskolor och kompisar. De immateriel-
la och informella värdena kan då få samma 
relevans och tyngd som stadens mer repre-
sentativa områden och statyer. 

Vardagens monument
”Varje byggnad bär ett meddelande om 
varför den byggdes, hur den användes och 
vilken ställning dess byggherre hade i sitt 
samhälle. Den avslöjar också vilka hans 
estetiska och sociala ambitioner var och 
livsvillkoren (eller åtminstone några av 
dem) för dess brukare. Inte minst finns 
i varje byggnad direkt vittnesbörd om 
byggnadsteknik, hantverksmetoder och 
byggnadsmaterial. Byggnader kan inte lju-
ga; de säger sanningen - direkt eller genom 
antydningar - om dem som byggde dem 
och använde dem. Ur den aspekten blir 
inte restaureringsfrågan en smaksak. Är 
byggnader historiska dokument - och det 
är de - kan vi inte tillåta oss ändra i dem 
utan starka skäl, lika litet som vi suddar 
och lägger till i andra historiska källor.”

(Vad gör vi när vi bevarar)

Malmös stads planer för Sofielunds indus-
triområde presenterades i februari 2021 i 
ett planprogram och innebär olika grader 
av bevarande och utveckling. Kommunen 
planerar för fortsatt kultur- och verksam-
hetsområde och hörnfastigheten Intäkten 
föreslås bli ett torg med publik verksam-
het. I kvarteren närmast Lantmannagatan 
föreslås blandad stadsbebyggelse med 
bostäder ”i den omfattning det är möjligt 
med hänsyn till risk- och bullerfaktorer. 
” I Kulturhistoriskt underlag för planpro-
gram skriver Malmö stad: ”Saturnushuset 
utgör ett landmärke vid Lantmannagatan 
och markerar mötet mellan industriom-
rådet och den omgivande staden i väster.” 
och tillägger i föreslaget förhållningssätt: 
”Byggnaden bör fortsatt framstå som ett 
landmärke”. 

Kommunens programmering för torg i 
hörnet Lantmannagatan - Ystadsgatan ger 
kvarteret ny dramaturgi och skulle kunna 
ge det underlag av liv och rörelse som en 
gång höll Saturnuskiosken levande och 
öppen. 

Den befintliga strukturen i kvarteret 
Intäkten är användbar både som byggnad 
och pedagogiskt exempel på 30-talets 
industriarkitektur. Aktiviteter och verk-

Bild  1 
Fotavtrycket av den gamla 
kiosken utgör en kvarts cirkel. 

Bild 2 
Den nya formen ansluter till 
den äldre kioskens radie och 
följer dess omkrets till en full 
cirkel.

Bild 3
I utformning av väggar, 
höjder, glas och lucka är den 
nya interiören en kopia av den 
gamla strukturen. 

Bild 4
De autentiska spåren av den 
gamla kiosken samexisterar 
med den nya strukturen. 

Bild  1
Byyglovsritning för kiosken 
från 1938

Citat 1
Kent berättar om färgen. 

Bild 2 
Idag finns endast rester av 
kioskens sockel kvar. På 
platsen för den rivna kiosken 
växer idag träd och buskar. 

“Kiosken var i trä precis som staketet 
som gick runt Saturnustomten. Det och 
den var grönmålad. Själva kiosken var 

inbyggd och följde svängen Lantmannagatan 
ner på Fagerstagatan. Jag tror man kan se 
konturerna fortfarande.
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samhet i Saturnusbygganden ger oss bättre 
möjlighet att läsa de industrihistoriska 
spåren och förstå hur den här platsen en 
gång befolkades och användes.  

Det som historiskt varit Saturnushusets 
och kioskens privata baksidor blir entré och 
framsida för en publik yta. De två utåtvända 
byggnaderna har tidigare samexisterat med 
ett arbetsintensivt och privat rum mellan 
sig. Gestaltningen av rummet mellan det 
befintliga Saturnushuset och den rivna 
kiosken vänder kvarterets rum ut och in och 
ställer därmed nya krav på utformningen för 
att fungera som öppen mötesplats. Entrén 
och fasaden mot Ystadsgatan har varit den 
representativa sidan och är i sin utformning 
relativt intakt och känslig för förändring-
ar.  Gården som däremot alltid har varit en 
baksida med temporära tillägg och lösningar 
är idag mer tålig för tillägg och förändringar. 
Här har lastkajer, skärmtak och tillbyggnad-
er adderats och dragits ifrån under fabrikens 
verksamma år. Mot detta rum behöver en ny 
kiosk orientera sig och anpassas. 

I arbetet med att ge fysisk gestalt åt de 
fragment av minnen som jag har tagit del 
av ställer jag mig frågan vad är en kiosk i 
det här området idag. Är den ett monument 
eller ett pedagogiskt hjälpmedel, ett under-
stöd för minnet eller en vardaglig funktion? 
Som pedagogiskt hjälpmedel och för att 
kunna läsa platsen har jag velat gestalta 
och addera en ny struktur som förhåller sig 
respektfullt till Saturnusbyggnaden och den 
historiska användningen, som en förklaring 
av det här kvarteret. 

Platsen, funktionen och utformnin-
gen har jag tolkat som viktiga element för 
förståelsen av berättelserna här. Jag har 
förstått kioskens funktion och fysiska gestalt 
som en betydelsefull symbol för livet i det 
här området under en viss tid. Jag har 
därför som monument sökt en ny liknande 
gestalt med liknande funktion. 

De små subtila spåren i marken av det 
som en gång var kioskens fundament är de 
enda fysiska spår som finns av livet som 
skildras i berättelserna ovan. De kulturhis-
toriskt värdefulla spåren är i fysisk form re-
dan förlorade men dess värde som funktion 
kan återupplivas. 

 Att rekonstruera kiosken riskerar att 
förstöra de enda autentiska spåren av den. 
Den nya strukturen får därför sin form 
utifrån en fortsättning på den cirkel som 
Saturnuskioskens kvartsform skrev in sig i. I 
diameter, höjd, material, form och färg följer 

den sin förlaga. Den nya gestalten blir en 
sluten cirkel som både rymmer de autentis-
ka spåren av en gammal struktur och väcker 
liv i en funktion och mötesplats. 

Till skillnad mot den tidigare kiosken 
vars avbrutna cirkelform möjliggjorde en 
fortsättning genom tillbyggnad, avslu-
tar den nya kiosken sin runda form mot 
Saturnushuset och skriver in sig i kioskens 
typologi där alla sidor är framsidor. Ett nytt 
torg kräver här en tydligt utformad plats 
och den stora markytan behöver gestaltas 
med en tydlig rygg mot väster för att få ett 
lugn mot den trafikerade Lantmannagatan. 
Den runda kioskbyggnaden möter därför 
närmast planteringar och sittytor som ger 
stadga åt torgets västra sida och definierar 
ett rum vid kioskens lucka.

Saturnushusets funkisarkitektur 
kännetecknas av de närmast immateriella 
putsytorna till vilken kioskens konstruk-
tion och materialitet ska harmonisera som 
tillägg. Jag ville vara trogen berättelser-
na om trä och strukturen får därför likt 
beskrivningarna en liggande slät träpanel 
som basas in i den runda formen. Träfasa-
den underordnar sig Saturnusbyggnadens 
robusta puts och anpassar sig med sin 
gröna färg till platsen. Panelen accentuerar 
ytterligare det horisontella i tak och fön-
sterband. Pulpettaket har samma radie och 
utformning som den tidigare strukturen 
men på toppen ligger ytterligare en cirkel för 
att dölja installationer. 

Förslaget till kiosk kan ses antingen som 
ett minnesmärke eller en kvartersservice. 
Eller som både och. Ambitionen har varit 
att väcka liv i en plats genom att gestalta his-
torien så sanningsenligt som möjligt. Jag vill 
ge platsen den form och den funktion som 
den en gång hade. Kanske kan de männis-
kor som levde och arbetade här känna igen 
sig. Kanske kan den återfunna kiosken bli 
en brygga mellan områdets gamla och nya 
identitet. 
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Restaureringskonsten har alltid formats av 
de samhällsutmaningar som den reagerar 
på. Som metod ska jag här på motsvarande 
sätt låta utförliga situationsbeskrivningar 
av vår tid definiera restaureringskonstens 
plats. Omvägen ska hjälpa till att under-
stryka värdet av de värden som den utgår 
ifrån. 

I det första avsnittet genomförs en 
filosofisk situationsbeskrivning av vår tid. 
Några centrala filosofiska texter bildar 
ingångar för att reflektera kring tid och 
ansvar i teknologiska civlisation. Redan 
här grundläggs strategier för hanteringen 
av den bebyggda miljön. I ett andra 
avsnitt gäller situationsbeskrivningen mer 
specifikt den bebyggelsehistoriska miljön. 
Främsta källa för denna beskrivning är 
en bredd av olika arkitekturhistoriker. 
Medvetet har jag inte ställt restaurerings-
ideologiska texter i centrum för denna 
del. Avsikten är att behålla bredden i den 
historiska beskrivningen, mot vilken sedan 
restaureringsdisciplinen kan avtecknas. 

I ett tredje och avslutande avsnitt ges 
sedan en utblick med restaureringskonsten 
som grund. Det handlar om en förnyad 
blick på de värden som den kan omsätta i 
praxis.  

1. Filosofisk modul:                      
Glipa, diagonal och ansvar
Vår tids predikament beskrivs genom en 
parabel från Franz Kafka (1920): 

”Han har två motståndare: den förste 
pressar honom bakifrån, från ursprunget. 
Den andre blockerar vägen framåt. Han 
kämpar med båda. Egentligen ger den 
förste honom understöd i kampen mot den 
andre, för denne vill pressa honom framåt, 
och på samma vis ger den andre honom 
stöd i kampen mot den förste eftersom 
denne driver honom bakåt. Men så är det 
bara i teorin. Det är ju inte bara de två 
motståndarna som är där, han själv är 
också där, och vem vet vilka avsikter han 
egentligen har? Hela tiden drömmer han 
om att i ett obevakat ögonblick – men då 
måste det vara natt och mörkare än någon 
natt hittills varit – kasta sig ur stridslinjen 
och på grund av sin kamperfarenhet be-
fordras till domare över sina mot varandra 
kämpande motståndare.” 

Hannah Arendt ger oss en uttolkning 
av denna liknelse. För henne bildar den 
ett program för de övningar i politiskt 
tänkande som hon utvecklar som ett sätt 
att hitta en reflekterande position mitt i de 
accelererande samhällsförändringar som 

Att bevarande och utveckling hänger ihop framstår ofta som något 
naturligt. Hur kan denna grundmurade uppfattning förklaras på 
rationella grunder? Följande utkast fyller inte endast en akademisk 
funktion: genom ett uppdaterat begreppsligt ramverk kan vi också 
upptäcka nya dimensioner i en professionell roll och se vårt bidrag 
till de övergripande utmaningar som vårt samhälle står inför. 

Restaureringskonstens etiska funktion

Referenslitteraturen 
samlar ett tvärsektoriellt 
område.

Filosofisk etik:
- Tänkande utifrån frågan 
om tekniken. 

Mentalitetshistoria:
- Tidsmedvetandets former.

Cultural Memory Studies:
- Det kollektiva minnet i 
historieforskningen.

Arkitekturhistoria och teori:
- Modernismen och 
samtiden.

Restaureringskonst: 
- Historia, kulturarv och 
transformation. 
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hon genomlever under 1900-talet. Liknel-
sen beskriver den andliga situationen för 
ett århundrade sönderslitet av världskrig 
och som frambringat en teknologi kapabel 
till att utrota existensen. Det gåtfulla är att 
berättelsen fångar situationen utan yttre 
dramatik: Kafkas ”hisnande sätt att vända på 
det etablerade förhållandet mellan erfaren-
het och tänkande”.  

Tankehändelsen skildrar krafter, ett slag-
fält där det förflutna och det framtida drabb-
ar samman. Mellan dem står ”han”. ”Man 
anar att utan honom skulle det förflutnas 
och framtidens styrkor neutraliserat eller 
förintat varandra för länge sedan.” Arendt 
ber oss att lägga märke till två detaljer i 
berättelsen. För det första att det förflutna 
skildras som kraft, inte som ”börda”. Det 
som istället pressar oss tillbaka är framtiden. 
För det andra att tidens kontinuum är brutet 
där ”han” står. En glipa i tiden hålls öppen 
genom ”hans” ständiga kamp och motvärn. 
Genom ”hans” infogande bryts flödet av 
likgiltig tid upp i tempus.  

Utifrån dessa iakttagelser bygger Arendt 
upp sin egen utläggning som ger liknelsen 
en alldeles egen pregnans. Som en följd av 
tankehändelsen ser hon en annan geome-
tri växa fram som frigör sig från den enkla 
linjen. Genom ”hans” kampnärvaro ”böjs 
krafterna av, om än aldrig så litet”, vilket 
medför att de inte drabbar samman frontalt 
utan ”i en viss vinkel”. Det som uppstår kan 
närmast liknas vid ett kraftparallellogram 
med en resultant. Idealt är den tredje kraf-
ten den diagonal som börjar i den punkt där 
krafterna stöter samman. Diagonalen har ett 
därigenom ett bestämt ursprung, men den är 
oändlig med avseende på slutet, precis som 
de antagonistiska krafterna är oändliga med 
avseende på sina ursprung. Här drar Arendt 
sin slutsats: ”Den diagonala kraften med ett 
känt ursprung och en riktning som bestäms 
av det förgångna och framtiden, men med 
en yttersta ändpunkt i oändligheten är den 
perfekta metaforen för tänkandets aktivitet.”  

Med denna bild kan Arendt avfärda 
den övertidsliga drömmen om att kasta sig 
ur stridslinjen som Kafka skriver om. Med 
diagonalen skulle ”han funnit den plats i 
tiden som ligger tillräckligt långt från det 
förgångna och framtiden för att kunna 
erbjuda en position där ’skiljedomaren’ kan 
bedöma de stridande styrkorna med opartisk 
blick”. Arendt är noga med att påpeka att 
diagonalen inte syftar till ett överkomligt 

övermänniskoideal, den kan inte förkropps-
ligas biografiskt eller som historisk händelse. 
Tvärtom ska den förstås som ett mentalt och 
andligt fenomen, som ”tänkandets aktivitet”. 
Denna aktivitet beskrivs som uråldrig, ”detta 
smala spår av icke-tid längs vilket tänkan-
det vankar fram och tillbaka under dödliga 
människors livstid och dit tankekedjorna av 
minnen och förväntningar räddar allt de rör 
vid från den biografiska och historiska tidens 
förödelse.”  

Jag har i detalj uppehållit mig i denna 
närläsning för ett få med mig de inträng-
ande bilderna av både glipan i tiden och 
diagonalen som ersättning till illusoriska 
drömmar om en övertidslighet. Som vi har 
sett är dessa bilder alltför ”hisnande” för att 
realiseras omedelbart biografiskt eller his-
toriskt. Strukturerna kan däremot tämligen 
exakt beskriva en historisk situation som ett 
kollektiv befinner sig under en epok, under 
år, decennier och sekel. 

Som fotnot kan här nämnas att denna 
andliga signatur senare beskrivits med helt 
andra begreppsliga apparater av mentali-
tetshistoriker som Reinhart Koselleck och 
François Hartog. Särskilt Kafkas ”glipa i 
tiden” skulle kunna kopplas till det tempora-
liseringskaos som de söker belägga histo-
riskt. I Kosellecks fall handlar det om den 
växande klyftan mellan erfarenhetsrum och 
förväntanshorisont. I Hartogs fall handlar 
det om ett allt mer sammanpressat nu som 
kategoriseras med begreppet presentism. 

Jag ska här avsluta den filosofiska modu-
len med ytterligare en tankebild som i högre 
grad fångar upp de rumsliga implikationerna 
av vår tids signatur. Denna rumsliga bild ger 
upphov till en annan aspekt av den etiska 
impulsen i termer av ansvar och bevarande. 
Som utblick ska jag här argumentera för att 
de tidsliga och de rumsliga aspekterna av 
den etiska impulsen inte bör betraktas som 
åtskilda. 

Den rumsliga och horisontella konse-
kvensen av den teknologiska civilisationen 
kommer till uttryck i bilden av de upp-lösta 
försvarslinjerna som traditionellt omgärdat 
staden och dess murar. Som händelse 
beskrivs den ganska likartat hos både 
Hannah Arendt och Hans Jonas, båda i 
detta hänseende tydliga arvtagare till Martin 
Heideggers tänkande kring tekniken. Jag 
citerar här Arendt:  

”Vi har för första gången släppt in na-
turen i den mänskliga världen och utplånat 

de försvarslinjer mellan naturens element 
och människornas byggen som alla tidigare 
civilisationer kringgärdats av”. 

Den filosofiska reflektionen kan agera 
olika på denna situation. Om Arendt star-
kare betonar det nyfödda initiativets etiska 
betydelse motiveras Jonas istället till att 
grundlägga en utökad etik för bevarande, 
kallad ”ansvarets princip” (boken utkom 
1979). Jag ska här koncist följa Jonas’ 
impuls i några steg som leder oss rakt in i 
dagens politiska världsdirektiv kring håll-
barhet. För Jonas innebär händelsen att det 
mänskliga handlandets ramar sprängts och 
därmed även ramarna för all hävdvunnen 
etik och politik. Den intrikata tankeuppgif-
ten blir att rehabilitera både en etik och en 
politik utifrån dessa nya förutsättningar. 
Med formuleringen från Jonas: 

”När produktionens sfär har trängt in 
i det grundläggande handlandets rum, då 
måste moralitet tränga in i produktionens 
sfär, från vilken den tidigare har hållits 
fjärran, och detta måste ske i form av offent-
lig politik”. 

Den etik som Jonas formulerar appelle-
rar till en utvidgad horisont, till den stumma 
naturen som tidigare inte varit en aktör i 
etiken. Naturens nya roll utifrån etiken är att 
bevaras som uthållig, ”sustainable”. Den nya 
upplysningens grundsats lyder så: ”Handla 
så att din handlings konsekvenser är förenli-
ga med permanensen hos äkta mänskligt liv 
på jorden.” Denna definition stämmer täm-
ligen ordagrant med Brundtlandrapporten 
från 1987 som fortfarande är grundbulten i 
det globala arbetet kring hållbarhet. 

Vi kan hålla fast vid att den politiska 
etiken verkligen har utvidgats med avseende 
på det som vi retrospektivt benämner som 
ekologisk hållbarhet. Men varken för Jonas 
eller Brundtlandrapporten är denna pelare 
komplett utan de andra två: den ekonomiska 
och den sociala pelaren. Att här ta fasta på 
hos Jonas är att den etiska impulsen verk-
ligen måste tränga in i produktionens sfär 
för att uppnå den eftersträvade nya stabili-
teten. Det vi här kan se är att detta ansvar 
är en komplex materia med avseende både 
på teknikens materiella tyngd och på den 
snabba och föränderliga tekniska utveck-
lingen. I fråga om politisk styrning finns 
inga enkla svar. Idag kan man se tendensen 
att politiken snarast hamnar i bakvattnet 
eller på åskådarläktaren i förhållande till 
utvecklingen. I detta perspektiv bör vi se 

förtjänsten hos Jonas att hans impuls tydligt 
pekar på fältets betydelse. Däremot blir hans 
olika försök till politisk lösning otillräckliga. 
Den politiska konsten att hålla jämna steg 
med tekniken utan att konkurrera med den 
förblir en öppen fråga. 

Den politiska utmaningen leder oss 
tillbaka till inordningen av Jonas’ mer 
rumsligt-horisontella etiska impuls. Min 
slutsats blir här att den har en stark aktuali-
tet samtidigt som den alltid kommer stöta på 
sina gränser. För att hålla ansvarets princip 
levande krävs det att den kombineras med 
impulsen i ”diagonalen”, med dess skarpa 
utgångspunkter och dess ”vankande fram 
och tillbaka”. Och omvänt behöver ”diagona-
len” ansvarets politiskt aktivistiska princip, 
dess impuls att tränga in i tillverkningens 
materiella konsekvenser och gränser så långt 
det går. – Jag har här sökt skissera en etik 
som är specifikt grundad i vår tids erfaren-
heter. Den kan också ge oss principer för hur 
vi kan närma oss vår bebyggelsehistoriska 
situation. 

2. Bebyggelsehistorisk modul: 
mur, natur och minne
Hur kan vi med en reflekterande etisk 
hållning närma oss vår bebyggelse-historiska 
situation? Hur hanterar vi den till synes 
stabila byggda ordningen när den utsätts för 
tryck utifrån? 

Under de senaste 250 åren har det 
ansvarsfulla bevarandet utvecklats som en 
egen disciplin i samspel med samhällets 
utveckling. Elementärt sett handlar det om 
att skydda ”stadens murar” från att upplö-
sas i civilisationens framfart. Bevarandets 
ur-objekt är monumentet såsom ställföre-
trädande för stadens murar. Bevarandet av 
monumentet har skett med olika strategier 
och ideologier, på en skala från restaure-
ringshybris till anti-restaurering, med allt 
däremellan. Besinningsfulla restaurerings-
principer har efter hand utkristalliserats, 
där svaren inte varit givna på förhand, utan 
genom en omsorgsfull process har byggna-
den ”biologiserats” med recept på underhåll 
och tillägg som inte utplånar spåren av levt 
liv. Metoderna blir aldrig fullkomliga, de kan 
näst intill oändligt fördjupas och förfinas. 
Avgörande är den reflektiva omsorgen kring 
utgångspunkterna som vi håller i vår hand.  

Vid sidan om metodutvecklingen som ägt 
rum under påverkan av civilisationens fram-
fart har även restaureringskonstens objekt 
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förändrats. Gränserna för bevarande har 
hela tiden förflyttats i takt med att civilisa-
tionens intensifiering och acceleration sugit 
upp allt fler objekt och områden. Bevarandet 
gäller inte längre endast stadens ”ursprung-
liga” murar.  

På en tidsaxel har objekten för bevaran-
de flyttat allt närmare vår egen position. 
Först gällde det resterna av antika monu-
ment och i Sveriges fall spåren av fornmin-
nen. Snart stod även medeltidens bygg-
nadskultur i centrum. Med en långt gången 
industrialism väcktes intresset för 1700-ta-
let. Och med modernismens totala hegemo-
ni blev tidsspannet allt kortare för att i vår 
tid vara tämligen upplöst. Detta föranledde 
Rem Koolhaas att under en föreläsning på 
Columbia University utropa ”Preservation is 
Overtaking Us”. 

Denna förändring kan skapa en viss för-
virring. Hur ser metoderna och acceptansen 
ut för objekt nära i tiden? Har vi med denna 
utveckling hittat tillbaka till ett reflekterat 
och besinningsfullt förhållande till vår bygg-
da miljö? Det korta svaret på den sistnämn-
da frågan är: nej.  

Vi behöver även se hur objekten för-
ändrats oberoende av den kronologiska 
tidsaxeln. Detta kan inte ske genom något 
enkelt diagram. Snarare bör vi påminna oss 
Arendts situationsbeskrivning, att vi ”för 
första gången” har ”utplånat de försvarslin-
jer mellan naturens element och människ-
ornas byggen som alla tidigare civilisationer 
kringgärdats av”. Med denna utplåning är 
vårt byggande inte längre säkerställt. Tvärt-
om har det blivit äventyrat då vi ”släppt in 
naturen” och därmed förlorat kontrollen i 
en oförutsägbar naturprocess. Idag, 50 år 
senare, utgör hanteringen av denna utveck-
ling ett överordnat världsdirektiv i termer av 
hållbarhet. Vi ser nu att byggandets elemen-
tära och tunga dimensioner hotar planetens 
livsformer. Konsekvenserna av de utplån-
ade försvarslinjerna har alltså blivit ännu 
mer manifesta idag. Insikten har växt, men 
därmed inte återtagandet av kontrollen. För-
svarslinjerna är fortsatt brutna. Med denna 
utveckling ställs även bevarandet i ett annat 
perspektiv. Bevarandet handlar inte bara om 
att försvara stadens ”ursprungliga” murar. 
Inför krafterna förflyktigas allt fast. Stadens 
murar kan förhoppningsvis vidmakthållas, 
men de utgör inte längre försvarslinjer. 
Som strategi har bevarandet att hantera den 
frisläppta naturen, den nya urbana naturen 
utanför de traditionella gränslinjerna. Den 

till synes gränslösa byggda miljön står i 
centrum. 

Situationen är naturligtvis inte ny. Se-
nast på 1970-talet var motreaktionerna mot 
den frisläppta naturens miljöer starka. Som 
ett tidsdokument hittade jag från 1973 en 
publikation med titeln ”Bauen als Umwelt-
zerstörung: Alarmbilder einer Un-Architek-
tur der Gegenwart” av Rolf Keller. Med alar-
mistisk och övertydlig grafik inleder boken 
med ett fastställande: ”Också byggandet har 
blivit till en egentlig omvärldsförstörelse”. 
Och med påföljande fråga: ”Varför ser vi 
inte denna dimension av förstörelsen?”. 
Boken avslutas med uppmaningen till en 
genomgripande revolution och ändring av 
våra sinnen: ”En hållning, som skulle man 
varje gång bygga på den allra sista frisläppta 
tomtmarken”. 

Denna asketiska hållning har återkom-
mit i olika former, ofta med drag av nostalgi. 
Den återkommer även när Wilfried Wang 
nästan 40 år senare och med andra förteck-
en försöker beskriva ett nytt paradigm för en 
hållbar arkitektur: 

”[...] a building will come to existance 
when there is a real demand for it, it will 
be carefully designed and thoroughly 
evaluated, it will be built slowly, it will cost 
a lot […]” 

Hur kan vi beskriva situationen i ett 
annat tonläge utan askesens pekpinnar? 

Min uppgift i denna situations-
beskrivning blir att istället reagera med den 
tänkande aktivitetens diagonal utan att för 
den skull släppa den påtagliga verkligheten 
och dess mekanismer ur sikte. Huvudtema 
för denna diagonal är modernismen 
så som den reflekterats av en rad olika 
arkitekturhistoriker. Vi befinner oss i en 
tid då en omläsning av modernismen är 
nödvändig. Avsikten är här att ”vanka 
fram och tillbaka” längs det smala spåret. 
Sven-Olof Wallenstein skriver: ”Att skriva 
modernismens historia har blivit ett alltmer 
sammansatt företag. Tiden är sedan länge 
förbi då passionerade förkastelsedomar 
alternerade med lika passionerade försvar.” 
Modernismen utgör en undertext till den 
praxis som råder både inom arkitektur 
och restaureringskonst. Därför är det 
häpnadsväckande hur liten begreppslig 
uppmärksamhet den får. Här ska några 
stationer skisseras.  

Redan från start är modernismen inget 
enhetligt fenomen, så som den senare har 
reproducerats i det allmänna medvetandet 

och i böcker. Att skriva en startpunkt blir i 
sig ett tillrättaläggande. En annan aspekt är 
att modernismen redan tidigt betraktades 
som ”ofullbordad”, med förslag på hur dess 
fullbordan eller andra kompletterande rö-
relser skulle se ut. Likaså blir den operativa 
historieskrivningen ifrågasatt.  

En gängse startpunkt finner vi hos 
modernismens mest inflytelserika 
historiker och tillika operativt aktiv som 
generalsekreterare i avantgardet CIAM: 
Siegfried Giedion. Om arkitekturen tidigare 
reagerat defensivt på den teknologiska 
civilisationens frisläppta natur, genom att 
etablera nya försvarslinjer för en traderad 
konstform (definierad som komplement till 
kärnformen), så uttrycker Giedion kanske 
tydligast av alla en affirmativ hållning 
till den nya teknologiskt genomsyrade 
naturen. I ”Bauen in Frankreich”, en bok 
som gjorde Walter Benjamin ”elektrifierad”, 
bejakades det öde landet i termer av 
genomträngning (Durchdringung) och 
rörelseström (Bewegungsstrom). Det som 
teknologin frambringar, utplåningen av 
försvarslinjerna mellan naturens element 
och människornas byggen, bejakas i en 
arkitektur som utgår från det radikalt 
odelbara rummet. Arkitekturen kan inte 
längre begränsas till ett fristående objekt, 
utan ingår i en rörelseström som omfattar 
det omgivande landskapet och naturen. 
I det upplösta rummet blir naturen lika 
urban som tidigare muren. Som en följd 
av denna hållning utvecklade CIAM senare 
sin rumsuppfattning i direkt anslutning till 
den naturhistoriska forskningen som för 
zoologin och biologin lanserat begreppet 
habitat. Det mänskliga habitatet ska 
studeras med avseende på korrelationen 
mellan individen och kollektivet, mellan 
bostaden och staden.  

I boken ”Space, Time and Architecture” 
blir Giedion mer tempererad då han söker 
konsolidera modernismens landvinning-
ar som ”framväxten av en ny tradition”. I 
retrospektiv förstår man vid denna punkt att 
det måste bestå en skillnad mellan rörelsens 
potential och verklighet. Den genomför utan 
tvekan omvandlingen mot en kärnform 
(utan traderad konstform). Men dess objekt 
utvidgas till hela den omgivande naturen 
som ett urbant mänskligt habitat. Omöjligen 
kan rörelsen från början hitta en lösning för 
hela denna miljö på samma sätt som den 
behärskade omvandlingen av murarna. I sin 
självförståelse som avantgarde har rörelsens 

arkitekter, som Giedion skriver, varit villiga 
att utifrån ”halv etisk” och ”halv estetisk” 
impuls antecipera en publik acceptans av 
den nya miljön för våra liv. I verkligheten 
fick miljöprojekten, dvs de genomgripande 
stadsplanerna, väldigt olika utfall beroen-
de av politiska omständigheter och olika 
regionala förtecken. I retrospektiv förstår 
man också att själva rörelseströmmen och 
det upplösta och odelbara rummet passade 
den accelererande kapitalismen som handen 
i handsken. Kort sagt: som arkitektur blir 
modernismen från början ett ofullbordat 
projekt, trots dess enorma genomslag. 
Ofullbordad blir impulsen både i relation till 
miljö och ekonomi.  

För denna sammanställning är det värt 
att notera att två av modernismens efter-
följande arkitekturhistoriker just sökte sig 
till dessa ofullbordade fält. För Bruno Zevi 
upphävs det funktionella i det organiska, 
vilket Frank Lloyd Wright får exemplifiera. 
Den natur som tidigare befunnit sig utanför 
ingår enligt denna konception i en ”urba-
tektur”. Manfredo Tafuri söker å sin sida 
genomlysa modernismen utifrån en marxis-
tisk analys och menar att den är fastlåst i en 
”operativ attityd”.  

Utan att förlora modernismen ur sikte 
ska jag här lämna dess spänningsfulla 
utgångspunkter och löpa längs den smala 
diagonalen mot några motiv hos vår tids 
arkitekturhistoriker. Jag ska försöka få 
grepp om en perception som frilägger det 
som fortfarande framstår så ideologiskt och 
laddat hos modernismens historiker. Ett 
utmärkande kännetecken för vår tids histo-
riker är att de ofta tagit starka intryck från 
en humaniora som på senare tid lösgjort sig 
från den hävdvunna dualismen mellan kul-
tur och natur, en humaniora som så att säga 
interioriserat det odelbara rummet. Bland 
sådana inriktningar finns i konstvetenska-
pen Iconic Turn och i historieforskningen 
Cultural Memory Studies. Det handlar om 
arbetssätt och tematiker som i någon mån 
konsoliderats och därmed fått etiketter av 
detta slag. De arkitekturhistoriker som här 
ska nämnas är Philip Ursprung och Mateo 
Kries. De rör sig båda över ett mångfacet-
terat fält med tyngdpunkt på den samtida 
praktiken. De saknar helt den traditionella 
historikerns förkärlek för stränga begrepps-
liga ramverk, definitioner och scheman. 
Snarast är strategierna de motsatta: att med 
en viss stränghet arbeta mot begreppen för 
att hitta en annan närhet till objekten. Deras 
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förkärlek gäller snarast objektens överlag-
ringar. 

Kännetecknande för Ursprung är att 
hans presentation från 2002 av arkitekterna 
Herzog & de Meuron får titlarna ”Natural 
History” (boken) och ”Archaeology of Mind” 
(utställningen). Perceptionen ställer in 
objekten i en längre evolutionskedja med 
kollektivt minne. Det organiska ska här 
förstås i sin transformativa funktion, inte 
som naturalistiska utsnitt. Även ornamentet 
återkommer här i nytt ljus. Motsvarande te-
matik återkommer hos Kries i hans kartlägg-
ningar inom design och inredning. Här blir 
det tydligt att det handlar om ett perspektiv 
som överskrider formgivarens, vilket ex-
emplifieras i det centrala begreppet ”Super 
Normal”: en vardagsobjektets design som 
söker sammanfatta formhistorien istället för 
att bryta med den.     

Samtidshistoriker beskriver här en 
reflekterande arkitektur som genom sina 
transformationer och överlagringar på 
många sätt övervinner modernismens 
begränsningar, eller åtminstone löser dess 
ideologiskt laddade positioner. Den uppö-
vade perceptionen bemästrar på ett helt 
annat sätt de olika skikten och nivåerna i 
den frisläppta naturen och kan i viss mån 
integrera den i en mänsklig miljö. Percep-
tionen etablerar också omvänt en närhet till 
de kollektiva minnena som så att säga kan 
stabilisera den i annat fall oreglerade fysiska 
miljön. Natur och minne sammanlänkas. De 
reflekterande sentida efterföljarna till mo-
dernismen står inte lika handfallna inför na-
turens element. De ”alarmbilder” som Rolf 
Keller såg 1973 existerar fortfarande, men 
genom transformativ estetisk praktik blir 
de inte lika svart-vita. Därmed är byggandet 
dock inte säkerställt. Den ”etiska halvan” av 
impulsen har inte tillräckligt starkt trängt in 
i produktionens sfär.  

3. Utblick: restaureringskonstens 
etiska funktion 
Situationsbeskrivningarna visar att restaure-
ringskonsten inte utgör ett isolerat reservat. 
Den låter sig förstås som ett transformerat 
förhållningssätt till modernismen. Den är lik 
det sätt som en reflekterad arkitektur idag 
arbetar med överlagringar och tidsskikt. 
Men den avviker också på en punkt som gör 
att den ur ett specifikt perspektiv fram-
står som en omvänd modernism. Giedion 
beskrev modernismen träffande som en 

avantgardistisk förtrupp, vars impuls till ena 
häften är etisk och till den andra hälften är 
estetisk. Den etiska halvan av impulsen är 
kopplad till förtruppens villighet att bryta ny 
mark, skapa nya territorier och genomföra 
fullskaleexperiment i den frisläppta naturen. 
Det historiska ramverket och den samhäl-
leliga acceptansen utgjorde per definition 
eftertruppen. Denna arbetsfördelning förlo-
rade med tiden som vi sett sin giltighet och 
hade redan från början ett ofullbordat drag. 
Men vad hände med den etiska impulsen? 
I förhållande till det aktiverade odelbara 
rummet och oförutsägbara naturprocesser 
kan inte den etiska halvan elimineras. 

Det är tämligen exakt denna etiska halva 
som restaureringskonsten återupptar utifrån 
en tänkande reflektion kring den teknolo-
giska civilisationens utmaningar och fallna 
försvarslinjer. Den etiska impulsen ligger 
nu precis inte i att agera förtrupp, utan som 
efterföljare i relation till den flerskiktade 
historiska verkligheten. Utifrån ett skärpt 
sinne för överlagringar kan restaurerings-
konsten precis i sin roll som efterföljare 
utveckla sin etiska impuls, med tänkandets 
diagonaler och ansvar i samspel. Den tar 
upp modernismens bejakande av det odela-
de rummet och dess tvådelade impuls, men 
utifrån omvända förutsättningar.  

Denna slutsats kring restaureringskon-
stens position i förhållande till modernis-
men får praktiska konsekvenser kring dess 
strategier och hantering av historiskt diver-
sifierade objekt. Jag tror att restaurerings-
konsten behöver bilda sig en ännu tydligare 
uppfattning om objektens och miljöernas 
historiska status, om man så vill: deras 
ontologiska status i metafysikens historia. 
Objekt knutna till den frisläppta naturen har 
generellt en annan materiell status än objekt 
knutna till en cirkulär teknologi. I praktiken 
kan hanteringen mycket väl vara likartad, 
men utgångspunkterna skiljer sig åt. Om 
vi kan klargöra olikheterna så kan vi även 
bättre se det gemensamma.  

I hanteringen av ontologiskt ”nyare” 
objekt och miljöer ligger praktiken nära 
den reflekterande arkitekturen som utgår 
från den ”estetiska halvan” av impulsen. 
Bearbetningen av objekten sker utifrån 
flerskiktade lager och tidshorisonter. Det 
som restaureringskonsten tillför med sin 
”etiska halva” av impulsen är att för varje 
skala upprätta den smala diagonalen. Längs 
denna diagonal hanteras företrädelsevis 
bebyggelsestrukturens ”urbatektur”, 

dess materiellt tyngre dimensioner och 
dess kulturella minne. I vankandet fram 
och tillbaka fyller särskilt ”mikronivån” 
en särskild funktion. På mikronivån 
återfinns en rad faktorer: materialets 
klimaträttvisa, underhållsaspekter och 
tekniska egenskapskrav, men också 
det kulturella minnet frikopplat från 
etablerad historieskrivning. I botten på 
det kulturella minnet finns en konkret 
personhistoria att förhålla sig till, beroende 
på sammanhang kan den vara knuten 
till miljöns initiatorer eller brukare. 
Värderingen och förhållningssättet till 
denna mikronivå behöver friläggas och 
ställas i relation till makronivån som den 
styrande ekonomiska kalkylen ger uttryck 
för. Restaureringskonsten lämnar sitt 
”tekniskt-etiska” bidrag till kalkylen och 
produktionen. Projektets flerskiktade lager 
kan inte reduceras till ett estetiskt spel. 
För denna typ av objekt eller miljö blir 
den ”etiska halvan” av impulsen särskilt 
utmanad. Den etiska impulsen behöver 
göras stark genom samspelet mellan den 
reflekterande diagonalen och ansvaret. 
Därigenom kan krafterna som utspelar sig 
på makronivå ”böjas av, om än aldrig så 
litet,” och brytas ”i en viss vinkel”. 

För hanteringen av ontologiskt ”äld-
re” objekt och miljöer ser scenariot något 
annorlunda ut. Här är skillnaden större i 
jämförelse med nybyggandets arkitektur. 
Impulsens ”estetiska” halva utgörs många 
gånger av en mer generaliserad byggnads-
vård, vilken i sig utgör en restprodukt av 
en tidigare utförd ”etisk halva”. I avsaknad 
av en levande och reflekterande arkitektur 
riskerar den estetiska delen att bli en stil, 
vilket i sig är skäl nog att iaktta försiktighet 
vad gäller omfattning. Restaureringskonsten 
tillför med sin etiska impuls en reflekteran-
de diagonal. Längs denna diagonal spelar 
icke-görandet, som vi sett, och det konse-
kventa hanterandet av de materiellt lättare 
dimensionerna en större roll. Mikronivån 
gäller här de ”lättaste” delarna och eventu-
ella överlagringsproblematiker, medan det 
i övrigt handlar om balans och beprövad 
erfarenhet. Dessa miljöers kulturella minne 
utgår inte sällan från en redan etablerad 
historieskrivning med sina självklara tyngd-
punkter. För den etiska impulsen handlar 
det om att bjuda in persongalleriet bredare 
och mer generöst än vad som annars är 
etablerat. I detta ingår att vara mer gene-
rös mot ”störande tillägg” och förstå deras 

bakgrund innan de värderas. För bearbet-
ningen av miljön är breddningen av skala 
central i syfte att upprätthålla och stärka 
helhetsupplevelsen av den bärande miljön. 
Det kan handla om detaljer för skalor som är 
eftersatta, såsom inredning, landskap eller 
installation. På dessa kompletterande skal-
nivåer kan den reflekterande arkitekturen 
hitta sin plats även för denna typ av objekt 
och miljöer. Det ”tekniskt-etiska” bidraget 
till kalkylen handlar mycket om den rätta 
användningen av ytorna för att inte äventyra 
underhållet, liksom även om uppmärksam-
mandet av skalnivåernas betydelse. 

Skillnaderna mellan ontologiskt nya och 
gamla objekt och miljöer kan bara antydas 
så länge vi betraktar dem ur ett allmänt 
perspektiv. En mer ingående exempelsam-
ling och jämförelseanalys faller dock utanför 
ramen för detta arbete.  

Det viktiga med att poängtera en skill-
nad är att utgångspunkterna därigenom 
kan bli tydligare. Omsorgen kring dessa 
utgångspunkter är i sin tur central för att 
genomföra den ”etiska halvan” av impulsen 
och upprätta den tänkande aktivitetens 
bärande diagonaler. Som vi inledningsvis 
kunde notera är diagonalen ett kraftfält som 
i det riktiga livet skuggas av utmattning och 
inte alltid leder till fullbordan. För en god 
hushållning av krafter är därför omsorgen 
kring utgångspunkterna något att värna om.  

Det etiska i restaureringskonsten har 
sin grund i ett djupgående bejakande av vår 
specifika plats i civilisationen. Utifrån denna 
skiss ges ett ramverk för en praktik som 
motsvarar denna plats. Som vägledning för 
många gemensamma göromål kan fortfaran-
de uppdaterade normer och regelverk fylla 
en viktig funktion. Men de kommer aldrig 
kunna ersätta livet och den väl reflekterade 
praktiken. 

RESTAURERINGSKONSTENS ETISKA FUNKTION
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Kurvan
En uppåtgående kurva förknippas normalt 
sett med en positiv utveckling. Nedåtgåen-
de kurvor betyder ofta det motsatta, men 
de senaste åren har dock medfört kurvor 
som utmanar denna syn. Klimatkrisens 
stegrande kurva möts med ångest inför 
framtiden, och världen arbetar gemensamt 
för att vända denna trend. Coronapan-
demins nyckfulla kurva ska till varje pris 
plattas ut för att undvika smittspridning. 
Dessa kurvor är våra att påverka, de rör 
oss alla, och vi blickar långt in i framtiden 
– med såväl optimistiska som pessimistis-
ka glasögon.

En kurva som är tätt sammanlän-
kad med klimatkrisens är den globala 
befolkningskurvan. Det är inte bara våra 
levnadsvanor och beteenden som driver 
klimatkrisen; det är den ökade summan 
av oss – en till synes skenande massa 
av människor som med ostoppbar kraft 
använder mer resurser, tar mer plats och 
driver den globala uppvärmningen genom 
vårt växande antal.

I skrivande stund är vi ca 7.85 miljar-
der människor på jorden, och vi väntas 
spräcka 8-miljarders-gränsen redan 2024.  

FNs prognoskurva pekar sedan vidare 
uppåt mot ett förväntat befolkningsantal 
på 11 miljarder människor runt år 2100.  
Vad som finns bortom detta visar kurvan 
sällan. Nya studier ifrågasätter dock denna 
utveckling, enligt dessa når vi troligen 
aldrig 11 miljarder, och toppen på vår 
kurva kan komma så tidigt som 2040. 
Därefter fortsätter trenden stadigt nedåt. 
Även om dessa nya prognoser tar ut vänd-
ningen i förskott visar de på ett händelse-
förlopp, som förr eller senare kommer att 
inträffa globalt, men detta händer redan på 
platser och i länder runtom i världen.

Vad som händer ekonomiskt, politiskt 
och socialt i en värld med en minskande 
befolkning är en obesvarad fråga. Det 
bådar sannolikt gott för våra chanser att 
hantera global uppvärmning och de andra 
problem en enorm befolkning medför 
– men vad innebär det för ett tomställt 
byggnadsarv? När utbudet är långt större 
än efterfrågan? Och vad gör arkitekter i en 
värld där allt som behövs redan är byggt? 

I den här texten undersöker jag frågan 
ur restaureringskonstens perspektiv – en 
konst som är unikt rustad inför det befint-
ligas möjligheter och problematik. 

Demografi, av grekiska demos (”folk”) och graphein (”skriva”) är 
läran om en befolknings numerära utveckling över tid. Genom att 
ersätta demos med grekiskans ord för byggnad, kterio (kτίριο) kan vi 
skapa ordet Kteriografi för att beskriva en population av byggnader, 
deras tillkomst, livslängd och de trender som påverkar dem. I en tid 
när den demografiska frågan återigen blir aktuell blir det även in-
tressant att se till de byggnader denna föränderliga befolkning bebor.

Kteriografi

‘Sand Filled’ James Kerwin 
2019, Wikimedia Commons

Övergiven byggnad i spök-
staden Al Madam, Förenade 
Arabemiraten.

Fredrik Petersson
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Snabb demografikurs 
Förenklat kan vår demografiska situation 
förklaras genom en enda siffra (och en 
decimal): 2,1 – detta är den så kallade 
ersättningsnivån. Det innebär att om 
varje kvinna föder i snitt 2,1 barn så hålls 
befolkningen stabil. 2 föräldrar får 2 barn, 
och kurvan är platt. Decimalen ,1 är förvir-
rande i sammanhanget men innehåller de 
människor som av någon anledning aldrig 
skaffar egna barn – av eget val, tidig död, 
sterilitet eller andra orsaker.

Ett ersättningstal på över 2,1 betyder 
en växande befolkning, och ett tal på 
under 2,1 betyder en minskande befolk-
ning. I Sverige föder en kvinna i snitt 1.8 
barn, en bra bit under ersättningstalet, 
men vår befolkning ökar ändå på grund 
av immigration som bidrar till vår till-
växt och än så länge räddar oss från de 
komplexa problem som befolkningsminsk-
ning innebär. Andra europeiska länder 
är långt före oss i denna utveckling: det 
forna östblocket där låga födelsetal och 
hög emigration tömmer såväl byggnader-
na som stadskassorna, och stora länder i 
västeuropa som Italien och Spanien, vars 
ersättningstal redan ligger nere på 1,3 barn 
per kvinna. Högsta ersättningstalet finner 
vi i Niger, med 6,9 barn/kvinna, och det 
lägsta i Sydkorea med 0,9, men här är det 
en relativt ny trend, så kommer det dröja 
innan befolkningen kommer börja minska.

I bräschen går istället Japan, vars 
åldrande befolkning och låga ersättningstal 
(1,4) ledde till att befolkningen började 
minska redan 2011. Då hade landet 127 
miljoner invånare – idag ca 125,5. Föränd-
ringen kan med sin storlek verka obetydlig 
i sammanhanget, tills vi inser att det på 
bara 10 år saknas 1,5 miljoner människor. 
Kurvan fortsätter brant neråt och Japans 
befolkning förväntas understiga 100 
miljoner någon gång på 2040-talet. Japan 
framhålls ofta därför som det exempel 
postindustriella länder bör studera för att 
förstå sin egen framtid, och vi kommer 
därför återkomma till Japan längre fram.

Innan dess bör vi dock fundera på vad 
konsekvenserna av befolkningsminskning 
kan innebära. Sannolikt är det en välsig-
nelse för klimatet och miljön (om vi lär oss 
vår läxa och fortsatt jobbar för en hållbar 
framtid), men enorma utmaningar väntar 
våra samhällen då en allt mindre kull 
barn ska arbeta och försörja en växande 

skara äldre: befolkningspyramiden som 
vid ökningar står på en bred och stabil bas 
vänds nu upp och ner, och massans tryck 
ska nu hållas uppe av en smal pelare. För 
ett samhälle betyder det att mindre skatt 
ska räcka till fler människor – och mins-
kade mark- och fastighetspriser som ett 
resultat av minskad efterfrågan.

Byggnader åldras och dör 
Men är det bara en dystopisk framtid 
av förfall vi går till mötes, en repris av 
romarrikets borttynande till ruiner? Eller 
kan vi lyckas vända på perspektivet och se 
denna utveckling som en fördel? I ett kort 
perspektiv uppstår sannolikt en ”sweet 
spot”, där dagens problem med trångbodd-
het löses när utbudet överstiger efterfrågan 
och vi kan breda ut oss och ta det befintliga 
i anspråk för våra behov. Ett historiskt 
exempel på detta kan vara det utrymme 
som digerdöden skapade i de italienska 
stadsstaterna på medeltiden – vilket i 
förlängningen ledde till att den minskade 
befolkningen kunde nöja sig med att bruka 
den bästa marken, bebo de bästa byggna-
derna och tillåtas välja och vraka bland de 
gemensamma resurserna – något som i 
förlängningen ledde till renässansen. När 
vi befinner oss i denna zon kan vi fritt nju-
ta av tidigare generationers tillgångar.

Så hur kan vi fortsätta att åtnjuta dessa 
fördelar i ett kontinuerligt minskande? 
När överflödet av utbud blir för stort för 
oss att upprätthålla måste vi prioritera vårt 
bevarande. Detta är till stor del en praktisk 
fråga som är svår att besvara idag, men 
det kommer också att handla om vilken 
kulturhistorisk bebyggelse som bedöms 
värdefull nog att bevaras. Frågan liknar 
det övertryck som sådan bebyggelse utsätts 
för i ett växande samhälle idag, där äldre 
bebyggelse hotas av utveckling och nybygg-
nation – men i ett omvänt förhållande, 
ett undertryck där brist på åtgärd innebär 
förfall och glömska.

En världsomsegling 
Den demografiska transitionen sker inte i 
jämn takt i hela världen. Postindustriella 
länder med låga födelsetal ligger långt 
fram i utvecklingen. Stora nationer som 
Indiens och Kinas befolkningar växer fort-
satt, men kommer inom snar framtid även 
de vara nere i ett ersättningstal på 2,1.

Anledningar till befolkningsminskning 

Befolkningspyramider för ex-
tremerna Japan och  Niger.
Japans åldrande befolkning 
försörjs av en liten andel 
unga människor - befolk-
ningsminskning pågår redan. 
Nigers pyramid visar den 
största befolkningstillväxten 
med ett ersättningstal på 6,9.
Sverige pyramid är närmast 
pelarlik, varken ökande eller 
minskande – än.

är många, men hänger generellt samman 
med utbildningsgraden hos kvinnor, 
urbanisering och välstånd. Lokala befolk-
ningsminskningar sker också oberoende 
av dessa faktorer, och de ger oss värdefull 
kunskap om metoder att hantera bygg-
nadsfrågor i krympande samhällen i stort. 
 
USA: Detroit 
En gång USA:s femte största stad med 
1.849.568 invånare (1950) är Detroit ett 
skolboksexempel på vad som händer när 
stora industrier plötsligt försvinner. När 
bil- och tillverkningsindustrin lämnade 
staden började befolkningsantalet sjunka. 
Brist på framtidsutsikter, ökad kriminalitet 
och en växande mängd övergivna byggna-
der satte igång en accelererande nedåtspi-
ral. 2010 hade invånarantalet sjunkit till 
713.777 invånare (en minskning med 1,1 
miljon eller 61,4%. Av denna drastiska 
minskning skedde 25% mellan befolk-
ningsräkningarna 2000 och 2010. 

Sen 2010 arbetar Detroit efter en 
modell med ”right-sizing”, d.v.s. att 
anpassa stadens utbredning och infra-
struktur från de skatteinkomster som de 
kvarvarande invånarna bidrar med – och 
på så sätt långsiktigt planera för en forsatt 
krympande stad. Right-sizing är kompli-
cerat, kontroversiellt och inledelsevis dyrt, 
då investeringar i rivningar och sane-
ringar är dyrt för en stad med minskande 
skatteinkomster (i kontrast till att inte göra 
något alls). Genom att identifiera områden 
som till stor del är tomma, och områden 
som har bättre förutsättningar att överleva 
försöker man konsolidera befolkningen till 
zoner där staden på ett konstnadseffektivt 
sätt kan försörja invånarna med kommu-
nala tjänster. Detta görs genom att reduce-
ra kommunala tjänster (ex. gatubelysning, 
fjärrvärme) i områden där dessa system 
är dyra att upprätthålla i förhållande till 
skatteinkomster.

Omfattande rivningar av tomställda 
fastigheter ämnar att förhindra uppkom-
sten av farliga byggnader och slum. Målet 
från 2010 var att en fjärdedel av staden 
skulle bulldozas. Genom att riva slum och 
fallfärdiga fastigheter är förhoppningen 
att höja eller bevara fastighetsvärdet på 
kvarvarande fastigheter. Rivna fastigheter 
återvänder till naturen eller planteras med 
växtlighet för att rena den ofta förorenade 
marken. Huvuddelen av de byggnader 

som rivs är bostadsbebyggelse, och verkar 
inte anses ha något större kulturhistoriskt 
värde. Fokus på sådana värden finns i 
arbetet med Detroits downtown – ett av 
områdena man någorlunda framgångsrikt 
lyckats konsolidera till och på så vis bevara 
stadens äldre art deco-arkitektur.

Även om Detroit, och andra likande 
städer i USA, kan utgöra intressanta 
exempel på stadsplanering som resultat 
av befolkningsminskning ska vi komma 
ihåg att USA som nation fortfarande har 
en ökande befolkning. Detta märks tydligt 
om vi zoomar ut från staden Detroit till 
storstadsregionen – de omkringliggande 
städerna och områdena ökar nämligen i 
befolkning. Som storstadsregion urholkas 
Detroit alltså från mitten samtidigt som 
nya lager av urban sprawl breder ut sig 
i regionen. En passande liknelse torde 
vara ett ihåligt träd där de inre (historis-
ka) lagren murknar bort samtidigt som 
nya årsringar tillkommer under barken. 
Tiden får utvisa om kärnveden eller de nya 
snabbväxta årsringarna är mest hållbara.

Estland: Valga 
Vår granne i öst är ett tydligt exempel på 
den demografiska transition som sker i det 
forna Östeuropa. En kombination av låga 
födelsetal (1,7), hög mortalitet och stor 
utvandring utarmar landet på dess befolk-
ning med ca -0,25% per år. 

Den lilla staden Valgas planering 
inför befolkningsminskning var ämnet för 
Estlands paviljong på arkitekturbiennalen i 
Venedig 2020.  År 1959 hade staden 18.474 
invånare, idag runt 12.000. Stadsarki-
tekten Jiri Tintera arbetar huvudsakligen 
med att förbättra levnadsvillkoren för de 
kvarvarande invånarna – att försöka vända 
trenden vore lönlöst.

Något förenklat har staden växt i två 
omgångar, runt förra sekelskiftet och 
under Sovjet-tiden. En tredjedel av lägen-
hetshusen står övergivna, och en majoritet 
av dessa är träbebyggelse i två våningar 
från sekelskiftet, utan modern värme, 
vatten och avlopp. Sekelskiftsbebyggelsen 
har höga kulturhistoriska värden, men 
är dyr att underhålla och rusta upp. Den 
sovjetiska bebyggelsen är modernare och 
bekvämare, men har inte samma kultur-
historiska värden.

Övergivna, förfallna byggnader har 
ett negativt och besegrat uttryck, varpå 

Befolkningspyramiden för 
Italien är nästan identisk med 
Japans, men inte lika långt 
gången. Minskningen står 
inför dörren. Estlands pyra-
mid är tack vare utvandring 
och lågt ersättningstal hackig 
och övertung. USAs pyramid 
liknar Sveriges, och även här 
växer befolkningen till stor 
del genom invandring. Bilder: 
populationpyramid.net 
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majoriteten av invånarna verkar för att 
de ska rivas. Estlands motsvarighet till 
riksantikvarieämbetet gör en motsatt 
bedömning och motsätter sig rivningslov 
eftersom de skyddat den historiska stads-
kärnan på kulturhistoriska grunder. Det 
kulturhistoriska skyddet leder till minskat 
intresse hos fastighetsutvecklare och en 
följaktig brist på investeringar.  Staden 
fångas i en kamp mellan stat och invånare. 
För att ytterligare komplicera situationen 
är många av de övergivna fastigheterna 
belånade, eller har ägare som migrerat 
utomlands.

Enligt Tintera är lösningen på proble-
met att offentligt finansierade byggnader 
och funktioner förläggs i stadskärnan för 
att hålla såväl staden som dess kulturhisto-
riska byggnader vid liv. Dessvärre har det 
visat sig svårt med hänsyn till attraktivitet, 
byggkostnader och krav på energieffekti-
vitet. För att hantera detta har det införts 
en speciell energiklass för äldre bebyggel-
se, som ska uppmuntra till och förenkla 
renovering och återanvändning av stadens 
äldre byggnader. En minskade befolkning 
betyder minskade skatteintäkter, varpå 
långsiktig och hållbar planering med 
detta kapital blir extra viktigt, och Tintera 
ser helst att investeringarna sker i redan 
bevaransvärda byggnader och områden 
för en stärkt effekt över tid. Resultatet för 
Valga är fortfarande ovisst - men det finns 
lärdomar att dra av att arbeta aktivt med 
stadens minskning istället för att hoppas 
på en osannolik framtida tillväxt.
 
Japan: Kamiyama 
I Japan har flera större städer börjat plane-
ra för att krympa. Sendai City och Aomori 
City jobbar båda efter modellen Compact 
City. Här försöker man konsolidera sin 
befolkning från periferin till ett kompakt 
centrum där det är lätt att försörja invån-
arnas behov.

Förutom landets låga ersättningstal 
pågår samtidigt en omfattande urbani-
sering, där framförallt yngre människor 
lämnar landsbygd och småstäder för 
arbete i storstadsregionerna – för trots att 
befolkningen minskar på nationell nivå så 
växer Japans megastäder fortfarande. 

Byn Kamiyama på Shikoku skulle 
kunna vara ett typiskt exempel bland de 
tusentals orter runtom i landet som till 
synes håller på att dö ut – men här har 

man lyckats vända trenden med en kombi-
nation av sociala och tekniska lösningar.

Ett Artist in residence programme, 
startas 1999, där konstnärer mot en 
mindre lön får 2,5 månader på sig att 
skapa ett konstverk – boende och studio 
tillhandahålls bland byns oanvända 
byggnadsbestånd. Konsten i sig drar inga 
stora mängder turister, men har förändrat 
samhällets syn på utomstående och gjort 
det lilla samhället unikt och attraktivare 
för besökare. För att ytterligare stärka byn 
startades den ideella organisationen Green 
Valley, med uppgift att kreativt marknads-
föra livet och konsten i dalen.

Parallellt med den sociala utvecklingen 
sker också en lyckosam teknisk utveckling. 
På grund av regionens bergiga geografi 
som försvårar tv-sändningar, läggs det 
i början på 2000-talet ner 200.000 km 
optisk kabel i prefekturen. Den uttalade 
anledningen var byte till digital-tv, men 
resultatet blev dessutom att varje hus är 
försett med höghastighetsuppkoppling till 
internet.

Sambandet mellan den naturskö-
na dalgången, den öppna atmosfären, 
attraktiva men övergivna byggnader och 
det högteknologiska fibernätverket sågs 
av (den för konsten) besökande arkitek-
ten Kōsuke Bandō, som i samarbete med 
Green Valley, lokala hantverkare och sina 
universitetsstudenter 2010 renoverar 
en första övergiven byggnad i Kamiy-
ama. Resultatet blev Blue Bear Office, 
en arbetsplats för web-design och IT, 
inrymt i ett 80 år gammalt traditionellt 
hus i byns centrum. Detta blev startskot-
tet på flera liknande renoveringsprojekt. 
Bandō lyckades övertala en tidigare kund 
i Tokyo, IT-bolaget Sansan, att öppna ett 
satellitkontor i Kamiyama. Medarbetare 
kunde plötsligt byta ett hektiskt och dyrt 
storstadsliv med tunnelbanor, smog och 
ändlösa kontorslandskap mot en grön 
dalgång med billiga hus, promenadavstånd 
till kontoret och en socialt tillfredsställan-
de tillvaro. Sansans närvaro ledde snart 
till att andra liknande företag etablerade 
satellitkontor och rullningen var igång. 

Inflödet av välbetalade tech-arbetare 
skapade i sin tur underlag för en filmfesti-
val, surdegspizzeria, fransk bistro och en 
cafeteria med lokalt odlad mat – vilket i sin 
tur gör byn mer attraktiv för fler företag 
och deras medarbetare att etablera sig i. 

Kamiyama har idag en växande befolk-

Bild 1 & 2: Detroit Michigan, 
1949 resp. 2010  
- detroiturbitex.com

3. Övergivna träbyggnader i 
centrala Valga
- ajakirimaja.ee

4. Byn Kamiyama i Tokushima 
på Shikoku i Japan
- Popupcity.net

1. Engawa Office i Kamiyama 
- http://engawa-office.com/

2. Cow Shed Office i Kamiya-
ma, Issei Suma, Dezeen.com

3. Sansan Kamiyama Lab 
Dezeen.com

4. “Befolkningspyramid” över 
Bostadsbyggnader i Sverige

ning, tvärt emot den pågående nationella 
trenden. Då det är lätt att glädjas åt byns 
framgångar ska vi samtidigt minnas att det 
sker på bekostnad av befolkningsminsk-
ning på andra orter och därför inte går att 
applicera som princip för alla japanska 
samhällen i en liknande situation. Den 
hoppfulla insikten är istället att de befint-
liga byggnadernas värde och attraktivitet 
kan bidra till en ny utveckling där vi ser 
dem som givna resurser att bygga vidare 
på, istället för att förkasta och att modern 
teknik och nya levnadsideal kan bidra 
till att bevara kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader.

 
Svensk kteriografi 
Trots sitt låga ersättningstal på 1,8 barn 
per kvinna ökar den svenska befolkning-
en på grund av invandring. Statistiska 
Centralbyrån prognosticerar därför en 
fortsatt linjär befolkningsökning för 
nationen. Sannolikt är detta statistiskt 
korrekt men inte så nyanserat i förhållande 
till de globala prognoserna och trender i 
andra post-industriella länder. Föränd-
ringar i immigrationspolitiken skulle 
sannolikt påverka denna prognos avsevärt, 
varpå även Sverige kommer ställas inför 
en plötslig problematik med befolknings-
minskning.

Som i många andra länder sker det en 
avfolkning av landsbygden även i Sverige. 
Upp emot hälften av landets kommuner 
förlorar invånare till de större städerna. 
Kommuner som Smedjebacken, Hofors 
och Hedemora brottas med problemet, 
men formulerar inte långsiktiga planer 
för befolkningsminskning, utan hoppas 
istället kunna vända trenden och återgå till 
tillväxt.

Det förefaller då realistiskt att även 
Sverige på sikt kommer stå inför en befolk-
ningsminskning, och även vi kommer få 
förhålla oss till en situation där vi har fler 
byggnader än människor. I ett sådant läge 
bör vi värdera, planera och prioritera vad 
som ska bevaras i vårt byggnadsbestånd.

De sammanvägda värdena hos en 
byggnad är mångfaldiga. Det handlar till 
stor del om placering och area, men även 
byggnadens hållbarhetsprestanda och dess 
kulturhistoriska värden.

Den kulturhistoriskt betydelsefulla 
bebyggelsen har generellt en fördel genom 
sin ofta centrala placering, men kan också 

ha nackdelar i form av högre energiåtgång, 
underhållskostnader, begränsad flexibilitet 
och skyddande lagstiftning. Ytterligare 
en nackdel är att då yta, placering och 
energi är kvantifierbara medtoder så är det 
kulturhistoriska värdet mjukt och svårare 
att definiera i kalkyler.

För att förstå hur byggnadsbeståndet 
ser ut i Sverige kan vi se till statistik över 
bostadsbyggnader efter byggår. SCB gör 
ingen övergripande statistik för samtliga 
byggnadstyper då statistiken baserar sig på 
beskattningsgrunder. Exempelvis publika 
byggnadsverk är skattebefriade, men för 
denna översikts skull kan vi anta att övrigt 
byggande följer parallellt med bostadsbyg-
gandets utveckling.

Om vi ser på det svenska bostadsbe-
ståndet som en befolkningspyramid ser 
vi befolkningsminskningens tendenser 
upprepas i arkitekturen. Miljonprogram-
mets enorma byggnadsboom motsvarar 
något förenklat tidens babyboom och 
invandringsvåg. Denna del av vår bygg-
nadspopulation närmar sig nu 50-årsål-
dern – och står inför vägvalet att renovera 
eller riva. Med en forsatt ökande befolk-
ning och höga hållbarhetsambitioner ter 
sig renovering naturligt för dessa bygg-
nader de kommande åren. Om Sverige 
följer den globala depopulationstrend som 
förutspås i nya studier kommer befolk-
ningen börja minska från år 2040 – då är 
1990-talets bebyggelse 50 år gammal och 
står inför riva/renovera-frågan. Saknas det 
då efterfrågan på byggnader kan vi konsta-
tera att rivningshotet blir stort för denna 
byggnadsgeneration. Om immigrationen 
upphör eller minskar avsevärt innan dess 
så är det kanske redan 80-talsbebyggel-
sen som blir först att ställas inför denna 
problematik.

Samtidigt så är värden som sagt mer 
mångfasetterade än endast dess ålder 
och underhållsbehov. Vi är sannolikt mer 
benägna att renovera en byggnad som 
uppvisar höga hållbarhetsvärden, kultur-
historiska eller sociala värden. Hur vi prio-
riterar dessa kommer framtiden få utvisa, 
men sannolikt är byggnadens placering i 
staden den mest avgörande faktorn. Att 
prata om enskilda byggnadsverk i denna 
kontext blir därmed svårt. Mer relevant 
blir kanske att prata om stadens årsringar.

Om vi omsätter den svenska bygg-
nads-populationspyramiden till ett 
diagram där varje årtionde bildar en 
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årsring kan vi föreställa oss en statistiskt 
typisk svensk stad: En äldre kärna med 
ett fåtal byggnader från innan 1920, och 
successiva årsringar där staden breder 
ut sig. När staden krymper kan den göra 
det genom att krympa inåt (likt japanska 
compact cities), urholkas på sin äldre 
bebyggelse (likt Valga i Estland), eller 
genom att ta bort vissa årsringar (likt 
Detroit i USA).

Restaureringskonst och bevaran-
de i krympande städer 
I en artikel för ICOMOS 2011, ”When 
cities shrink: Redefining roles for con-
servation, development, and investment” 
skriver författaren Ned Kaufman, om de 
utmaningar som vi står inför i framtiden 
för bevaradet av det byggda kulturarvet. 
I Kaufsmans amerikanska kontext är det 
främst de stora postindustriella städerna 
som avses (ex. Detroit), men av dem kan 
vi dra viktiga lärdomar. De metoder vi 
hittills använt för att skydda en byggnad 
utgår från ett utvecklingstryck och blir i 
stort sett värdelösa i dess frånvaro – vi 
kan reglera förändring men inte brist på 
efterfrågan. Att bestraffa förvanskning pga 
förfall blir troligtvis verkningslöst när ett 
helt samhälle står inför en befolknings-
minskning. Att skydda enskilda byggnader 
eller fokusera på deras upprätthållande 
blir även det verkningslöst ifall kontexten 
de existerar i tillåts försvinna. Vad som 
istället blir viktigt att se till är orsaken 
till byggnaderas existens: samhället som 
byggt dem. Om samhället får rätt stöd från 
bevarandeorganisationer kan det krympa 
och samtidigt bevara sina kulturhistoriska 
värden. Kaufman föreslår fem bevarande-
strategier för krympande städer:

1. Förbättra och rikta investerings-
stöd. Genom skattelättnader, bidrag och 
fördelaktiga lån för renovering och under-
håll av kulturhistoriskt värdefull bebyggel-
se kan dessa byggnader få prioritet. Genom 
att förhindra förfall och värdeminskning 
kan vi genom små medel göra stor skillnad 
i ett minskande område. Att tomställda 
hus underhålls till en miniminivå och 
förhindrar dem från att bli ruiner upprätt-
håller värdet på bebodda byggnader och 
området runtomkring – och ger oss mer 
tid att agera för ett långsiktigt bevarande. 

2. Arbeta tillsammans. I dagsläget 
befinner sig stadsplanering och beva-

randeaktörer på varsin ände av stadens 
spektrum. När staden ska krympa 
sammanfaller istället målbilderna och vi 
bör då dra nytta av varandras expertiser. 
Restaureringsarkitekteras tekniska och 
kulturhistoriska kunnande och stadsplane-
rarnas informerade överblicksperspektiv 
bör överlagras för att staden ska kunna 
krympa på ett hållbart sätt.

3. Främja det immateriella arvet. Ett 
område lever bara så länge det bebos av 
människor som har kunskap och känner 
tillhörighet för området. Genom att bygga 
entusiasm och förståelse för platsens histo-
ria skapas också ett engagemeng för att 
bevara den. Detta kan ske på ett socialt och 
folkligt sätt, eller genom att informera och 
utbilda genom mer formella kanaler.

Dessa första tre punkter rår dock 
inte på det övergripande problemet med 
befolkningsminskning, utan förlänger 
snarare vårt handlingsutrymme för de 
hotade byggnaderna. Förr eller senare 
kommer vi behöva ta ett beslut om byggna-
dens framtid: 

4. Flytta byggnader. En för arkitekter 
och antikvarier utmanande tanke, är att 
flytta byggnaden från sitt orginalsamman-
hang och på så sätt åter skapa koncentre-
rade miljöer. Detta är givetvis inget som 
bör ske lättvindigt, men när orginalsam-
manhanget töms på invånare och innebörd 
förlorar även de enskilda byggnadsver-
ken kopplingen till denna kontext. Kan 
byggnaden då få ett nytt värde genom att 
placeras i ett nytt sammanhang (där den 
dessutom kan tillföra ett värde och fortsät-
ta leva) kan det låta sig göras. Sverige kan 
tänkas ha extra goda erfarenheter inom 
detta område med tanke på friluftsmuséer 
såsom Skansen i Stockholm och Kultu-
ren i Lund, den svenska inblandingen i 
flytten av templen i Abu Simbel och den 
nu pågående flytten av Kiruna. Återigen är 
dessa historiska åtgärder konsekvenser av 
ett övertryck (exploatering, dammbygge 
och gruvdrift) och kunde finansieras av 
växande kapitalstarka samhällen, men 
värdefulla byggnader som flyttats i Detroit 
visar ändå på att möjligheten finns.

5. Dokumentera.Vid en befolknings-
minskning är det lätt att hela områden 
kan försvinna utan ett spår. När befolk-
ningskurvan vänder blir det extra viktigt 
att snabbt skapa dokumentation över 
hotade platser innan eventuellt förfall 
nått för långt. Kaufman föreslår fotografi, 
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1. Diagram över Sveriges 
bostadsbestånd sett som 
årsringar - area enligt procen-
tuell del av bestånd.

2. Flytt av historisk arkitektur i 
USA, Wolfe House and Build-
ing movers.

3. Skogaholms Herrgård, flyt-
tad till Skansen i Stockholm. 
- Skansen.se

teckningar, intervjuer och insamling av 
berättelser. Utöver det kan vi tänka oss att 
ny teknik som 3d-skanning kan låta oss 
återbesöka förlorade miljöer i framtiden.

Triage 
Beslutet om en byggnads fortsatta existens 
blir oåterkalleligt. I en avfolkningssitu-
ation rör det sig oftast inte om en, utan 
mängder av byggnader samtidigt. Vi måste 
därför ha verktyg till att kunna prioritera 
rätt. Situationen liknar närmast den som 
uppstår på överbelastad sjukvård där 
läkarna tvingas utföra triage. Mänskligt 
triage idag är komplicerat och utgår från 
alla människors lika värde, men byggnader 
kan vi enklare värdera i förhållande till 
varandra. Triagebegreppet kombinerat 
med värderingar skulle därför kunna vara 
användbart för att se nyktert på byggnader 
i en befolkningsminskningssituation och 
skulle kunna dela upp byggnader så här:

A: De byggnader som kan kvarstå utan 
insatser eller kan vänta på åtgärder en 
längre tid. Oavsett lågt eller högt värde 
kommer dessa byggnader att klara sig 
tillsvidare.

B: De byggnader som förgås på sikt 
oavsett om det görs insatser eller ej. 
Oavsett lågt eller högt värde kommer 
dessa byggnader ha svårt att överleva vid 
oförändrade förutsättningar. En grundlig 
dokumentation följt av antingen återvin-
nande av byggnadsdelar eller ett planerat 
förfall kan ligga i deras framtid.

C: De som kräver insatser för att 
kvarstå – här är det relativa värdet avgö-
rande, beroende på de resurser som finns 
att tillgå. Om insatser för bevarande ska 
tas bör dessa verka för ett långsiktigt och 
hållbart bevarande, snarare än livsuppe-
hållande åtgärder, eftersom befolknings-
minskningen sannolikt är en linjär kurva. 
Uppnår det relativa värdet inte en nivå 
som motiverar bevarande åtgärder får 
byggnaden behandlas enligt punkt B. 

Hur går vi detta till mötes? 
Även om befolkningsminskning med stor 
sannolikhet ligger inom en greppbar fram-
tid är det också viktigt att se att vi är inte 
där än. De skydd, metoder och principer 
vi arbetar med idag kommer vara giltiga 
ett bra tag till – men när dagen kommer 
bör vi stå redo för en ny verklighet. Här 
behövs fler studier, fler metoder och fler 

goda exempel. Vi har i Sverige fördelen att 
befinna oss bakom trenden, och kan med 
fördel studera de länder som just nu går 
igenom denna komplicerade process. Tills 
dess bör vi se till att bejaka och bevara 
befintliga värden, så att vi står väl rustade 
för att bemöta befolkningsminskningens 
undertryck.

Om vår befintliga bebyggelse inom 
några år kommer att tillfredställa vår 
efterfrågan på yta måste vi se till att de 
andra krav vi ställer på den också till-
fredställs. I vår tid av klimatkris handlar 
detta främst om hållbarhet och energian-
vändning. I en EU-studie från 2016 slås 
det fast att byggnader i EU står för 40% 
av unionens energikonsumtion, 36 % av 
dess koldioxidutsläpp och 55% av dess 
elektricitetskonsumtion. Då huvuddelen 
av byggnadsbeståndet är äldre (90% byggt 
innan 1990) så är det i renoveringar av 
den befintliga bebyggelsen nyckeln till det 
hållbara samhället ligger. 

Vad rapporten inte tar upp är bebyg-
gelsens kulturhistoriska värden, och vad 
massiva energirenoveringar skulle betyda 
för det byggnadsbeståndet. Detta sett i 
ljuset av en pågående befolkningsminsk-
ning i såväl de forna öststaterna som i de 
folkrika medelhavsländerna försätter oss i 
en minst sagt komplicerad situation.

Klart verkar vara att våra befintliga 
byggnader spelar en avgörande roll – och 
kanske bygger vi oss inte in i framtiden, 
utan river, bevarar, renoverar, och  
restaurerar oss in i den.

1. Dokumentation av det förflut-
na låter oss återuppleva det. 
Carnuntum, Österrike - 99pi.org

2.Triage av sårade soldater 
under WWI, - Wikimedia

3. Kamikatz Brewery and Grill 
av Hiroshi Nakamura i Kami-
katsu (granndal till Kamiyama) 
återvinner byggnadsdelar från 
övergivna hus och återanvänder 
byns historia för att bygga en ny 
hållbar framtid. -Dezeen.com
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I det följande skall vi försöka sortera tidens 
lager. Vi skall undersöka möjligheten att 
formulera en tanke om ett handlande som 
alltid agerar inom flera aspekter av tid och 
hur det bygger berättelsen om vår jord. Ett 
nytt begrepp kommer att introduceras som 
ett försök att ge en meningsfull inramning 
av diskussionen. Vi förtydligar och utvid-
gar restaureringskonstens uppdrag.

Genom att beröra hur människors upp-
fattning av den egna tiden har förändrats, 
prövas idén att vi genom den yttersta kon-
sekvensen av pågående klimatförändring 
nu inträder i en tredje tidsepok. Därefter 
placeras människan i ett sammanhang 
som förbinder hennes skala med de stora 
rörelsernas tidsrymd.

Det visar sig att den långa och den kor-
ta tanken alltid verkar korsas oavsett hur 
vi vrider och vänder på ämnet. Allt vävs 
om vartannat. Summan av människors 
enskilda handlingar har klivit ur sin egen 
tid: Urtidens skeenden och samtiden har 
vuxit samman och i någon mening nästan 
bytt plats.

Som avslutning återknyter vi individen 
till dessa lager av tid såsom en förutsätt-
ning för ett ansvarsfullt tänkande och 
handlande inom den värld som återfinns 
på bilden till vänster.

En del trådar kommer att förbli häng-
ande i luften. Längs vägen nämns ett par 
namn på personer som gått före med sina 
insikter och bidrar till en riktning. Som 
grund ligger den vetenskap som bildar 
utgångspunkt för 2015 års Parisavtal om 
begränsning av utsläpp av växthusgaser 
och vad det innebär med avseende på åtag-
anden och konsekvenser.

Tid på djupet
Den franske historikern Fernand Braudel 
(1902-1985) betonade långsamheten och 
trögheten, att en samlad bild av historien 
byggs upp genom att samtidigt röra sig 
mellan tre samverkande tidslager. Det 
varaktiga, som är miljöns tid och sträcker 
sig genom århundraden eller årtusenden, 
beskriver förändringar som kontinuerligt 
pågår men som är så pass långsamma att 

Alltid denna tid! Hur än restaureringskonstens utövare vänder blick-
en, tar steget mot en handling eller ens tänker tanken på ett ingrepp 
står tiden genast där och avkräver en medveten hållning. Omställ-
ning, restaurering, klimatförändring – i alla dessa diskussioner letar 
sig tiden in som för knapp, obegriplig eller motstridig. Borde inte 
restaureringskonsten genom sin ständiga verkan i tidens närhet kun-
na bidra till att sortera tankar och strukturera samtal? Det kan den. 
Men kan restaureringskonsten också antyda en väg mot en konstruk-
tiv förväntan när framtiden antar formen av ett hot? Ett nytt begrepp 
som strävar efter att göra just detta introduceras här som ett försök.

Arkitekturens geologi

Jorden sedd från rymden, 
fotograferad av satelliten 
DSCVOR den 21 juni 2020. 
Foto: NASA

Magnus Stenmark
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förståelse av tidens och arkitekturens lager 
etableras träder handlandet in med sin tids 
tankar, sitt programs krav och sin beställa-
res förväntan.

Liksom geologins komponenter blir 
också arkitekturen del av en kontinuerlig 
tillblivelse. I rollen som byggandets geologer 
blir därför uppgiften inte enbart att svara 
på vad som står framför oss, utan att också 
levandegöra ett sammanhang där arbetet 
med en fortsatt tillblivelse blir möjlig och 
lyckosam. Någon jungfrulig mark finns inte. 
Det vita pappret finns inte.

Vi prövar nu en lätt omskrivning och 
översättning av timefulness: perspektid. Vi 
återkommer till detta.

Erfarenhet och förväntan
Om restaureringskonsten kan bidra till att 
se oss i situationens tid, ger Deep Time 
utöver att agera som den utsträckta miljöns 
tid även en annan, mer hårdkokt kunskap 
än vad arkitekturen kan leverera. När 
geologin skriver fram planetens historia 
kan den även på goda grunder uttala sig om 
delar av dess framtid. Som ett av de fält som 
under de senaste decennierna sammansmält 
till kunskapen om det planetära (läran om 
jordens samverkande system) ger kraften 
i att kunna se tillbaka på jordens förflutna 
en kunskap som kan betraktas som ett slags 
facit. Iskärnor från glaciärer, borrkärnor 
från havsbottnarna, lagerföljder i jorden 
röjer sammanhang och konsekvenser av 
händelser och skeenden. Arkitekturen delar 
inte geologins förmåga att utifrån spåren av 
det tidigare förutsäga framtiden.

Men om det kan tyckas svårt att knyta 
an till den tråd som binder vår egen art till 
vävens Deep Time, visar det sig också att 
vi idag knappt ens kan enas om vilken tid 
vi egentligen lever i. Begrepp som ”erfa-
renhetsrum” och ”förväntningshorisont”, 
liksom hur historisk tid uppfattas, har 
historikern Reinhart Koselleck (1923-2006) 
forskat och skrivit om. Vi skjuter här in 
begreppen i handlingen utan att härleda 
dem på djupet. ”De står i förbindelse med 
varandra och knyter samman det förflutna 
med framtiden.” (Koselleck).

Under den förmoderna tiden var männ-
iskans framtid och dess förväntan skriven av 
erfarenheten. Inga stora förändringar var att 
vänta och den förändring som skedde gjorde 
det så långsamt att den inordnades i med-
vetandet utan att uppfattas som ett tydligt 

brott. Händelser uppfattades som en del av 
ett mer eller mindre homogent erfarenhets-
rum där saker i stort förblev såsom de alltid 
hade varit. Krig, farsoter och svält stod som 
regel på dagordningen. Naturen utgjorde en 
regelbunden och förutsägbar fond. Världens 
slut genom apokalypsen var förutbestämd, 
oklart endast exakt när den skulle inträffa.

Sen inträder en ny tid. Den börjar ta 
form under mitten av 1600-talet, accelererar 
under senare delen av 1700-talet och vidare 
in i 1800-talet. Från att de flesta människor 
tidigare huvudsakligen har levt i mer eller 
mindre sammanhållna imperier av olika 
omfattning växer staten fram. Människan 
tar sakta makten över framtiden som lösgör 
sig från det givna och blir något som går att 
forma. Framsteget som idé gör entré: Inget 
kommer att förbli som det varit. Profetian 
ersätts med prognosen. Tanken att fram-
steg är möjliga och att människan kan styra 
framtiden växer till övertygelse. Vetenska-
pernas och teknikens utveckling gör att 
takten med vilken förändring bryter sig 
in i allt fler aspekter av en människans liv 
accelererar. Uppfattningen av jordens ålder 
expanderar från några tusen år till hundra-
tals miljoner år.

Erfarenheten som tidigare lagt grunden 
för trygghet och sammanhang upphör grad-
vis att göra tiden begriplig och framtiden 
förutsägbar. Erfarenhet och förväntan dras 
isär och förlorar allt mer kontakten med 
varandra. I denna glipa uppstår möjligheten 
till uppfattningen om en ny tid som är en 
annan. Många är de som har en uppfattning 
om vad detta framsteg mer eller mindre får 
som skyldighet att uträtta. Då människans 
tid inte längre har ett bestämt slut eller 
given utgång avskrivs apokalypsen – för en 
stat är tanken om ett absolut slut inget att 
odla. Att forma framtiden blir nödvändigt. 
Braudels tanke om miljöns tid som en stabil 
och förutsägbar regelbundenhet kvarstår 
dock inom denna nya tid. Den rår människ-
an inte på.

Den tredje epoken
När förbindelsen mellan erfarenhet och för-
väntan bryts ner förändras inte upplevelsen 
av det egna livet på samma sätt för alla. En 
person upplever sig leva i den yttersta tiden 
samtidigt som en annan ser sig leva i möjlig-
heternas tid. Någon lever kvar i kriget som 
slutade för trettio år sedan medan andra 
fortfarande lever kvar i tiden före samma 
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varje samtid inte förmår uppfatta dem. Si-
tuationens historia beskriver ett samhälles 
och en ekonomis förändring. Här återfinns 
imperier och religioner, politik och seder 
som låter sig beskrivas genom generationer 
eller årtionden. Händelsernas historia är 
varje dags tid där grupper och individer age-
rar under veckor eller vid enskilda tillfällen. 

Såväl det förflutna som framtiden utgör 
ofta grunden för litterära äventyr. Vårt 
äventyr tar sin början i Joakims von Ankas 
kassavalv på en höjd mitt i Ankeborg. I 
Medaljens Baksida befinner sig Kalle och 
Knattarna hos farbror Joakim. Pojkarna 
bygger en borg av mynt medan bankiren 
förtvivlar över att just ha förlorat ännu en 
femtiolapp på börsen, meddelat via telegra-
fens remsa. Den otursförföljde brorsonen 
sitter vid en pulpet och suddar rent gamla 
telegrafremsor så att dessa skall kunna 
användas igen. von Anka granskar missnöjt 
resultatet: ”Och slarva inte den här gången! 
Jag kan fortfarande skymta nåt gammalt 
kursfall som drabbade White Star-rederiets 
aktier!” Kalle svarar: ”Det går inte att få bort 
allt det där som skrevs om Titanic! Är det 
inte på tiden att du köper en ny remsa!”

Vad ankorna inte känner till (även om 
det säkert står i Gröngölingshandboken), är 
att fenomenet att skrapa bort äldre skrift för 
att kunna återanvända materialet inte är nå-
got som farbror Joakims snålhet uppfunnit. 
Under antiken och medeltiden var perga-
ment och andra skrivmedia dyrbara resurser 
man var tvungen att hushålla med, vårda 
och återanvända. När det befanns nödvän-
digt skrapade och tvättade man försiktigt 
bort det som tidigare skrivits och kommit 
att betraktas som mindre angeläget inne-
håll, varpå nya texter skrevs över de gamla. 
Med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel 
kan man idag återvinna den underliggande, 
borttvättade texten från ett sådant palimp-
sest. Språk och tid smälter samman på ett 
ark där det kan vara ett halvt årtusende mel-
lan två berättelser och ytterligare ett halvt 
årtusende innan ett tidigare lager väcks till 
liv igen, återkallas och blir möjligt att läsa.

Geolog Marcia Bjornerud nyttjar palimp-
sest som en illustration av den berättelse 
hon genom sin profession läser i bergarter 
och jordens lagerföljder. För hennes geolo-
giska blick blir dessa överlagringar till hela 
planetens etymologi, det språk som bygger 
berättelsen alltsedan jorden först började 
ta form. Och här talar vi inte om berättel-
sen som en enskild händelse utan om en 

jord i ständig tillblivelse: Bergskedjor och 
kontinenter blir snarare verb än substantiv 
när de kontinuerligt byggs upp och nöts ner, 
när tektoniken sakta förflyttar land och hav. 
Överlagringar berättar om tid och rum i 
rörelse under drygt fyra och en halv miljard 
år. Detta är en berättelse vars spår samtidigt 
uppvisar både långsamhet och perioder av 
stor dramatik.

Denna upplevelse av sammanhang och 
tid samlar hon i begreppet timefulness. 
Årmiljonernas överlagrade tider kräver 
ett utsträckt tänkande och bildar en tydlig 
kontrast till tanken om det tidlösa (timeles-
sness). Inom det tidlösa såsom ett orörligt 
idealtillstånd utan början eller slut sker 
ingen utveckling eller tillblivelse, inget sam-
manhang eller mening som byggs över tid. 
Timefulness är medvetenheten om en värld 
som skapas inom och av tiden.

”Blomma blad en miljard”, räknar bar-
net. Miljon, miljard – det ena tusen gånger 
mer än det andra men ändå till synes lika 
oöverblickbara för oss. Detta historiska rum 
är geologins Deep Time. Själva samman-
ställningen av ord är intressant i sig: djup 
och tid. Eller kanske snarare tid på djupet. 
Djupet adderar en extra aspekt som gör att 
utsträckningen blir lättare att visualisera 
som just en rymd eller ett rum. Deep Time, 
är jordens tid.

Men geologi är inte historia, följt av en 
framtid. Den fortgår. Här finns ett kontinu-
um som vi kan knyta an till. Att befinna sig 
i denna historiska och tidsliga rymd är att 
vara intimt förbunden med något som på-
går. Människan är inte en livsform som har 
uppstått ur intet eller ens från en gemensam 
urmoder – vår historia spänner mycket 
längre och är en del av en större helhet i 
rörelse. Denna tillblivelsens jord avslöjar 
sig inte som en kronologisk linje utan som 
en väv av samtidigheter som överlagras och 
infiltrerar varandra, samexisterar på samma 
plats och i samma material – just som de 
berättelser som skymtar på von Ankas 
återvunna telegrafremsa. Geologin drar ut 
tidens trådar bakåt, förankrar oss i den ur-
tida historiens djup vars tidsbegrepp också 
omfattar det som skall komma.

Genom att försöka se och tyda den 
byggda vävens lager och ur detta skapa ett 
sammanhang där en samtid kan foga in nå-
got för framtiden, blir restaureringskonsten 
en arkitekturens geologi. Den inträder först 
som undersökande för att sedan bli hand-
lande – gränsen ibland oklar. Allt eftersom 
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inom loppet av ett fåtal år. Återkopplingen 
på människans handlingar har rört sig från 
det lokala till det globala där konsekvenser 
potentiellt sträcker sig över årtusenden, 
kanske ännu mycket längre. Samtidigt har 
jorden blivit en händelsernas planet. Tider 
överlagrar och genomtränger varandra där 
summan av enskilda handlingar har rört sig 
in i den djupa geologiska tiden, in i framti-
dens Deep Time.

Knappt tio år (till 2030) att kröka dia-
grammens kurvor och halvera utsläppen av 
växthusgaser, ytterligare knappt tjugo år (till 
2050) att dra ned dem till netto noll så att 
den globala koldioxidbudget som upprättats 
skall kunna hållas och därmed (till 2100) 
hålla en temperaturökning under de önsk-
värda 1,5 grader som fastställdes i Parisavta-
let (2015). Det är skarpt läge.

Åter genom alla lager
Vi jobbar oss genom lagren tillbaka till 
utgångspunkten. Vi har formulerat grunden 
till ett förhållningssätt som bygger på att 
tänka och verka inom ett plural av tider och 
aspekter av tid. Det förankrar vårt sökande 
efter tanke och handling i ett äventyr.

”Ack ock ve! Jag skulle ha sålt i tid, om 
jag bara förutsett det där isberget! Den som 
ändå kunde skåda in i framtiden!” Farbror 
Joakim – denna snarstuckna, rika och 
ängsliga anka! Han och Kalle ger sig av för 
att söka den medaljong som enligt legenden 
skall ha gett Michel de Nostrildame (Näs-
dradamus) förmågan att se in i framtiden. 
Den återfinns i en övervuxen gravkammare 
på en vingård utanför Paris. Medaljens 
Baksida visar sig dock vara förbannelsen 
som drabbar den som rövar amuletten från 
graven. Den mest osannolika serie av olyck-
or drabbar dem slag i slag innan brorsonen 
slutligen förmår sin farbror att återbörda 
medaljen. Några klipp på börsen genom för-
utseendet blir det inte. Huruvida von Anka 
köpte en ny remsa till telegrafen förtäljer 
inte historien.

Varken geologin eller arkitekturen kan 
montera en helt ny remsa i det maskineri 
som skriver fram samtid och framtid. Men 
berättelsen kan ändras, vidgas och ges en 
annan riktning. Det är det vi skall göra nu.

Inget är skrivet i sten, sägs det.
I stenen är dock skrivet en hel del.
Emellanåt illustreras geologisk tid på så 

sätt att fyra och en halv miljard år kompri-
meras till ett år, en vecka eller till och med 

en dag. Syftet är att ge en fattbar inramning: 
Vad hände under april, hur varmt var det 
i torsdags eftermiddag, vilka arter fanns 
vid halv nio på kvällen? Tanken är god och 
sådana omskrivningar syftar också till att 
åskådliggöra den tid som människan verkat 
på jorden. Den blir alltid mycket kort, tim-
mar eller bråkdelar av en sekund beroende 
av hur man räknar. Det underliga med alla 
dessa övningar är att de i sin ambition att 
omfatta den djupa tiden alltid saknar fram-
tid – som om vi befann oss både i människ-
ans och jordens yttersta tid.

Men det är mycket kvar.
Som här försökt visas finns ett kontinu-

um vi kan samtala med och vars processer 
fortgår under enorma tidsrymder. Och vi 
är en del av detta. Det är en del av vårt arv. 
Våra förfäder dök inte upp strax före mid-
natt: De senaste fyra och en halv miljarder 
åren sedda genom ett dygn innebär att vi 
kan spåra dem till klockan sex på morgonen, 
till gryningen.

Det råder någorlunda konsensus kring 
vår sols förväntade livslängd och vid vilken 
tidpunkt den kommer att ha förändrats 
på ett sådant sätt att liv på jorden inte blir 
möjligt. Vi är knappt halvvägs. Vår stjärnas 
liv komprimerat till ett år skulle ge att det 
nu är försommar, snart midsommartid. Det 
är en vacker tid.

Det finns något genuint sorgligt över att 
liv såsom vi känner det en dag inte kommer 
att vara möjligt på jorden. Och tanken på att 
det i en ej alltför avlägsen framtid inte skulle 
finnas några människor som tar vid efter 
våra närmaste och deras efterföljande som 
går att föreställa sig, är minst sagt oroande 
på ett oklart sätt. Till vilken grad bygger 
vår uppfattning om oss själva och eventuell 
”mening” på att släkten fortsätter att följa på 
vårt? Antagligen mycket mer än vi inser. En 
av vetenskapen förutspådd apokalyps har 
här varit ett sätt att illustrera tanken om en 
förändring av vår uppfattning av tid såsom 
resultat av en för oss nu skönjbar och fullt 
möjlig framtid. För ungefär etthundra tusen 
år sedan levde åtminstone sex olika arter 
människa samtidigt på jorden. Idag finns en 
kvar.

Oavsett, står vi inför det intressanta 
faktum att vi kan dra upp konturerna av en 
fjärran framtid samtidigt som det närmaste 
årtusendet förblir oklart. Vad som sker med 
jorden när solen börjar förändras till en röd 
jätte om cirka två miljarder år kan förutses. 
Den nya superkontinent som kommer att 
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krig. Samtidigt finns ytterligare andra som 
helt har gjort sig av med kriget för att med 
ny förväntan bygga en framtid fri från min-
nen och erfarenheter.

Idag kan vi konstatera att människan 
såsom ”geologic agents of the first order” 
(Bjornerud) har blivit en drivande kraft 
bakom förändringar av jordens stora, 
övergripande system som bland annat styr 
klimatet. I och med detta sker oundvikligen 
något med vår tidsuppfattning, vår plats 
inom denna tid och vad människans sam-
lade handlande inte bara kan utan faktiskt 
åstadkommer.

Anta att de klimatförändringar som har 
satts i rörelse har nått den punkt då de är 
irreversibla och självförstärkande effekter 
griper in (som när avsmältning av Arktis 
frilägger mer öppet hav, vilket är mörkare 
än is och reflekterar mindre värme bort från 
jorden, vilket accelererar avsmältningen, 
osv). Anta att all is på vid polerna smälter, 
först i den norra hemisfären och därefter vid 
Antarktis. Havsnivån stiger med 60 meter. 
Ingen kan idag med säkerhet säga hur lång 
tid detta kan ta även om det kunde faststäl-
las att det kommer ske. Kanske ett årtu-
sende, kanske mer. Enskildheterna saknar 
här betydelse. Om det betyder människans 
slut eller slutet för civilisationen såsom vi 
känner den gör i detta sammanhang ingen 
väsentlig skillnad.

I någon mening återkommer apokalyp-
sen. Faktum är, att den i så fall egentligen 
redan har skett: Grundbetydelsen av själva 
ordet apokalyps är att något avslöjas. Men 
denna gång har apokalypsen inte återvänt 
genom religionens profetia utan genom nå-
got fastställt av vetenskapen. Frågan är inte 
hur det kommer att bli, utan frågan är här: 
Vad skulle vetskapen om detta göra med 
oss, vilken förväntningshorisont tecknar 
vi och vilken erfarenhet tar vi med oss in 
en sådan (fram)tid? Det går att ta ett steg 
tillbaka och få med kärnan: Vad gör blott 
möjligheten att vårt handlande kan leda till 
en sådan situation? Hur ”bebor” vi en tid 
där ett hot rycker fram mot oss? Hur talar 
vi och agerar när vi inte ens kan enas om 
vilken tid vi lever i?

Om detta scenario vore sant betyder 
det rimligen att vi inträder i någon form av 
tredje tidsepok (eller tredje tidsuppfattning) 
bortom det vi benämnt som den nya tiden, 
vilken vi nu i så fall lämnar bakom oss. I 
vår epok kommer framstegets förväntan 
om en förändring till ett ständigt bättre att 

upplösas, och förväntan kommer inte att 
återgå till en förmodern förutsägbarhet. 
Samtidigt bär vi fortsatt med oss den nya 
tidens avlägsnande från erfarenheten såsom 
en förankring av livets rytm. Vi hänger löst i 
bägge ändar.

På en plats utan vare sig meningsfull 
erfarenhet eller besjälad förväntan vill vi 
inte befinna oss varken som art eller som 
individ. Där odlas inte förmågan till hand-
ling, sammanhang eller glädje. Detta blir 
ett klaustrofobiskt nu, en snäv och kompri-
merad brännpunkt där vi pressats samman. 
Ovisshet, oro och hot kommer att låsa tanke 
och handling. Något (eller flera något) krävs 
för att bryta upp denna punkt. Här skall vi 
slå in en kil.

Perspektid
Arkitektur kräver människans närvaro för 
att uppstå och upprätthållas. Vi omfattar 
på så sätt hela vårt ämnes historia alltsedan 
dess gryning, liksom även samtid och fram-
tid. Att ägna sig åt arkitektur borde alltid 
vara att verka inom alla de tre lager av tid 
som Braudel ställde upp för en god historie-
skrivning.

Genom att positionera restaurerings-
konsten som arkitekturens geologi blir 
dess uppgift att slå vakt om ett temporalt 
tänkande som kan bära en berättelse om 
sammanhang och kontinuerlig tillblivelse 
som förankrar oss i tid och rum. Restau-
reringskonst blir konsten att upprätthålla 
detta tänkande som en utgångspunkt för 
ett ansvarsfullt handlande över lång tid. 
Detta är den grundläggande innebörden av 
perspektid. 

Det innebär delvis nya krav på en 
disciplin som i första hand har verkat i och 
genom det förflutna, inte sällan i ett udda 
eller specifikt sammanhang vid sidan av 
varje dags liv. Av traditionen ärvda och 
centrala begrepp som värde, autenticitet och 
minne kommer i relation till hållbarhet med 
nödvändighet att behöva skruvas på.

Som nämnt inledningsvis gör sig själva 
tiden idag även gällande genom den brådska 
som syns krävas för en omställning som 
framgångsrikt skall kunna bidra till att 
bromsa pågående klimatförändring. Brau-
dels utgångspunkt om miljöns tidslager som 
en stabil regelbundenhet gäller inte längre. 
Forskning såväl som konkreta vittnesmål 
bekräftar en planet med accelererande 
oförutsägbarhet och nya förutsättningar 
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tre då människans val nu agerar inom det 
varaktiga. 

Perspektid innebär att röra sig genom 
och förankra sin tanke inom alla dessa tids-
lager, att lägga snitten så att sammanhang 
träder fram och utforma ett handlade däref-
ter. Restaureringskonsten slår in sin kil inte 
för att agera dåligt samvete utan för att ta 
plats som en skapande kraft. Med perspek-
tid kan vi få hjälp att formulera en tidsupp-
fattning som samlar många människor i en 
epok som för att upprätthålla förväntan om 
en rimlig framtid måste bäras av hopp och 
möjlighet. Denna epoks förväntningsho-
risont är ännu inte formulerad. Men vi är 
många som funderar. 

Bilden av jorden på den första sidan är 
ett försök att i all enkelhet illustrera denna 
tankes lager. Det viktiga är inte att jorden 
är vacker. Det viktiga är när bilden togs: 
söndag 21 juni 2020. Det var söndagen i 
midsommarhelgen, två dagar efter midsom-
marafton. Jag minns den midsommarafto-
nen. Jag vet precis var jag var, med vem och 
vad vi gjorde. Kanske minns Du var Du var? 
Det var en vacker helg. Min vetskap om var 
jag var och vad jag gjorde knyter mig till det 
jag ser på denna bild på ett sätt mina ord 
inte riktigt når. Det svider liksom till. Det 
är en känsla. ”Feelings are from the future.” 
säger Timothy Morton.

Evig, ändlig, föränderlig. Vårt hem.
Ett äventyr i ständig tillblivelse.

Marcia Bjornerud, Timefulness – How thinking like a geologist can help save the world,    
Princeton University Press, 2018

Generation Anthropocene, Timefulness, with Marcia Bjornerud (2020-05-06),    
https://www.genanthro.com/2020/05/06/timefulness-with-marcia-bjornerud/

Erik Brandt Dam, Egna Restaureringsarbeten, Kungl Konsthögskolan, 2021-03-22

Fernand Braudel, Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid, Alhambra, 1997

Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, Daidalos, 2004

Timothy Morton, Dancing About Architecture, 2021 Symposium: Sustainable Futures (2021-01-18), 
https://vimeo.com/503901775

Yoval Noah Harriri, Sapiens, Natur & Kultur, 2014

Don Rosa, Medaljens Baksida, Kalle Anka Extra nr 2/2014

John Schellnhuber, Fenomenet som kan skapa chockvågor, Svenska Dagbladet, 2020-12-08,  
https://www.svd.se/fenomenet-som-kan-skapa-chockvagor

Sverker Sörlin, Antropocen – En essä om människans tidsålder, Weyler Förlag, 2018

ARKITEKTURENS GEOLOGI

uppstå om ungefär tvåhundra miljoner år 
när kontinentaldriften återigen har sam-
manfört de stora landmassorna har redan 
namngivits. Vi vet genom geologin att nästa 
istid bör infalla om åttiotusen år. De när-
mast kommande generationernas framtid är 
dock oviss.

Med familjen som bild för de som står 
en människa allra närmast (en bild de 
flesta kan relatera till oaktat hur ens egen 
situation ser ut och närhet är sammansatt), 
spänner en omsorg om de närmaste över två 
århundraden. En person som blir förälder 
idag har sannolikt barnbarn i livet framåt 
mitten av nästa sekel, samtidigt som samma 
persons mor- och farföräldrar föddes vid 
mitten av föregående århundrade. Det är 
två hundra år av nära anhöriga. En utvidgad 
omsorg och anknytning till släkten bortom 
de allra närmaste lägger snabbt till sekler 
i alla riktningar. När vi uppmärksammar 
den mosaik av ekosystem som vi är helt 
beroende av läggs årtusenden direkt till vår 
utvidgade omsorg. Ansluter vi till geologin, 
vars system och cykler har arbetat sedan 
begynnelsen och kommer att fortsätta 
reglera de riktigt långa linjerna, finner vi oss 
stående mitt i Deep Time. Flerfaldiga lager, 
en väv.

Framtidens framtid
Om geologin tar ansvar för berättelsen om 
det varaktiga som den utsträckta miljöns 
tid, tar restaureringskonsten plats bland 
dem som närmare synar och arbetar med 
det mer överblickbara mellanlagret som 
sträcker sig i alla riktningar genom situa-
tionens tid. Ett strukturellt tänkande och 
handlande över generationer behöver ses 
över i grunden. Att säga att vi behöver bygga 
en ny tidsuppfattning är att ta i. Men san-
ningen ligger där någonstans. Vissa menar 
att det är själva idén om ”framsteget” som 
först måste läggas åt sidan. Kanske.

Men vad sker i händelsernas tid, med 
individen? Ändra Dig. Ja, men hur och 
till vad? Koselleck skriver att ”Hopp och 
fruktan, önskan och vilja, oro, men också 
rationell analys, mottaglighet eller nyfi-
kenhet ingår i och konstituerar förväntan.” 
Här finns ändå en hel del att jobba med. 
Avgörande blir att tala om detta och att tala 
om någorlunda rätt saker. Det handlar inte 
om att hitta ett (1) språk – utan att hitta ett 
språk. Grunden för språket torde vara ett 
allvar i så motto att vi talar klarspråk. Inom 

detta språk kommer vi även att behöva föra 
samtal över tid i flera avseenden. Och för att 
forma detta till en handlingens tid vore det 
önskvärt att så många som möjligt samlas i 
någorlunda samma uppfattning om sin tid. 
Denna epok bör kanske ha ett namn för att 
underlätta. Hållbarhetens tidsålder? Männ-
iskans tidsålder? Olika förslag har prövats, 
något nytt kommer inte att presenteras här.

Om arkitektur i första hand kan tillåtas 
ses som den byggda verkligheten snarare än 
den visualiserade förblir den alltid en del av 
ett konkret, fysiskt handlande. Genom sitt 
språk kan den bidra till att manifestera tan-
ke och handling som en del av berättelsen 
om en värld i kontinuerlig tillblivelse. Istäl-
let för att nära ett komprimerat nu som vän-
der blicken inåt, styr det allas vår självbild 
mer mot den av arvtagare eller efterföljare. 
Begrepp som minne och kontinuitet lyfter 
genast tanken att något skall bäras genom 
tider och över generationer på ett sätt som 
skänker stolthet och glädje. En utökad om-
sorg tänjer snabbt ut tiden i bägge riktning-
ar och tar upp frågan om vad en god anfader 
borde vara och göra, vad det innebär att leva 
ett värdigt liv. I denna kedja av tankar följer 
sen krav på ansvar och eftertanke – och en 
slags försiktighetsprincip som ställd intill 
den etablerade idén om framsteget kommer 
att framstå som radikal.

Ett klokt, låt oss säga fördjupat förhål-
lande till planeten som helhet kommer att 
behöva växa fram tillsammans med tanken 
om hur en önskvärd framtid skall ta sig ut. 
Kanske är den vad filosof Timothy Morton 
(f 1968) kallar ”[…] the future future. Not 
the predictable one which is just the one 
past built out a little more above the abyss.” 
Förfluten tid och historien bär vi med oss, 
men ytterligare en bit av en bro byggd ut 
över avgrunden kommer inte att vara rätt 
väg. Just det alternativet kan vi i alla fall 
stryka redan här.

Midsommar
Som inledningsvis nämndes har ambitionen 
här varit att försöka skära genom tre lager 
av tid för att söka en tanke som grund för ett 
långsiktigt handlande. Miljöns tid såsom det 
varaktiga har utsträckts till geologins Deep 
Time. Situationens tid har antagit formen av 
det kommande, oklara årtusendet knutet till 
de närmaste seklen bakom oss. Händelser-
nas tid har genom summan av vårt enskilda 
handlande kommit att binda samman alla 



103

På 1760-talet byggdes Lambohovs säte-
ri som under lång tid varit en storgård 
med jordbruksmark och djurhållning. I 
anslutning till dess huvudbyggnad och 
flyglar finns rester av flera trädgårdar och 
en engelsk park. Lambohovs inre park 
omvandlades från att ha varit en strikt sen-
barock trädgård till att under 1800-talet bli 
en romantisk park med böljande gräsytor, 
slingrande gångvägar och fritt planterade 
träd. Även om trädgården förenklats och 
dess innehåll ändrats har den under lång 
tid haft en tydlig avgränsning till kring-
liggande marker. Säteriet var självförsör-
jande och under största delen av gårdens 
verksamhet har bete för kor och får hållits 
på de kringliggande markerna, utanför 
parken. Ett foto finns dock från den första 
hälften av 1900-talet som visar fårbete i 
det centrala parkrummet framför huvud-
byggnaden. På historiska foton framträder 
en öppenhet mellan träden i parken och 
kontakten med kringliggande landskap är 
tydligare. 
 
Syfte med fårbete
Lambohovs park är idag delvis förfal-
len och igenvuxen. Några spår från den 
engelska parken går knappt att se på 

grund av allt sly. Som ett led i att återta 
parkkaraktären och minska förfallet skulle 
fårbete kunna introduceras som möjlig 
skötsel i delar av parken och på närliggan-
de marker. Fårbetet kommer att bidra till 
att aktivera gården som i dag ligger i vila. 
Frågor som ska besvaras i studien är hur 
nya stängsel kan integreras i nuvarande 
Lambohovs anläggning. Även belyses vilka 
effekter detta ger och hur de historiska 
spåren från engelska parken värnas. Kan 
både får och människor dela på parkrum-
met och hur kan det utformas?

Att återintroducera fårbete på Lam-
bohov ger flera fördelar. Betet leder till en 
hållbar skötsel av marken och främjar den 
biologiska mångfalden vilket ansluter till 
de nationella miljömålen. Vid bete ändras 
både flora och fauna och marken blir 
artrikare. Det kan ersätta bränsledriven 
gräsklippning och förhindra uppkomst av 
sly i de miljöer det förekommer. Betande 
djur som nyttjas i park- och markförvalt-
ning bibehåller det öppna kulturlandska-
pet med vegetationsbryn och variation. Det 
är samtidigt ett pedagogiskt och upple-
velsemässigt attraktivt inslag i stadsnära 
grönområden.

I många kulturhistoriska parker och landskap söker förvaltningarna 
efter metoder för en hållbar skötsel. I flera fall används fårbete eller 
ängsslåtter. Den engelska parken vid Lambohov har delvis blivit för-
vildad och övervuxen av sly. I detta förslag studeras hur just fårbete 
kan användas i restaureringen av en stadsnära kulturhistorisk park 
som Lambohov och samtidigt vara ett bidrag till en levande och att-
raktiv miljö för parkbesökare.

Lambohov - en engelsk park för djur och människor

Får i beteshage 
Anna Enberg

Anna Enberg
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fälle i varje fålla. På frisk naturbetesmark 
kan en hektar försörja åtminstone 4 tackor 
under en säsong. På torr naturbetesmark 
kan varje hektar försörja 2 tackor. I början 
av säsongen kan djuren återkomma till fål-
lan efter cirka två till tre veckor och senare 
under säsongen när betestillväxten sjunker 
efter cirka tre till fyra veckor. Fåren behö-
ver friskt vatten två gånger om dagen. De 
behöver även tillgång till ett fårstall för 
skydd under vintern. Enligt Jordbruks-
verkets djurskyddsbestämmelser ska får 
i Östergötland vara ute minst 3 månader 
under perioden 1 maj till 15 oktober.

I parken på Lambohov med närmast 
kringliggande mark beräknas fyra fållor på 
ungefär 0,5 hektar var kunna tillskapas. 
Det är ett naturbete som varierar mellan 
frisk och torr mark vilket gör att en hektar 
räcker för minst tre till fyra tackor och 
hela området beräknas kunna försörja 6-8 
tackor.

Ställningstaganden
För att både får och människor ostört ska 
kunna vistas i Lambohovs engelska park 
föreslås ett bete i separata inhägnader. 
Flera av de historiska gångstigarna åter-
införs för att öka attraktiviteten i parken. 
Målet är att besökare ska kunna promene-
ra längs nya stigar vid sidan av och längs 
med beteshagarna i parken. Under senare 
delen av 1900-talet har stadens gräns 
och Lambohovs bostadsområde närmat 
sig parken och istället för att bjuda in det 
kringliggande landskapet kan parkens 
gränser förtydligas mot staden. Samtidigt 
bör den förvuxna vegetationen gallras och 
kopplingen till beteshagar vid sidan av par-
ken och till Slaka kyrka förstärks.

För att kunna integrera betesfållor i 
parken används och förstärks de grän-
ser och rester av inhägnader som finns 
bevarade i den mån det är möjligt. De olika 
inhägnaderna anpassas till den plats de 
ligger i. Gräsytor ska finnas för bruk av 
besökare, och bron över dammarna samt 
stigar runt dammarna ska fortsatt vara 
tillgängliga. Den del av engelska parken 
med flest spår av den romantiska engelska 
parken med eremitage och tempelplats 
bibehålls utanför betesfållor. Närhet till 
nytt fårstall och vintervistelse ska finnas. 
Växtlighet, murar och andra spår från 
barockträdgården ska också bevaras. För 
att på bästa sätt bevara alla kulturhisto-

riska spår  anläggs en fålla i en del av den 
centrala parkens gräsytor och en fålla 
bortom dammarna och innanför parkens 
yttre gräns och a-ha diket. Fåren får alltså 
här ”flytta in” i parken.

Historiska spår
Parken på Lambohov har flera rester av 
både barockanläggningen och den engel-
ska parken. Den har delvis vuxit igen med 
tätt sly. Här finns dammar, antydningar till 
stigar, alléer och fundament till eremitage, 
formad kulle och en trolig tempelplats. De 
äldre stigarna finns med på byggnadsmin-
neskartan och kan åter tas fram i landska-
pet. Strax utanför parken, i området mel-
lan park och bostadsområde, finns delar av 
ett elljusspår som är väl använt för löpning 
och promenader. Detta spår får vara kvar, 
men skiljs från själva parken. Gallringen 
av de mest tätbevuxna områdena bör göras 
i etapper i kombination med betet. Lövsly 
tas bort men skott av ädellövträd sparas 
för utveckling i framtiden.

På Lambohov är den uppbyggda muren 
längs en del av trädgårdens yttersta gräns 
ett omvänt aha-dike, då marken fyllts 
upp istället för att grävas ur. Muren med 
den böljande marken döljer ett rörigt 
sten-landskap bortom trädgården men 
kan också ha använts som avgränsning 
tillsammans med ett stängsel för att hålla 
djur utanför. Syftet med aha var detsam-
ma, att betraktaren skulle få en illusion av 
obruten, kontinuerligt böljande gräsmat-
ta och öppen siktlinje ut i landskapet. 
(Aha-dike: var ett torrt dike med en insida 
som byggdes upp av en sten- eller tegelvä-
gg, den yttre sidan av diket utformades att 
luta brant utåt mot betesmarken.)

Inhägnader
Det finns olika typer av hägn som använts 
för hagmarker, stenrösen, stängsel av trä 
och taggtråd, nätstängsel, gärdesgårdar 
av olika modell, levande hägn som häckar 
eller rishägn, jordvallar och diken. Även 
vatten har utgjort gränser för betesmarker. 
För fårbete bör inhägnaden vara 1,1 meter 
hög. I det fall en väg eller gångväg leder ge-
nom beteshagen bör självstängande grin-
dar användas, alternativt färister om det 
finns tillräckligt utrymme. Den vanligaste 
stenmuren i det mellansvenska landskapet 
är dubbelmuren eller skalmuren. Efter laga 
skiftets genomförande ca 1820 började 

Bild  4
Parken på Lambohov, Vårlök

Bild 5
Hägnader och stigar på karta 
från 1960-tal

Bild 6
Arealuppmätning 1843, Lant-
mäteriet
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Den engelska landskapsparken
I Sverige introducerade parkarkitekt Fred-
rik Magnus Piper den engelska landskaps-
parken. Piper är mest känd för sin general-
plan för Hagaparken i Stockholm från år 
1781. Den engelska parken skulle efterlikna 
ett naturlandskap men var ett iscensatt och 
planerat landskap av böljande marker med 
gräs, dungar av träd, dammar och sling-
rande gångvägar. På utvalda platser pla-
cerades paviljonger eller ruiner i siktlinjer 
vilka bidrog till parkupplevelsen. Idealet 
kom från den engelska landsbygden, med 
ett betat landskap och böljande land-
skapsformer. Det öppna landskapet som 
omslöt den engelska parken sammanför-
des visuellt med parken genom så kallade 
aha-diken som stängde betande djur ute 
från själva parken, men inte hindrade en 
öppen vy ut i landskapet. I svenska land-
skapsparker var dessa osynliga hinder för 
betesdjuren inte så vanliga. Här avgränsa-
des oftare de engelska parkerna och även 
vissa barockparker hade en bortre avgräns-
ning som inte fanns i parkernas struktur i 
Frankrike.

Den engelska parken i Sverige place-
rades ofta utanför de äldre barockträdgår-
darna, som en bortre utvidgning eller en 
sidoställd park vid slott och herrgårdar. I 
Lambohov omformades istället stora delar 
av den barocka parken till en engelsk park 
som sträckte sig från huvudbyggnaden 
och ut i landskapet. Barockparken hade en 
symmetri och var troligen omsluten av två 
alléer som ledde fram mot en central rek-
tangulär damm. Idag finns endast några få 
spår av alléerna kvar samt de stödmurar 
som byggde upp barockparterren framför 
huvudbyggnaden.

Fårbete i 1900-talets parkskötsel
På en bild av Lambohov från mitten av 
1900-talet syns får beta på den centrala 
pelousen (gräsmatta/gräsplan på franska) 
framför Lambohovs huvudbyggnad. Fåren 
har här flyttat in i själva parken och blev 
del av skötsel av parken, inte bara del av 
omgivningen. Det finns fler exempel på an-
vändning av fårbete i parker under samma 
tidsepok. Tidigare stadsträdgårdsmästaren 
i Stockholm, Holger Blom, arbetade utifrån 
en idé om att levandegöra parkerna. De 
större områdena ansåg han borde skötas 
med betande boskap istället för maskiner. 
Stockholms stad tog beslut om att starta 

ett schäferi, vilket är en äldre benämning 
för att större, kommersiellt hållande av får, 
med tillhörande byggnader och ekonomi. 
År 1939 inköptes de första fåren. Detta 
blev även del i beredskapsåtgärder vid 
andra världskrigets utbrott. Fåren skulle 
ge ull, kött samt kunna ersätta krigsmobili-
serade parkarbetare. Stockholms stad höll 
får på Norra Djurgården och Ladugårds-
gärdet ända fram till 1991.

Även staten har haft får för marksköt-
sel i de statliga parkerna. 1924 inköptes 
av Kungliga Byggnadsstyrelsen en får-
hjord med 200 merinofårtackor. Detta 
är den första fårhjorden som dokumen-
terat kallades ”Kungens får”. De hölls vid 
Dragonstallet vid Drottningholms slott 
och gick på sommarbete i Drottningholms 
slottspark under tiden 1924–1954. Under 
denna period hölls fåren av en anställd 
fåraherde och vallhund. Människor och får 
kunde samsas och inga stängsel behöv-
des. Fåraherden såg till att fåren flyttades 
mellan betesplatser, och att få in och ut 
fåren till fårstallet vid paus mitt på dagen 
och för kvällen. Till sin hjälp hade herden 
en vallhund som framförallt drev på fåren 
vid förflyttningar. Djurgårdsförvaltningen 
har sedan 1995 hyrt in får under namnet 
”Kungens får” av privata fårägare för bete 
på Djurgården inom stängslade ytor.

Betesdjuren
Tidigare i trädgårdshistorien har betes-
djur, till exempel hjortar, kor och får, 
varit vanliga för skötsel av stora gräsytor i 
trädgårdar och parker. De var ett levande 
inslag i parkmiljön, höll gräset kort och 
fick samtidigt bete. I Sverige har det sedan 
1600-talet även funnits “kaninholmar” vid 
vissa slott och herrgårdar. Kaninerna var 
ett pittoreskt inslag i parkmiljön, användes 
som betesdjur och även för att få tillgång 
till kött och skinn. Vid användning av 
betesdjur idag finns regler och rekommen-
dationer att följa. Om fårbete skulle införas 
på Lambohov bör djuren få tillgång till fle-
ra fållor. Då betesmarken delas upp i flera 
fållor blir betestillväxten bättre, växtlighe-
ten gynnas och avbetningen blir jämnare. 
Fållindelning är extra viktigt på naturbe-
tesmarker för att minska antalet rator, d v 
s områden inom gräsvall som djuren väljer 
att inte äta. Det är bra att eftersträva ett 
djurantal anpassat till fållans avkastning så 
att djuren betar max en vecka per betestill-

Bild 1
Får i Hagaparken , Yngve 
Karlsson 1950 (Wikipedia)

Bild 2
Fårbete i Drottningholm-
sparken, Carl Gustaf Rosen-
berg före 1950  (Wikipedia)

Bild 3
Får i Hagaparken, Lennart av 
Petersens 1949 (Wikipedia)
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Skyddsbestämmelser 1967, kartbilaga, Kulturfastigheter

Arrendator Viveka Fransson, Kronobergs Kungsgård telefonintervju, mars 2021

Foton där inte annat anges i bildtext är tagna av Anna Enberg

Bild 1
Lambohovs park, grind-
stolpar av granit
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Bild 1
Lambohovs park och damm

Bild 2
Lambohovs park

Bild 3
Bokträd i Lambohovs park

uppodlingen och därmed stenbrytning-
en att öka. I samband med detta började 
man bygga dubbelmurar. Ytterkanterna 
byggdes (skalet) och mellanrummet fylldes 
med småsten. De bästa stenarna användes 
till ”skalet”. Deras ligg- och byggsidorna 
skulle vara så jämna att stenen kunde ligga 
stadigt och att ny sten kunde byggas ovan-
på. Den finaste sidan, visesidan, skulle 
vara slät och visas utåt. På Lambohov finns 
både historiska kartor och kvarvarande 
spår i landskapet som visar var stängsel 
och andra avgränsningar funnits och hur 
de sett ut. Här finns flera dubbelmurar, 
trästolpar med taggtrådsstängsel och 
rester av nätstängsel. Tydliga granitpelare 
visar entréer till parken och anläggningen. 
Stenmurarna är kallmurade, vissa friståen-
de och andra fungerar som stödmurar.

På Lambohov hade det varit passande 
med ett bete utan inhägnader, där fåren 
istället blir vallade. Det är tyvärr inte 
möjligt beroende på de många hundägare 
som finns i dagens samhälle och även den 
ökade trafik vi har idag. Dessutom hade en 
person behövt anställas för att passa fåren 
under minst tre månader då de vistas ute. 
De fyra fållorna som här föreslås på Lam-
bohov är i storleken 4300 m², 4600 m², 
4700 m² respektive 6400 m². Detta ger en 
inhägnad på ca 1340 löpmeter. Framförallt 
inhägnas de av ett nytt stängsel av trästol-
par och en överliggare i trä och nätstäng-
sel. Träliggare och stolpar impregneras 
med roslagsmahogny till en brun nyans. 
Roslagsmahogny verkar bevarande och 
består av en del trätjära, en del kokt linolja 
och en del balsamterpentin. Denna nyans 
smälter väl in med grönskan och syns 
tydligt i vinterlandskapet. Det knyter an till 
det tjärade staketet runt huvudbyggnadens 
cour d´honneur. Till varje fålla behövs en 
låsbar grind. Stora delar av stängsel skapas 
med hjälp av lindhäckar i kombination 
med nätstaket. Häckarna förtydligar par-
kens gränser samtidigt som de hägnar in 
fållorna i ytterkant. På en plats föreslås att 
det befintliga diket görs om till ett aha-dike 
och utgör del av gräns till en av fållorna.

Reflektion
Parker som Lambohovs park, som ligger 
i en stadsnära miljö med möjlighet för 
många besökare och har potential att bli en 
stadsdelspark, bör kunna skötas med bete. 
Även om det gör att ett nytt lager tillförs 

anläggningen då det tidigare inte funnits 
bete just på dessa platser eller i denna 
utbredning. Det viktiga är att förankra 
de fysiska elementen och att samtidigt 
lämna plats och tillgängliggöra parken för 
besökande människor. Ställningstagandet 
har varit att fåren på Lambohov ska få vara 
i fred på bete och att stängsel får varieras i 
form och uttryck.

Kostnader för stängsel och fårdrift vägs 
upp av minskade kostnader för skötsel och 
bidrar till att skapa det nya besöksmålet 
Lambohov. Med bakgrund i den historiska 
användningen av betesdjur i parker och 
djurgårdar har vi möjlighet att inspireras 
av den markanvändningen och skapa nya 
miljöer i befintliga anläggningar.   

En väsentlig aspekt vid användning av 
bete som markskötsel i historiska parker 
är att hägn och hagar eller fållor integreras 
i den övergripande parkstrukturen och 
att planering görs utifrån både historiska 
strukturer, gestaltning och upplevelse av 
parken. Detta skiljer betet i en iscensatt 
parkmiljö från betet i det öppna kultur-
landskapet.
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Kvarteret Lindormen är det enda  
kvarter som finns kvar i centrala Uppsala 
där allmänheten fortfarande har möjlighet 
att uppskatta en omfattande översikt över 
spåren av Uppsalas stadsutveckling. Från  
etableringen av hantverksgårdarna vid  
Fyrisån under 1700-talets mitt och 
1800-talets början, samt uppgraderingen 
av de flesta av dessa till handelsgårdar 
under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet, hela vägen fram till saneringar 
och rivningsvågen på 1960-70-talet med 
den följande tendensen att bostadifiera 
nästan hela området. 

Kvarteret ligger idag inom riksintresse 
med beteckning q i detaljplan, som innebär 
en hög grad intresse i det kulturhistoriska 
värdet av byggnaderna. Dessutom utförs 
just nu ett planeringsarbete för en ny 
detaljplan vid Uppsala kommun för att 
främja en utvecklande strategi för hela 
området. En hög prioritetsnivå tillämpas 
för att bevara de gamla befintliga husen 
i sin helhet, samt återskapa 1800-talets 
färgsättning och fasadmaterial, som blev 
ersatt under de från 60 talets-mitt  
tidstypiska renoveringarna. Det finns  

därtill ambitionen av att återställa den  
ursprungliga gårdsstrukturen som revs 
under samma period, genom att förtäta 
gårdarna med nya bostadshus. 

Rivningsvågen som påverkade  
kvarteret Lindormen under 1960-70-talet 
formade en tomhet på innergårdarna och 
de bär fortfarande spår av den hårdhänta 
behandling som tillämpades utan hänsyn 
till ett bevarande eller återskapande per-
spektiv. De tomma ytorna efter rivningar 
fylldes istället med buskar och parkerings-
platser, som betonar ännu mer den känsla 
av ofullständighet som man upplever idag 
när man står på innergårdarna. Bland de 
byggnaderna som revs är Sonjas Karamell- 
och Chokladfabriken som en gång i tiden 
stod på tomten 3:4 värd att nämna, med 
sin form som liknade en parallellogram 
och sin trägång som kopplade samman  
verkstaden med bostadshuset.

Ställningstagandet från både  
kommunen och Länsstyrelsen är dessutom 
att försöka minska privatiseringen av hela 
kvarteret och därtill integrera  
bostadsföreningar med verksamheter och 
främja kontakten mellan innergårdarna 

Kvarteret Lindormen betraktades redan under 1800-talet som det 
mest karakteristiska hantverkskvarteret vid Svartbäcksgatan, och 
representerar idag en oersättlig resurs att bevara för att kunna nå en 
djupare förståelse av Uppsalas stadsutveckling.
Ett bredare perspektiv behöver åstadkommas inom dagens 
värderingsanalyser för att identifiera både det materiella och det  
immateriella värdet av kvarteret som viktiga förutsättningar för den 
hållbara tillväxten.

Kvarteret Lindormen i Uppsala: 
Ett hotat kulturarv mellan stadsutvecklings-
intressen och översvämningsrisken

Kv. Lindormen idag. 
Akvarell av förfättaren, år 
2021.

Fasadvy mot Svartbäcksga-
tan. Akvarell av förfättaren, år 
2021.

Fasadvy av innergårdarna mot 
Fyrisån. Akvarell av förfättaren, 
år 2021.

Sonjas Karamell- och Choklad-
fabriken, år 1935. Foto: Axel 
Sagerholm (UM, AS00584)

Utsikt av innergården där  
Karamellfabriken brukade stå 
innan den revs, år 2021.

Sharon Pulvino
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karaktärer som hantverks-, handels-, och 
bostadsgård, så att man brukade göra om 
bostadsutrymmen på bottenvåningar till 
butikslokaler vid hela gatulängd. Detta 
speglade den stora utvecklingen av nya  
typer av differentierade affärer som dök 
upp efter näringsfriheten och  
industrialismen, såsom speceri- och viktu-
alieaffärer, mjölk och brödaffärer, cigarraf-
färer, porslinsaffärer eller cykelaffärer. 

Bostäder och uthusutrymmen på  
innergårdarna började också omvandlas 
till lokaler för enskilda hantverkare såsom 
skräddare, skomakare, sömmerskor etc. 
Vid sekelskiftet 1900 utpräglade flera tätt 
intill varandra liggande butiker  
Svartbäcksgatan som en affärsgata med 
ett brett sortiment av olika varor. Under 
samma tid hade dessutom flera hantverka-
re fortfarande sina butiker mot gatan. 

Vad som är givande ur ett byggtekniskt 
perspektiv är att innan 1940-talet brukade 
de flesta byggföretagen återanvända den 
befintliga bebyggelsen så långt det var 
möjligt. En sådan approach kändes nästan 
som ett självklart förhållningssätt för att ta 
vidare traditionen av både vissa  
byggtekniker och levnadsvanor i området. 
Från ett intressant citat av Ola Ehn kan vi 
faktiskt läsa:

”Man kunde trots förnyelser hela tiden 
känna en kontinuitet med det som varit. 
Man kände alltid igen sig. Förnyelserna 
kom i en takt som måste ha varit lättare 
för människorna att hänga med i än  
dagens omfattande saneringar. Så fung-
erade en gång hela stadsmiljön. Däri låg 
ett stort värde, inte bara ur antikvarisk 
utan också hur social synpunkt.”  
(Ehn,1975, s.48)

Kvarteret Lindormen och  
det immateriella värdet
Enligt Ola Ehn, var det mest  
karakteristiska hantverkskvarteret vid 
Svartbäcksgatan under hela 1800-talet 
kvarteret Lindormen vid Fyrisån, där det 
brukade ligga tre garvargårdar på norra 
delen samt två färggårdar på södra delen. 
Sådana verksamheter krävde en smidig 
och rik tillgång på vatten, samtidigt kunde 
de enkelt utnyttja närheten till  
Svartbäcksgatan för att utföra sin handel 
på ett lönsamt sätt. Tack vare Ola Ehns 
historiska utredning av Svartbäcksgatan 
i Uppsala är det möjligt för oss att bättre 

förstå den historiska utvecklingen av  
kvarteret Lindormen och vilka var de 
specifika funktionerna som mest präglade 
kvarteret.

Kv. Lindormen 3:2, Svartbäcksgatan 
30, var ursprungligen ett färgeri som  
omvandlades till en garvargård under 
slutet av 1700-talet. Garvarfamiljen  
Schagerström ägde gården under flera 
decennier. Utformningen av gården  
uppvisade i sin uppbyggnad ett typisk 
”självhushållningsmönster”, vanligt bland 
Uppsalas hantverksgårdar, dvs ett flertal 
byggnader som omringade gården nästan 
på alla sidor. Under Schagerströms tid 
genomfördes olika om-, till- och  
nybyggnader på gården, särskilt under 
1850-talets början. Spår av dessa  
renoveringar kan fortfarande märkas på 
fasaden av huvudbyggnaden vid  
Svartbäcksgatan, där skiftande  
fönsternivåer talar om de två timrade 
bostadshusen som tidigare låg vid gatan, 
respektive ett envåningshus i söder och ett 
tvåvåningshus i norr. 

Kv. Lindormen 3:3, Svartbäcksgatan 
28, fungerade som en färgargård fram till 
1850-talet och som garvargård senare. Fär-
garen Anders Sundberg ägde tomten under 
1700-talets senare hälft och han utförde ett 
för hans tid ”ovanligt magnifikt bostads-
hus”(Ehn,1975, s.58) bland  
borgarhusen i Uppsala.  Färgaren  
representerade sannerligen ett av de mesta 
högaktande yrkena bland hantverkarna. 
Den som utförde ett sådant yrke borde ha 
distinkta kompetenser för färger och deras 
nyanser. Dessutom brukade färgare ha ett 
gott rykte och makt i staden. Därför var det 
också viktig att bostadshusets  
huvudbyggnad kunde uttrycka färgarens 
höga sociala ställning i samhället.  
1815 övertog Gustaf Hedman gården som 
nybliven färgare. Spåren av både den 
Sundberska och Hedmanska  
huvudbyggnaden samt brygghuset från 
1700-talet befinner sig ännu idag på  
tomten. 

Kv. Lindormen 3:4, Svartbäcksgatan 
26, fungerade som garveri under  
1800-talets två första decennier. Mellan 
1800-och 1900-talen hade flera  
verksamheter sin plats på detta  
tomten: garveri, färgeri, bageri, speceri- 
och diversehandel av typen bondkvarter 
befann sig här under olika tider. Från 1921 

Kv. Lindormen, år 1855. 
Kvarterets utformning och 
sammansatta funktioner.
Källa: Ola Ehn, 1975.

Butiker och verksamheter vid 
Kv. Lindormen, år 1902.  
Detalj  av kartan ritat av Ola 
Ehn, 1975.

Hantverkare
med butik mot gatan
Hantverkare utan butik mot 
gatan
Speceri-, viktualie- och  
diverseaffärer
Mjölk- och brödaffärer samt 
charkuteriaffärer
Div. övriga affärer,
såsom cigarraffärer,  
porslinsaffärer och cykelaffärer
Olika typer av beklädnad-
saffärer

Boningshus
Garverilokaler
Färgerilokaler
Stall och/eller fähusbyggnad
Övr. uthusbyggnad
Salubod
Brygghus / Bagarstuga
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och Fyrisån, för att fortsätta engagera  
Uppsalabor i både förståelsen och  
upplevelsen av det historiska kvarteret. 
Vidare behöver hela området hantera 
problematiken med översvämningsrisken 
kopplad till hundraårsflöden, ett rikligt 
vattenflöde som uppstår ungefär en gång 
på hundra år. Det behöver tas hänsyn till 
den vid ny gestaltning av kvarteret för att 
minska irreversibla skador på både de 
befintliga och de nya byggnaderna. 

Kvarteret Lindormen är en stor resurs 
för utveckling, inte bara för sin historiska 
betydelse men också för sin placering vid 
Fyrisån inom Uppsalas stadskärna. Dessa 
förutsättningar leder till både ekonomiska 
och politiska intressen som styr kvarte-
rets framtid på ett betydande sätt. En ny 
gestaltning av kvarteret Lindormen lyfter 
en debatt över värdet av kvarteret inte bara 
mellan de ekonomiska och politiska aktö-
rerna, utan involverar både miljön och  
kulturmiljön. Hotet av ett hundraårsflö-
de gör det svårt att exploatera tomten på 
bästa möjligheter, samt fornlämningar i 
området, förorenad mark och inte minst 
kulturmiljölagen gör det ännu svårare 
att förändra något i kvarteret över huvud 
taget. Den ”rätta ekvationen” som skulle 
komma utav interaktionen mellan dessa 
fyra faktorer verkar fortfarande vara 
väldigt svårt att hitta. Intressekonflikten 
mellan dem brukar alltjämt resultera i 
betydande konsekvenser för bevarandet av 
kulturmiljön. 

Det största värdet av kvarteret 
Lindormen fokuserar mest på områdets 
materiella resurser, kopplade till dess 
formspråk och utseende, som man enkelt 
skulle klara sig utan och som skulle kunna 
ersättas med något nytt och prydlig. Det 
som dock är svårare att greppa är att det 
oersättliga värdet av kvarteret Lindormen 
ligger i dess immateriella resurser, dess 
historiska utveckling i form av funktioner, 
traditioner och levnadsvanor, samt vad de-
ras bevarandet skulle betyda för att säkra 
en djupare förståelse av Uppsalas  
stadsutveckling, både för oss och för  
framtida generationer. 

Svartbäcksgatan: avgörande 
scenarion av Uppsalas historiska 
stadsutveckling
Uppsalas stadsbild präglas av ett särskilt 
samspel mellan, å ena sidan, de  

ståndsmässiga klassiska monument som 
ger uttryck för det akademiska, kyrkliga 
och statligas makt, och å andra sidan, de 
miljöer som skapades för att tillgodose 
hantverkets, handelns och industrins 
behov.

För över hundra år sen, innan  
industrialismens genombrott och innan 
hyreshusens intåg i stora delen av staden, 
präglades den östra stadsdelen av Fyrisån 
av 250 bebodda fastigheter där bebyggels-
en utgjordes framförallt av trähus med en 
till två våningar, flera huskroppar som låg 
tätt intill varandra genom att skapa en  
egenartad kombination av gatu- och  
gårdsrum. 

Trots 1960-70 talets rivningsvåg som 
kraftigt påverkade Uppsala, finns få av 
dessa gårdar kring Svartbäcksgatan  
fortfarande kvar för att belysa den viktiga 
rollen som hantverks- och  
handelsgårdarna spelade i stadspartiet 
inom stadens utvecklingen mellan  
1700-talets slut och 1900-talets mitt.  
Enligt kulturhistorikern Ola Ehn, som  
under 1975 skrev uppsatsen  
”Svartbäcksgatan i Uppsala, ett angeläget  
vårdobjekt”, tillhör dessa gårdar de 
viktigaste delarna av Uppsalas stadskärna 
och därför skulle man ge till dem samma 
värde i bevarandet som till exempel Övre 
Slottgatans miljö. 

Bland de vanligaste gårdstyper som 
man kan tala om vid 1700-talets slut och 
1800-talets början fanns hantverksgården, 
handelsgården och bostadsgården.  
Svartbäcksgatan i Uppsala var redan vid 
den tiden präglad av flera hantverk som 
hade etablerat sig i området. 

Vid 1800-talets mitt började också 
handeln samla sig och få större betydelsen 
längs Svartbäcksgatan. En av de vanligaste 
handelsgårdar var det så kallade  
bondkvarter, där handelsmannen brukade 
hyra ut husrum till en bonde i utbyte mot 
att bonden skulle utföra sina köp i affären 
på gården. I vissa gårdar brukade  
hälsingebönder, samer och andra  
norrlänningar ha sin boende för att sen 
sälja sina produkter på plats under  
Distingsmarknaden, en av den äldsta  
händelsen i Uppsalas handelshistoria där 
det brukade säljas produkter från hela 
landet. 

Under 1800-talets andra hälften 
började fastigheterna förlora sina specifika 

Kv. Lindormens byggnadernas 
disposition, år 1867. 

Kv. Lindormens byggnadernas 
disposition, år 1965. 

Kv. Lindormens byggnadernas 
disposition, år 1975. 

Kv. Lindormens byggnadernas 
disposition, år 2021. 
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om- och tillbyggnader som kvarteret 
Lindormen. Å ena sidan, identiteten och 
narrativiteten av kvarteret ligger framfö-
rallt i sin helhet, dvs både i sitt arkitekto-
niska formspråk och karaktär av en äldre 
hantverksgården, å andra sidan blir det 
lite mer komplex att definiera de andra två 
begreppen originalitet och autenticitet på 
ett område som har gått igenom så många 
förändringar under århundraden. 

Originalitet och autenticitet av  
kvarteret Lindormen utgörs av något  
annat än dess materiella och handgripliga 
värden, fast de ligger bakom dess  
multifunktionalitet och dess särskilt  
förhållandet med båda Svartbäcksgatan 
och Fyrisån, dvs inom det immateriella 
värdet av kvarteret.  
Kvarteret Lindormens största resurser  
ligger framförallt i dess sammansatta 
funktioner och innerliga upplevelser än 
i dess arkitektoniska språk. De historis-
ka funktioner som hantverksgården och 
handelsgården, samt den transversella 
rörelsen mellan handelsgatan- 
innergårdar-Fyrisån som har präglat  
kvarteret i århundraden representerar idag 
något väsentlig att rekonstruera och beva-
ra. Det här immateriella värdet blir nästan 
det viktigaste att förhålla sig till inom en 
bevarande och utvecklande  
strategi än att återställa den äldre ga-
tustrukturen och bebyggelsen genom en 
godtycklig restaurering. 

Saneringar som gjordes under 60-70 
talet tog inget hänsyn till det immateriella 
värdet, utan målet var nog endast att  
undvika förfall av den historiska bebyggel-
se, samt skapa ett ”typisk hantverksgårds-
utseende”, genom att förändra till exempel 
ursprungliga fasadmaterial och färgsätt-
ning. Idag befinner vi oss inför samma 
situation, att den ursprungliga 1700–1800 
talets bebyggelse och de åtgärderna som 
gjordes under 1960-70 talets befinner sig i 
ett akut behov av en långsiktig  
handlingsplan som skulle kunna främja en 
framgångsrik framtid för hela området. 

Vi har nu möjligheten att se på dessa 
nya renoveringar med nya ögon, vi har 
möjligheten att skapa ett bredare perspek-
tiv som tar som utgångspunkt inte bara det 
byggnadsantikvariska bevarande förhåll-
ningssättet, utan också samhällshistoriska 
och ekonomiska perspektiv. Ett klokt sätt 
för att göra detta är att förenkla de vanliga 
värderingsställningstaganden och istället 

hitta nya utgångspunkter i spåren av det 
som redan har funnits i området.  
Att ”se framåt genom att titta bakåt” 
(Rentzhog, 2014), att ta nytta av historien 
som ofta ger oss möjlighet att jämföra nå-
got som händer med något som redan har 
hänt, för att uppnå ett djupare perspektiv 
på vår tid. Kvarteret Lindormens historis-
ka utveckling lär oss flera viktiga principer, 
bland annat att återanvända befintliga 
byggnader utan att förvanska den historis-
ka identiteten, att anpassa utformningen 
av gården med hänsyn till de nuvarande 
behoven hos ett samhälle i ständig utveck-
ling, att behålla principen av sammansatta 
funktioner som en röd tråd, för att bevara 
autenticiteten av området och bidra till att 
berättelsen av kvarteret ta sig vidare. 

Av denna anledning blir det väsentlig 
i detta skede att hitta en strategi som kan 
göra det möjligt för oss och för våra framti-
da generationer att förstå vår stad och den 
sociala, ekonomiska och arkitektoniska 
utvecklingen som började få mycket stor 
betydelse redan under det  
förindustriella skedet. Kvarteret  
Lindormen har en betydande potential 
att uppfylla en sådan roll som vittne över 
Uppsalas stadsutvecklingshistoria.

Översvämningsproblematiken: 
att lyfta nya parametrar
Bland de olika och komplexa frågorna som 
uträttas inom den pågående detaljplan-
arbete av kvarteret Lindormen finns den 
stora problematiken av ett möjligt  
hundraårsflöde av Fyrisån. Uppsala  
bedöms idag vara en av de 18 städer i  
Sverige med en hög risk för  
översvämningar. I Riskhanteringsplanen 
hos Länsstyrelsen ligger kvarteret  
Lindormen inom de översvämningshota-
de områden som bedöms påverkas med 
allvarsamma konsekvenser vid en omfat-
tande översvämning av Fyrisån. 

Översvämning i Uppsala representerar 
självklart en naturföreteelse som staden 
har haft i hundratals år men som fortfa-
rande representerar ett stort hot för hela 
staden, särskilt för det historiska  
byggnadsarvet som ligger utefter Fyrisån. 

Med hänsyn till den äldre bebyggelsen 
rekommenderar Länsstyrelsen att arbeta 
på ett förebyggande sätt för att undvika 
permanenta vattenskador på det enskilda 
kulturarvet.  När det gäller kvarteret  

Innergården Svartbäcksgatan 
30, år 1971. Foto Ola Ehn. Källa 
Upplandsmuseet.

Innergården Svartbäcksgatan 
30, år 2021.

Svartbäcksgatan 28, fasad mot 
innergården före renoveringen 
på 1960‐talet. Fasaden var 
putsat från början. Foto Gunnar 
Sundgren. Uppsala  
industriminnesförening

Svartbäcksgatan 28, fasad mot 
innergården, år 2021.
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etablerades också här Sonjas Karamell- 
och Chokladfabriken.  
De flesta bebyggelser på denna tomt revs 
under 1960-talets saneringar.

Kv. Lindormen 3:5, Svartbäcksgatan 
24, fungerade som garveri under  
1700-talet. 1817 omvandlades den till  
färggård genom inköp av färgerifabrikör 
Carl Berggren, som anpassade de  
befintliga gamla stall- och fähusbygg-
nad av trä i färgeri och blåeri. Blåeriet 
sågs som ”färgeriets heliga rum” för att 
där använde man “kyparna av koppar” 
(Ehn,1975, s.55). Man brukade då färga 
blått i kyparna genom att använda det 
mycket dyrbara färgämnet indigo. Ett av 
de yttre särdrag för den här färggården 
var dessutom “den 55 m långa och 6,5 m 
höga träramen för torkning av vadmal” 
längs norra tomtgränsen (Ehn,1975, s.56). 
Denna färggård brukade även ha sin butik 
vid Svartbäcksgatan, som drevs fram till 
1950-talet under olika ägare. 

Trots att de flesta av äldre gårdar-
na kring Svartbäcksgatan nu för tiden 
privatiserats som bostadskvarter och på 
något vis är begränsade till allmänhetens 
tillgång, representerar kvarteret Lin-
dormen fortfarande en bra möjlighet för 
att dess innergårdar delvis skulle kunna 
öppnas till Uppsalas stadsbor, tack vare 
dess utformning och gestaltning. Genom 
en vettig planering kunde kvarteret spela 
den viktiga rollen av “vittnet” av den 
historiska Svartbäcksgatan, den som bäst 
skulle kunna ta med sig en omfattande och 
värdefull berättelse av alla de olika tider 
och händelser. En berättelse av allmänna 
traditioner, levnadsvanor och byggtekni-
ker som brukade prägla hela området. 

Att skapa perspektiv inom  
värderingsanalyserna
För att verkligen kunna förstå de  
värdefulla resurserna som ligger bakom 
kvarteret Lindormen skulle vi börja med 
att titta på dess historia och utveckling 
som ett oersättligt värde i sin helhet, utan 
att fastna inom tidstypiska värderings-
analyser och ställningstaganden som på 
något vis begränsar förståelsen av området 
endast till ett typisk hantverkskvarter 
från 1700- och 1800-talet. Det som är 
intressant med kvarteret Lindormen är 
just det att det är svårt att hitta tydliga 
spår som tillhör vissa specifika tider. Tack 

vare sin funktion som hantverksgård först, 
handelsgård senare och bostadsområde 
under de senaste decennier, har området 
gått igenom flera olika om- och tillbyggna-
tioner, ofta även med omfattande föränd-
ringar i husens färg- och formspråk. Ett 
sådant kraftspel i områdets utformning 
och användning representerar den unika 
arkitektoniska karaktären av kvarteret 
som löpande anpassar sig till ett samhälle 
i ständig evolution. Den här utvecklings-
principen, tillsammans med de samman-
satta funktionerna av både verksamheter 
och bostadshus, borde synas som ett av de  
särdrag som präglar området, och samti-
digt borde betraktas som utgångspunkten 
i värderingen av kvarteret och sin framtida 
utveckling. 

I samband med det pågående  
detaljplanearbetet för att bevara och 
fortsätta utveckla kvarteret vidare, blir det 
svårt att tänka sig att rekonstruera utseen-
det av kvarteret Lindormen som det  
förmodligen såg ut under en arbiträr tid 
mellan 1700- och 1900-talet. Det vore 
vettigare att istället låta kvarteret  
Lindormens nutida formspråk tala för sig 
själv och låta det berätta om de historiska 
händelser som har ägt rum inom dess 
tomtgränser, till och med de omfattande 
renoveringarna och rivningsspåren från 
1960–70-talet.

Rivningar samt renoveringar som  
gjordes i kvarteret under dessa tider speg-
lar sannerligen ett särskilt förhållnings-
sätt i hanteringen av kulturarvet som är 
mycket annorlunda jämfört med det som 
brukar tillämpas idag. Däremot är det vårt 
stora ansvar att fortsätta utveckla kvar-
terets arkitektoniska och sociala historia 
fast utan att gömma de tidigare spåren, 
som vi nu kanske bedömer som skamli-
ga, men som ändå är en del av Uppsalas 
stadsutveckling. Dessa spår hjälper till att 
förklara varför bebyggelsen ser ut som den 
gör idag, med sitt arkitektoniska språk, 
materialitet, färgsättning och utformning. 

För att bättre bedöma värdet av  
kvarter Lindormen i sin helhet skulle det 
vara intressant att prova att göra det  
utifrån J. Exners fyra väsentliga “nycklar”:  
originalitet, autenticitet, identitet och 
narrativitet (Exner,2007).  
I detta avseende, blir det värt att fråga sig 
på vilket sätt skulle man förhålla sig till 
sådana begrepp när det handlar om ett 
område som har gått igenom så många 

Kv. Lindormen, utsikt mot Fyrisån, 
Foto Göran Hansson, år 1956,  
Upplandmuseets arkiv.

Kv. Lindormen, Upsala Spinneri 
& Färgeri AB:s butiksfasad mot 
Svartbäcksgatan.  
Foto A. Dahlgren, år 1901, 
Upplandmuseets arkiv.

Kv. Lindormen 3:3,  
Svartbäcksgatan 28.  
Originalritning till färgaren Anders 
Sundblads bostadshus,  
Upplandmuseets arkiv.

Kv. Lindormen 3:3,  
Svartbäcksgatan 28. år 2021.
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delar i staden. Hanteringen av vallsystem 
anpassar sig till omgivningar så att de 
nya vallarna kommer att upplevas som 
en naturlig del av landskapet trots att de i 
själva verket är en noggrant kalkylerad och 
konstruerad skyddsanläggning. 

En ytterligare referens av internationell 
skala är Valencias ”Plan Sur” i Spanien 
där, efter den förödande översvämningen 
1957, staden beslutade att omdirigera det 
ursprungliga flödet av Turiaån i utkanterna 
av staden. Den befintliga flodbädden om-
vandlades till ett alldeles unikt grönt stråk 
som tar sig genom hela staden och som 
dessutom präglas av cykelvägar,  
evenemangsutrymmen, fontäner och 
många makalösa strukturer, såsom  
Alameda Bron av Santiago Calatrava. 

Avslutningsvis, en samverkan mellan 
olika aktörer i Uppsala blir avgörande för 
att utföra en effektiv strategi som betydligt 
kan minska risken av permanenta skador 
på både den nya bebyggelsen,  
kulturmiljön och alla de områden i staden 
som blir påverkade av översvämningsris-
ken.

Att lyfta nya parametrar för hantering-
en av vattendragen på grund av  
översvämningar skulle kunna förvandlas 
till en bra möjlighet för att se vattnet som 
en resurs att dra nytta av för nya intressan-
ta användningar av åstråket, och inte som 
ett hot att kämpa emot. I detta  
sammanhang blir sannerligen kvarteret 
Lindormen en optimal resurs i form av 
pilotprojekt för att börja testa olika möjliga 
alternativ som kan tillämpas på flera andra 
översvämningshotade kulturmiljöer.

Avslutning
Kvarteret Lindormen representerar ett 
viktigt kulturarv inte bara från ett  

arkitektoniskt och antikvariskt perspektiv 
men också från en ekonomisk-, social- och 
miljömässig synpunkt. Det är därför  
väsentlig att åstadkomma ett bredare  
perspektiv inom värderingsanalyserna för 
att behålla de avläsbara årsringarna i  
kvarteret samt bevara den omfattande 
förståelsen av stadens utveckling från 
1700-talet till nutid.   

En framgångsrik gestaltning och  
utveckling av kvarteret Lindormen kan inte 
genomföras utan en jämbördig samverkan 
mellan kulturhistoriska, ekonomiska och 
miljömässiga intressen. Långsiktighet och 
bevarandet borde vara nyckelord för en 
lönsam utvecklande strategi som skulle 
främjas av alla inblandade aktörer för det 
gemensamma målet att fortsätta utveck-
la vår stad med hänsyn till den hållbara 
tillväxten. 

Avslutningsvis blir det väsentligt att 
bevara kvarteret Lindormens betydelse för 
Uppsalas stadsutveckling genom att utgå 
från både det materiella och immateriella 
värdet av kvarteret och dess sammansatta 
funktioner som idémässig princip.

Vi kan inte längre tillåta oss att fastna 
med våra tankar i nutiden och se enbart till 
våra närmsta intressen. Vi behöver börja 
”tänka i flera tidsdimensioner” (Rentzhog, 
2014, s.87) och kombinera kortsiktigt och 
långsiktigt tänkande. Vi bör försöka  
engagera både det förflutna och  
framtiden i en gemensam harmonisk 
dialog, ett värdefullt verktyg av både gamla 
och nya kunskaper som samarbetar genom 
att bevara och återbruka det oskattbara  
arvet och låta det följa med i den  
förestående utvecklingen. 

Andersson, Christina. ”Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys inför ny DP: Kvarter 
Lindormen.”, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2019-05-05

Ehn, Ola. “Svartbäcksgatan i Uppsala – ett angeläget vårdobjekt”, Uppland, 1975

Exner, Johannes. “Den historiske bygnings væren på liv og død - förtiden for tiden”, Arkitektskolens 
forslag, 2007

Pettersson, Agnetha. ”Kulturhistorisk värdering och bärande värden i kvarteret Lindormen”, Upp-
landsmuseet, 2014. 

Phelps, Brian. “How Valencia Turned A Crisis (And a River) Into a Transformative Park”, Metropolis 
Magazine, June 30, 2012

Plan för utbyggnad av skyddsvallar Kristianstads kommun, KLK, januari 2021, www.kristianstad.se
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Kv. Lindormen och  
Kv. Leoparden från  
sydväst, akvarellmålning av 
J.G.Härstedt, år 1797, Uppsa-
la Universitetsbiblioteket

Kv. Lindormen och  
Uppsalas domkyrka i  
bakgrunden, oljemålning av 
E. Österlund, år 1856,  
Upplandsmuseet.

Kv. Lindormen och Uppsalas 
domkyrka i bakgrunden, år 
2021.
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Lindormen, till exempel, verkar det 
fortfarande vara utmanande att hitta bra 
kompromisser bland de olika möjliga 
ingreppen. Risken av sådana åtgärder är  
ofta att det förvanskar den arkitektoniska 
karaktären av de befintliga byggnaderna.  

Däremot, när det gäller eventuella 
införande av ny bebyggelse i kvarteret har 
Länsstyrelsen tydligt framfört behovet av 
att marknivån på nya byggnader ska ställas 
några decimeter högre än de befintliga för 
att bättre reglera vattendragen under en 
översvämning. På några ställen är detta 
ungefär 1,5 meter skillnad i marknivån 
mellan den befintliga och den nya bebyg-
gelsen. Sådana direktiv skulle självklart 
leda till betydliga kollisioner när det gäller 
anpassningen av skala och karaktär av 
den nya bebyggelsen med den befintliga 
kulturmiljön.  

Översvämningsrisken i kvarteret  
Lindormen är tydligt en problematik som 
inte bara kan lösas på kvarterets nivå, utan 
det representerar en akut fråga som också 
borde tillämpas på en kommunal nivå. 
Denna problematik kommer att påverka 
ännu flera historiska kvarter i centrala 
Uppsala, så att ett förebyggande  
gemensamt förhållningssätt borde införas 
för att undvika betydliga förändringar i 
förhållandet mellan den nya bebyggelsen 
och den befintliga kulturmiljön, inte minst 
i form av proportioner och karaktär. 

För att reglera vattendrag och förhin-
dra översvämningar på ett effektivt sätt 
borde man kunna arbeta samtidigt på en 
byggnadsnivå, en kvartersnivå och en  
kommunal nivå. 

På byggnadsnivån är anpassande 
tekniska åtgärder viktiga för att vattentäta 
båda den befintliga och den nya bebyggels-
en. På befintliga byggnader, å ena sidan, är 
det väsentligt att hitta en bra kompromiss 
mellan de tekniska och bevarandebehov, så 
att åtgärder utförs som bäst passar in i den 
ursprungliga miljön utan att förvanska den 
i sin helhet. För nya  
bebyggelsen, å andra sidan, är det vettigt 
att välja lika arkitektoniska principer som 
redan finns i kvarteret, eller som har  
funnits där en gång i tiden, som  
utgångspunkten för de nya åtgärderna.  
Till exempel skulle man kunna utgå från 
Karamellfabrikens ursprungliga ritningar 
för att observera att entrénivån verkade 
ligga på en högre nivå jämfört med de 

andra byggnaderna i kvarteret, och att ett 
källarplan med höga fönster fanns i  
byggnaden. Detta skulle användas som 
utgångspunkt för att, till exempel, plane-
ra källarplan på nya byggnader så att det 
finns en konstruktion som leder bort  
vatten vid översvämningar, samt kanske 
hitta nya sätt att hantera sockelnivån på 
nya byggnader så att det passar ihop med 
de befintliga, och att upplevelsen av en 
eventuell skillnad på marknivå minskas.

På kvartersnivå skulle det bli intressant 
att utveckla åkantens nuvarande använd-
ning vid kvarteret Lindormen på andra 
sätt. Mjuka gröna ytor har tydligt bättre  
absorberande kvaliteter än vissa hårda 
eller asfalterade ytor som finns i området 
idag. I detta avseende är det intressant att 
lägga märke till akvarellen av målaren J.G. 
Härstedt från 1797-talet som föreställer 
kvarteret Lindormen och kvarteret  
Leoparden från sydväst. Vid den tiden låg 
en blomstrande trädgård av ”orangeraren” 
Lars Broberg faktiskt vid kanten av Fyrisån 
(Ehn, 1975, s.91); en bra placering med 
nytta av närheten till vatten samt skapa 
en fantastisk miljön att uppleva. En sådan 
princip skulle kunna föreslås,  
till exempel, som en grundläggande 
strategi för att främja etableringen av en 
buffertzon i form av ett grönt åstråk för att 
sakta ner vattenflödet. 

Där kvarteret Lindormen gränsar till 
områden nära vatten kan det upprättas 
verksamheter som tål eventuella  
vattendragen bättre än andra, till exempel 
växthus, verkstadsbutiker eller ateljéer. 
Återigen är det värdefullt att ta  
utgångspunkt från de ursprungliga  
principerna som användes i  
hantverksgårdarna, att man endast  
brukade placera verkstäder och olika typer 
av uthus närmaste ån, antagligen både för 
en enklare tillgång till vatten och för att 
försöka skydda bostadsdelen i kvarteret i 
fall av kopiösa vattenfloder. 

Ett tredje möjligt alternativ för att ta 
hänsyn till översvämningsproblematiken 
är förmodligen att göra en fullständig över-
svämningsskyddsplanering på kommunal-
nivå. Det finns flera värdefulla  
referensprojekt att studera för nya  
möjligheter, till exempel den från  
Kristianstads kommun, där man arbetar 
aktivt mot risken av stora översvämningar 
genom att bygga upp skyddsvallar i utsatta 

“Fyrisån är översvämmad”, 
Linnégatan, Uppsala maj 1922, 
Foto Bengt Wennlund,  
Upplandsmuseet.

Objekt inom kulturmiljön som 
påverkas av översvämning. 
Detalj av kartan från  
Riskhanteringsplanen av 
Fyrisån. Länsstyrelsens  
meddelandeserie 2015:10

Detalj av sektionen som visar 
hur ett vallsystem kan också  
användas som rekreationsyta. 
Kristianstad kommun,2021. 

Valencia, “Plan Sur: Reruting 
the city´s river”. 
Foto metropolismag.com
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Klimatkrisen tvingar oss att bryta tidiga-
re konsumtionsmönster och göra stora 
omställningar. De globala målen, som 
ska hjälpa oss uppnå hållbar utveckling, 
innefattar bland annat- hållbara städer och 
samhällen, hållbar konsumtion och pro-
duktion samt att vi ska bekämpa klimat-
förändringarna. Dessa mål ligger också till 
grund för bygg- och fastighetsbranschens 
hållbarhetsarbete och fokus de närmaste 
åren. Samtidigt konstaterar Boverket att 
bygg- och rivningsavfall står för ca en tred-
jedel av Sveriges avfallsmängder. Med det 
i åtanke borde att återbruka och utveckla 
befintliga byggnader vara det allra mest 
hållbara.

Det senaste året har även den globala 
Coronapandemin  påverkat hur vi lever och 
arbetar på ett omvälvande sätt. Idag jobbar 
många hemifrån. Trots alla nackdelar som 
pandemin innebär har den fört med sig 
nya insikter och beteenden som ser ut att 
bestå även efter pandemin är över. 
Regeringen konstaterar att Coronapan-
demin har bidragit till att flera branscher 
ser att ett visst distans- och hemarbete 
kommer bli ett mer permanent inslag. 
Det kan innebära att det finns fastigheter 
för arbete och handel som istället kan 

användas till bostäder. 
I en tid där vi behöver kraftfulla åt-

gärder för att möta klimatutmaningarna 
och där byggsektorn står för en betydande 
del av Sveriges avfallsmängder behöver vi 
tänka elastiskt kring våra byggda miljöer. 
Vi behöver undersöka hur vi kan utveckla, 
förändra och förädla det redan byggda 
snarare än att bygga nytt. 
Vi behöver blicka bakåt och se till de tan-
kegångar som formade dåtidens byggna-
der, identifiera befintliga värden och dra 
lärdom av det. Samtidigt som vi undersö-
ker utvecklingspotential och möjlighet till 
förädling för att möta de behov som finns 
idag. 

I mitt projektarbete har jag därför 
velat undersöka och utveckla en metod, 
och sammanställa verktyg, för hållbar 
transformation av byggnaders funktioner 
och interiörer. Genom att sammanfatta de 
lärdomar vi fått under året kring restau-
reringskonstens verktyg och utforska vad 
som kan adderas, vill jag hitta ett tillvä-
gagångssätt för hur man kan jobba med 
byggnader och interiörer på ett hållbart 
och medvetet sätt. Ett sätt som tillåter ut-
veckling men bibehåller befintliga värden 
och kvaliteter. 

 ”Om vi inte håller reda på hur vi har gått, vet vi inte åt vilket håll vi 
ska” skriver Sten Rentzhog i Tänk i tid och fortsätter, för att kunna 
tänka långsiktigt framåt behöver vi också blicka bakåt. Detta kan fal-
la sig mer naturligt i de miljöer som vi upplever som historiska men 
svårare i de miljöer som ligger närmare oss i tid.

Metod för hållbar & kvalificerad transformation

Ett rum med flera tidslager, 
bostadsflygeln Lambohovs 
herrgård.

Linn Sylvan

METOD FÖR HÅLLBAR & KVALIFICERAD TRANSFORMATIONKKH RESTAURERINGSKONST 2020-2021118
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Att objektivt studera den byggda kontexten 
utifrån dess historik, atmosfär och arki-
tektoniska kvaliteter i den tidiga analysen, 
värdera dessa och formulera ställningsta-
ganden blir grunden som formar projekten 
och leder processen  framåt. 

Analysens verktygslåda
I mitt arbete har jag därför fokuserat på 
analysfasen och de verktyg vi under året 
lärt oss i att analysera, värdera och göra 
restaureringsideologiska ställningsta-
ganden. Jag har undersökt vilka metoder 
som är bäst lämpade utifrån ett inred-
ningsprojekts perspektiv och identifierat 
och adderat de parametrar som jag tycker 
saknas. Nedan går jag igenom varje steg 
och förklarar syfte och metod. 

- Sinnlig registrering
Atmosfär och immateriella värden

Analysen börjar med en sinnlig regist-
rering där man lyfter atmosfären och de 
immateriella värden en miljö besitter.

Syftet med den sinnliga registreringen 
är att ta in en plats med alla sinnen och bli 
medveten om de intryck man upplever när 
ett objekt eller miljö är en ny bekantskap.

De immateriella värdena är oftast de 
mest flyktiga och de som är svårast att få 
grepp om. I synnerhet om man inte ger sig 
tid initialt innan upplevelsen färgas av öv-
riga registreringar och dokumentationer.

Det kan vara en doft, ljudet av hur 
golvet knarrar eller hur ljuset faller in. De 
intryck som gör att vi initialt landar på 
platsen. 

- Värdering
Kulturhistorisk och resursmässig
 
Kulturhistorisk
Den kulturhistoriska värderingen inleds 
med sammanställning av byggnadens eller 
platsens historik. Det handlar om att hitta 
de olika berättelser som beskriver olika 
skeenden, vilka förändringar som skett och 
hur miljöerna har använts genom tiden. 
För kulturhistorisk värdering kopplat till 
inredningsprojekt har jag gått igenom och 
utvärderat två metoder för att identifiera 
vilken som bäst lämpar sig i analysfasen 

för ett transformations- och inrednings-
projekt. Exners fyra nycklar och Un-
nerbäcks Kulturhistorisk värdering av 
bebyggelse.

Båda metoderna syftar till att objek-
tivt värdera olika aspekter av en historisk 
byggnad och identifiera vilka värden den 
besitter. Exner beskriver sin metod som 
just nycklar, för att de kan öppna för en 
klarare och mer nyanserad förståelse av 
karaktären hos en historisk byggnad.

Nycklarna är objektiva och skapar en 
uppfattning av det konkreta som byggna-
den själv pekar på och inte det som betrak-
taren tycker är det historiska. 
Vidare så bidrar nycklarna till en större 
förståelse, fördjupning och respekt. 

1. Originalitet (ursprunglighet) 
definieras som den grad av äkthet som 
byggnaden har vid en viss tidpunkt i 
förhållande till dess ursprungstillstånd då 
den färdigställdes. Den enda gången då 
byggnaden var i 100  % original. 

2. Autenticitet (trovärdighet) 
definieras som den äkthet och giltighet 
med vilken byggnaden framträder. Det 
framgår av dess strukturer, detaljer och 
överlagringar vilka tillsammans logiskt 
berättar och bekräftar byggnadens historia 
och kontinuerliga processförlopp. 

3. Identitet (framtoning) 
definieras som det utseende, framtoning 
och personliga karaktär som byggnaden i 
sitt historiska processförlopp har förvärvat 
och därmed utstrålar. 

4. Narrativitet (berättelsen) 
definieras som den berättelse byggnaden 
har förvärvat genom sin livstid och som 
kommer fram i form av historiskt bevarade 
helheter, byggnadsdelar, byggnadsarkeo-
logiska spår, detaljer från tidigare perioder 
och händelser. Byggnaden själv är den 
mest direkta originalkällan till sin historia. 

Unnerbäcks metod för Kulturhistorisk 
värdering för bebyggelse består av ett 
system för att definiera och beskriva olika 
bevarandemotiv samt göra en samman-
vägd bedömning utifrån de olika kriterier-
na. Kriterierna består av grundmotiv, där 
man identifierar dokumentvärde (histo-
riskt värde ) och upplevelsevärde (estetiskt 

Hyllor för matförvaring pendlat 
från tak berättar om hur köks-
flygeln på Lambohov tidigare 
har använts.

Paradvåningen i Lambohov, 
utförd av Jean Eric Rehn 
för kungliga besök, berättar 
om det högre ståndslivet på 
1700-talet.

METOD FÖR HÅLLBAR & KVALIFICERAD TRANSFORMATION

Inredningsarkitekten in tidigare i processen
Så vad kan vi som arkitekter och inredningsarkitekter göra 
och hur kan vi gå till väga? 

I Sveriges arkitekters hållbarhetsrapport 2020 står: ”Vi 
kan åstadkomma värde genom en långsiktig funktionali-
tet, anpassningsbarhet och estetiskt tilltalande livsmiljöer, 
skapade med klok design och med minimalt klimatavtryck. 
Det gör vi genom att ta vara på befintliga byggnader i stäl-
let för att bygga nytt, begränsa användningen av material 
och bidra till en låg klimatpåverkan utifrån ett livscykel-
perspektiv. Allt detta avgörs i ett tidigt skede i designpro-
cessen och här har arkitekten en avgörande betydelse.” 

Som en del av min undersökning har jag pratat med 
kollegor som arbetar med restaurering och hållbarhetsfrå-
gor om arbetsprocess, vår roll och utvecklingsmöjligheter.
Som inredningsarkitekter jobbar vi brett i alla skalor och 
typer av projekt, definierar lokalprogram, jobbar nära 
både fastighetsägaren, hyresgästen och i tät dialog med 
brukaren. Vi hyresgästanpassar befintliga lokaler och 
byggnader och hanterar både byggdelar såväl som den 
fasta och lösa inredningen, alltid med fokus på funktion, 
flexibilitet, hållbarhet och gestaltning av estetiskt tilltalan-
de miljöer. Vi har en god materialkännedom, och samver-
kar brett med olika leverantörer och producenter. 

Vi besitter alltså redan en stor del av kunskapen men 
kan bli bättre på att utveckla våra metoder och processer. 
En utvecklad process syftat till att ta tillvara kvaliteter och 
resurser i befintliga byggnader, skapa innovativa lösning-
ar i gestaltningsprocessen med minskad användning av 

material, och att i allt högre grad arbeta med återbruk av 
det befintliga tillgångarna. 

Viktigt att tänka på är att våra möjligheter att bidra 
till detta minskar ju senare vi kommer in i projekten och 
processen. Därför ligger stor vikt i att utveckla och utöka 
de tidiga faserna i vår arbetsprocess och låta analysen ta 
ett större utrymme vilket formar och påverkar processen 
framåt. 

Traditionell vs anpassad process
Vår traditionella arbetsprocess är relativt linjär där vi 
generellt sett till stor del planerat och projekterat utifrån 
införskaffandet av nya produkter. Utifrån den parametern 
är det en process som är enklare att styra då vi kan före-
skriva produkter samt planera tiden genom produktion- 
och leveranstider. 

I en process anpassad efter befintliga byggnader, med 
fokus på förädling av existerande värden och återbruk, blir 
processen till viss del omvänd. Vi får kasta om våra meto-
der och utgå från det vi redan har. Initialt blir processen 
därför svårare att planera och skapar större ovisshet. 

Då det i den traditionella processen ligger störst fokus 
och tid på gestaltnings- och projekteringsfasen behöver en 
anpassad process ha ökat fokus i analysfasen då en stor del 
av värderingen, inventeringen och kartläggningen görs vil-
ket formar processen framåt. Här kommer restaurerings-
konstens verktyg in, vilka går att applicera på alla typer av 
ombyggnadsprojekt inte bara de som traditionellt klassas 
som restaurerings- eller byggnadsvårdsprojekt. 

Anpassad process

Traditionell process

ANALYS

ANALYS

GESTALNING

GESTALNING

PROJEKTERING

PROJEKTERING

UPPHANDLING & 
BYGGNATION

UPPHANDLING & 
BYGGNATION

UPPFÖLJNING

UPPFÖLJNING

• Sinnlig registrering – atmosfär och immateriella värden
• Kulturhistorisk värdering
• Resursmässig värdering
• Identifiera intressenter
• Förhållningssätt/Restaureringsideologiskt ställningstagande

• Efterföljande faser påverkas av utfallet från analysen och 
anpassas därefter.
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och socialt engagerande egenskaper).
Dokumentvärden är exempelvis bygg-

nadshistoriskt värde, arkitekturhistoriskt 
värde och personhistoriskt värde. Upple-
velse värde är exempelvis arkitektoniskt 
värde, konstnärligt värde och symbolvär-
de. Därefter vägs eventuella förstärkande 
motiv in, som exempelvis kvalitet, pedago-
giskt värde och autenticitet för att slutligen 
göra en sammanställd motivering/värde-
ring. 

Min slutsats är att Exners nycklar är en 
bra grundläggande metod för värdering att 
applicera i analysen då den med sina fyra 
ben är relativt enkel och överskådlig. Den 
kan vid behov av vidarebearbetning utökas 
och man kan använda Unnerbäcks metod 
som en checklista för att specificera vissa 
delar av analysen.

Resursmässig
Det jag saknar i värderingen och adde-
rar till analysfasen är den resursmässiga 
värdering där man, utöver att identifiera 
kulturhistoriska värden, även tittar på 
en kartläggning av den byggda kontexten 
utifrån ett resursperspektiv. 

Mycket av värderingen här görs utifrån 
inventering av byggnadens eller lokalens 
olika beståndsdelar: 
En inventering görs i varje rum av kulörer, 
material och ytskikt. 
Vidare en inventering av planlösning, 
vilka synliga förändringar har skett och 

vilken grad av flexibilitet och reversibili-
tet som finns. Det handlar också om att 
identifiera vilka byggdelar som är möjligt 
att återbruka inom lokalen, vid ändring 
av planlösning, och värdera om det finns 
ett andrahands- och återbruksvärde av de 
byggdelar som tas bort, som exempelvis 
glaspartier, dörrar, belysningsarmaturer 
eller undertak. 

Slutligen inventeringen av den lösa 
inredning, för att kunna bedöma möjlighet 
till återbruk och behov av eventuell rekon-
ditionering. 

- Olika intressenter och 
perspektiv

Nästa steg i analysen är att identifiera 
vilka olika intressenter som finns. Syftet 
med denna fas är att förstå vilka olika 
intressen och perspektiv som finns och 
bör tas omhand. I de flesta fall är det en 
fastighetsägare och en hyresgäst som kan 
ha olika intressen, samt en eller flera typer 
av brukare som vistas i och använder mil-
jöerna. Som inredningsarkitekter kommer 
vi nära alla dessa intressenter och behöver 
analysera och tolka deras behov.

Från receptionisten till lokalvårdaren 
och förvaltaren besitter dom alla kunskap 
och olika perspektiv på funktion, värden 
och anpassningar som behöver tas om 
hand. Vi får inte heller glömma att tänka 
på den framtida brukaren och hur vi kan 
göra lösningar som inte försvårar framtida 

Vänster sida
Alviks strand. Ritning från 
reviderat bygglov 1988, CAN 
arkitekter. 
Typplan visar modulindelning 
för rumsbildning och en cen-
trerad servande kärna.

Skiss vid transformation till 
flexibla arbetsplatser i öppet 
landskap.

Skiss vid transformation till 
studentbostäder.

Denna sida
Lambohov. Skiss vid transfor-
mation till konferensmiljö.

METOD FÖR HÅLLBAR & KVALIFICERAD TRANSFORMATION
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Sten Rentzhog, Tänk i tid: Se framåt genom att blicka bakåt, 2014

Boverket, Bygg- och fastighetssektorns uppkomna mängder av avfall, februari 2021

https://arkitekten.se/nyheter/boverket-ska-utreda-mojligheterna-att-omvandla-kontor-till-bostader

Vägen framåt, SA hållbarhetsrapport 2020

Exner, Den historiske byggnings vaeren, 2007

Axel Unnerbäck, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse RAÄ, 2002

Samtal med kollegor om arbetsprocess, våren 2021

- Restaureringsideologiskt 
ställningstagande eller 
resursanpassat förhållningssätt?

Traditionellt har restaureringsideologiska 
ställningstaganden handlat om olika förhåll-
ningssätt till den befintliga arkitekturen och 
byggnadsverket. Är tillägget en markering av 
sentida addition, är det en stilrestaurering 
eller en rekonstruktion. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv blir frågan 
om framtida återbruk och reversibilitet viktig 
när man överväger att transformera byggna-
dens funktion och användning. 

De kulturhistoriska värdena och värdet av 
resurserna går inte alltid hand i hand och be-
höver man göra en avvägning dom emellan? 
Vad väger tyngst? 

I exemplet med Alviks strand och Lambo-
hov, blir det tydligt hur vårt förhållningssätt 
grundas i den kulturhistoriska analysen men 
att faktorer som förändringstryck och de arki-
tektoniska idéerna som formade byggnaderna 
ligger till grund för de ställningstaganden vi 
gjort. 

Finns ett hot om rivning så är det tänk-
bart att göra mer drastiska förändringar för 
att bevara de befintliga byggnaderna men 
samtidigt transformera dom till de behov 
som finns idag. Frågan är då hur vi möjliggör 
en framtida förändring på det mest hållbara 
sättet? 

Det enda vi kan veta är att det inte finns 
en rätt väg men att vi behöver göra analysen 
och värderingen för att kunna definiera våra 
förhållningssätt, ställningstaganden och mo-
tivera de beslut vi tar. 

Slutreflektion
Under årets studier har det blivit tydligt att 
vårat kulturarv består av alla de årsringar 
som tillsammans berättar om vår historia 
och samhällets utveckling. Berättelsen om 
1700-talets högre ståndsmiljö, industrins 
framväxt under slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet och utvecklingen av 
1980-talets kontorsby är alla viktiga pusselbi-
tar som tillsammans skapar flerdimensionella 
miljöer och beskriver en gemensam historia 
som lett oss fram till där vi är idag. Samtidigt 
har det också blivit tydligt att det finns en 
skillnad i förhållningssätt till äldre och till 
mer sentida bebyggelse när det kommer till 
vad som bevaras och rivs. Varsamheten och 
respekten för bevarande tycks minska i miljö-
er som ligger närmre oss i tid. 

Historiskt har just hushållande av resur-
ser lett till bevarande, vi har inte haft råd att 
slänga utan har lagat och reparerat i stället 
för att slänga och riva. Idag behöver vi för-
hålla oss till och hushålla med våra resurser 
utifrån ett klimat och hållbarhetsperspektiv. 

Samtidigt förändras samhället i en allt 
snabbare takt och vi behöver anpassa oss till 
och transformera våra byggda miljöer utifrån 
nya behov och beteenden men med ett lång-
siktigt perspektiv. Det handlar om att skapa 
reversibilitet och förutsättningar till framtida 
förändringar. För att göra det krävs anpassa-
de arbetssätt och metoder.

Om vi tidigt i processen med hjälp av 
restaureringskonstens metodik, väger in både 
byggnadens historik, atmosfär, arkitektoniska 
kvaliteter, samtidigt som vi har en medve-
tenhet om de resursmässiga värdena och 
rådande behov, ökar våra möjligheter att göra 
kvalificerade bedömningar och förhoppnings-
vis skapa hållbar transformation över tid. 

METOD FÖR HÅLLBAR & KVALIFICERAD TRANSFORMATION

anpassningar. 
Att identifiera dessa olika intressenter 

och perspektiv kan hjälpa oss göra lösning-
ar som är välgenomtänkta och reversibla, 
använda material och resurser på ett sätt 
som underlättar förändring framåt sam-
tidigt som vi förhåller oss respektfullt och 
ödmjukt inför vår byggda kontext. 

Alviks strand och Lambohov
- två exempel
För att koppla analysen till några konkreta 
fall vill jag lyfta två exempel från våra stu-
dieobjekt som vi arbetat med under året. 

De är två väldigt kontrasterande mil-
jöer: Lambohovs herrgård, ett välbevarat 
1700-tals säteri i Linköping som nyligen 
övergått i kommunens regi, och Alviks 
strand, ett tidigare industriområde som på 
1970-90-talet omvandlades till kontorsby. 
Idag står Alviks strand inför rivningshot 
då man planerar att riva den mer sentida 
kontorsbebyggelsen, förtäta och bygga 
bostäder. 

I vår analys av Alviks strand trädde 
flera betydelsefulla årsringar fram och in-
byggda kvaliteter synliggjordes. Kvaliteter 
som idag förbises, kanske för att bebyggel-
sen ligger oss för nära  i tid som gör att vi 
saknar tillräckligt med perspektiv? 

Vi arbetade främst med ”båghusen” 
från 80-talet, ritat av CAN arkitekter. 
Husen är ett talande exempel för perioden 
1980-90 då industriområden övergick till 
kontorsverksamhet, postmodernismen 
nådde Sverige och tidens förutsättningar 
kombinerade energieffektivitet med en 
effektivitet i byggprocessen. Detta speglas 
i fasadernas utformning med rationella 
byggmetoder och modultänk. 

Även interiört applicerades ett mo-
dultänk vilket medgav en flexibilitet i 
planlösningarna. Tidens ökade omsorg om 
arbetsplatsens utformning i kombination 
med tankar om inbyggd flexibilitet gav 
kombikontor. Det innebar placering av 
cellkontor längs fasad och gemensamma 
ytor i mitten. 

Över åren har denna inbyggda flexibi-
litet möjliggjort anpassningar i lokalerna 
vilket syns i dagens palett av varierande 
kontorsmiljöer. Det finns en kvalitet i den-
na flexibilitet och möjlighet att ändra utan 
att de arkitektoniska värdena förvanskas. 

Utifrån det rådande förändringstryck-
et, och hot om rivning av dessa byggnader, 

undersökte vi om denna inbyggda flexibi-
litet möjliggjorde att byggnaden kan ändra 
funktion till bland annat bostäder och stu-
dentbostäder. En sådan drastisk föränd-
ring tvingas i detta fall fram som alternativ 
till det överhängande rivningshotet. Ur det 
perspektivet kan man resonera att det är 
accepterat att göra så stora förändringar 
i planen utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
men mer tveksamt ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Vid en sådan  förändring 
tappar också planlösningen sin flexibili-
tet, reversibilitet och till stor del även sin 
läsbarhet. 

Å andra sidan kan man konstatera att 
byggnadens förutsättningar möjliggör bra 
bostadslösningar och de grundläggande 
kvaliteterna som utsikten, de smala hus-
kroppar och struktur bibehålls. 
Som kontrast studerade vi även Lam-
bohovs herrgård och dess möjlighet till 
transformation. I det fallet är de välbeva-
rade 1700-tals interiörerna i Lambohovs 
huvudbyggnad av stort kulturhistoriskt 
värde och även planlösningen är en stor 
del av läsbarheten av byggnadens historik. 

Huvudbyggnaden är planerad uti-
från den ideala herremansbostaden, en 
symmetrisk plan med paradvåning och 
privata sviter enligt ordningen förmak, 
sängkammare och kabinett. Då bostaden 
på Lambohov är i en våning är rummen 
uppdelade i dubbla sviter med de privata 
rumssviterna mot gårdssidan och sal och 
paradsvit mot parken. Rumssekvenserna, 
placeringen av paradvåningen och vad det 
berättar om livet som levts gör att planlös-
ningen i största möjliga mån bör bevaras 
vid en transformation av herrgårdens 
program och funktion. 

Som värderingsmodell kan Exners 
nycklar appliceras på både Lambohov och 
Alviks strand. Men i fallet med Lambohov 
är även Unnerbäcks modell ett bra verktyg 
för att få en så heltäckande kulturhisto-
risk värdering som krävs då historiken 
stäcker sig över ett långt tidsdjup med flera 
årsringar.

Historiken, värderingen och de ur-
sprungliga tankarna som formade båda 
studieobjekten ger oss alltså nycklar till 
hur vi hur vi skulle förhålla oss till dom 
idag, om de skulle ställas inför planer på 
förändring och transformation. Vilket 
leder oss till det sista steget i analysfasen, 
de ställningstaganden vi gör. 

Hur värderar vi material?
Lambohovs herrgård 1700-
tal, massivt trägolv i orginal. 
Välbevarat, hållbart och högt 
kulturhistoriskt värde.

Alviks strand 1980-tal, 
klinkergolv. Hållbart, tålig och 
resursmässigt värde.
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Bakgrund
Hösten 2020 fick vi ett arkitektuppdrag att 
titta på hur en industribyggnad i Nyköping 
kunde byggas om till bostäder och kontor. 
Byggnaden var en brokig och rustik 
byggnad i tegel kallad Slakthuset som 
sedan 80-talet huserat ett ungdomshus 
och diverse andra verksamheter som 
motorcykelklubb, brottarklubb, verkstäder, 
grossister och showroom.

Uppdraget vi fått sammanföll med 
att jag just börjat läsa restaureringskonst 
på Konsthögskolan och det gjorde att jag 
började se med andra ögon på projektet. 
Jag tänkte att det vore intressant att 
fördjupa mig lite extra i byggnaden och 
den stadsplan som definierar ramarna 
för projektet vi arbetade med och hur det 
kommit sig att bestämmelserna kring 
byggnaden blivit som de blivit.

Slakteriet
Historien om slakteriet tar sin början strax 
efter det att Nyköpingsbanan, järnvägen 
mellan Norrköping och Södertälje anlades 
1913-1915. Likt många andra städer under 
denna epok av industrialisering ville man 
även i Nyköping på ett rationellt och 
effektivt sätt reglera hanteringen av slakt 

och boskap. Ett par år efter järnvägens 
uppförande anlades så anläggningen som 
kom att kallas Slakteriet strax norr om det 
nyligen uppförda stationshuset i Nyköping. 
Tomten var tidigare åkermark och 
ligger mellan järnvägen i söder och den 
medeltida landsvägen Blommenhovsvägen 
(som före 1937 hette Katrineholmsvägen). 

Anläggningen placerades rationellt 
strax norr om järnvägen och transporter 
skedde effektiv via ett stickspår. 
Byggnaderna uppfördes i tegel i en 
nationalromantisk stil och uppgift om 
arkitekt saknas. Med tiden tillkom 
flera tillbyggnader och förändringar 
av anläggningen, den största 1946-48 
då längan mot väster tillkom likaså 
det fristående kontorshuset norr om 
anläggningen. 1950 drabbades slakteriet 
av en brand och i återbyggnaden ändrades 
utseendet ganska mycket och flera 
byggnadsdelar fick en ytterligare våning.

Efter över 60 år som slakteri så upphör 
i slutet av 1970-talet slakteriverksamheten.

Som arkitekt är man ofta hänvisad till att försöka tolka olika doku-
ment som stadsplaner och antikvariska rapporter. Hur togs dessa 
fram och varför? Jag har fördjupat mig i processen kring slakteriet 
i Nyköping genom att först undersöka byggnaden själv och göra min 
egen värdering, och sedan samtala kring detta med upphovsmännen 
till strukturplanen och den antikvariska utredningen.

Ett nedslag i stadsbyggnadsprocessen

Bild 1, mots. sida
 Ett nedslag i processen, är 
det så här det ser ut bakom 
kulisserna?
Bild 2, ovan
Charkuteribolaget 1950-tal, 
Sörmlands Museum
Bild 3, ovan
Brand i Slakthuset 1950, 
Nyköpings bildarkiv

Aaron Nyrén
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Ungdomshuset Slakthuset
Efter att slakteriet lades ner så tog en 
ny berättelse tar vid, berättelsen om 
ungdomshuset Slakthuset. Här fanns 
verkstäder, replokaler och rum man kunde 
låna för sina olika aktiviteter. Här åkte 
man skateboard och gick på spelningar. 
Det var detta som Slakthuset blev 
synonymt med för många i Nyköping med 
omnejd födda på 70-, 80-, 90 och 00-talet. 
En av dem som upplevt platsen är Jonas 
Persson född 85:
“Som tonåring från landet var det såklart 
väldigt spännande att stanna med sina 
vänner på en fredagskväll och gå till 
Slakthuset, en plats vars namn man hört 
så många gånger. Där spelade antingen 
kompisarnas nystartade rockband eller 
kanske ett band ur Sveriges punkelit. Jag 
var själv inte på så många spelningar som 
mina vänner som bodde i stan, men jag 
minns ett par. En gång fick jag äran att 
sköta ljuset från ljudbåset och jag minns 
en annan gång då ett hardcoreband var på 
besök: Alla die hard fans hade spännande 
koreograferade ”danser” där de slängde sig 
ned på rygg och sprattlade på given signal. 
Jag minns att det var alkoholfritt och 
att det hängde gipsavgjutningar av olika 
kroppsdelar i cafeterian, antagligen från 
någon workshop.
Senare startade jag och några vänner en 
förening, där vi förberedde för olika Lajv 
(levande rollspel) vi skulle åka på. Vi sydde 
kläder och tält som vi skulle bo i, i ett litet 
rum på andra våningen, beläget vid en lång 
korridor. För att mäta tältet hoppade vi 
ut genom rummets fönster på taket som 
bildade som en innergård, och bredde ut 
det gigantiska vita tyget. Härliga minnen.”

Nöthagen
Innan Slakteriet etablerades så fanns 
redan på 1600-talet norr om Blommen-
hovsvägen Kung Rönnes källa, varifrån 
man ledde vatten ända till platsen på stora 
torget i Nyköping där torgbrunnen står.

Vid källan uppfördes 1730- 
Vesterlunds krog som är den äldsta 
byggnaden i området. När järnvägen 
byggdes så skiljdesområdet av  från 
resten av Nyköping, likt många andra 
industriområden, vilket blev ännu mer 
påtagligt efter att E4:an byggdes 1960 och 
ytterligare avgränsade området i väster. 
Efter Slakteriet så etablerades ytterligare 

två stora industrikomplex på platsen.
Wedholms maskinfabrik etablerades 

väster om slakteriet 1948 och kom 
att växa till ett väldigt komplex med 
industribyggnader och ett kontorshus.

1957 uppfördes KF:s bageri och 
lagercentral som bildar ett stort komplex 
öster om slakteriet. 

För ett par år sedan parallellt med att 
Nyköping planerade ett nytt resecentrum 
togs en ny strukturplan fram av Nyréns 
Arkitektkontor, med Gustav Karlsson 
som planarkitekt och Mattias Eklund som 
antikvarie. Planen är ännu inte antagen 
utan ligger i överklagandeprocessen.

Byggnaden 
Slakteriet är en brokig byggnad med 
många tidslager, som vittnar om en 
kontinuerlig användning under 60 års tid 
som industribyggnad. Nya håltagningar 
för portar och igensatta fönster bildar 
ett pussel av spår från olika epoker i 
byggnadens historia. Portar, fönster och 
partier av glasbetong samt en fasad vars 
klassiska rytm överallt avbryts av oväntade 
tillägg ger byggnaden en speciell karaktär 
och arkitektoniska kvalitéer som inte kan 
uppnås i en ny byggnad. 

Efter branden 1950 har byggnadens 
fasad förändrats påtagligt men det 
ursprungliga teglet med sina raka valv och 
mustiga materialitet finns kvar runt om 
i byggnadens fasad som ett spår från det 
förflutna. 

Speciellt påtagligt är detta i 
trevåningsbyggnaden mot sydväst där 
man, särskilt på gavlarna, tydligt ser den 
nationalromantiska arkitekturen, som i 
Nyköping endast finns representerad i ett 
par andra byggnader. I denna byggnads 
trapphus finns tidstypska målningar från 
60-talet av konstnär Vicke Lindstrand 
som påminner om den tid då KF ägde 
slakteriet. 

Anläggningen är en god representant 
för de slakthusområden som etablerades 
utanför städer runt om i landet i början av 
förra seklet. 

Den senare berättelsen om 
ungdomsverksamhet och musik finns 
också kvar men har lämnat få spår efter sig 
i själva byggnaden. Denna berättelse har 
ändå ett stort immateriellt värde som de 
senaste 40 påverkat många av Nyköpings 
invånare och skapat många minnen.

Bild 4, ovan
Gavelfasad med tegelmön-
ster i nationalromantisk stil.

Bild  5, ovan
Detalj som visar betongglas 
och rakt tegelvalv.

Bild 6, ovan
Entrén till ungdomshuset 
Slakthuset

Bild 7, mots. sida, överst t v
Nyköping, pilen visar var slak-
thuset ligger, E4:an i vitt, järn-
vägar i rött och Nyköpingsån 
i blått.

Bild 8, mots. sida, överst t h
Nöthagen, pilen visar slak-
thuset. Området avgränsas 
av E4:an i väster, höjden i 
norr och järnvägen i söder.

Bild 9, mots. sida nederst
Slakthuset idag sett från nor-
dost. De flesta av påbyggnad-
erna är planerade för rivning, 
likaså den krokiga längan 
mot öster där ingången till 
ungdomshuset Slakthuset 
ligger idag.



KKH RESTAURERINGSKONST 2020-2021 131130

A: Eller om till exempel kommunen 
redan köpt byggnaden innan SBB köpte 
den?

G: Det hade kanske varit bra
A: Kan det ha påverkats av att den 

tidigare antikvariska utredningen inte tog 
upp det som ett värde? 

M: Nej, det är lite förenklat att säga att 
om det hade stått med där att det hade på-
verkat, utan det är en fastighetsekonomisk 
historia. Det var ju inte så att de inte visste 
om vad det var för verksamhet och hade 
behövt läsa det i en konsultrapport. Hade 
kommunen värderat det högre så hade de 
gjort det redan innan när det diskuterades. 
I det här fallet var kommunen mer 
intresserade av en storskalig exploatering 
av det stations-nära läget

A: Jobbade ni två mycket ihop under 
den här processen? 

G: Det tycker jag. Vi utredde hela tiden 
nya målbilder som vi konsekvensbeskrev 
direkt i 3d modeller. Vi var även på plats 
och gick runt på slakteriet och mätte in 
vilka delar som hade mest värde.

A: I slutändan så har ni ju ändå lyckats 
med att behålla stora delar av Slakteriet. 
Fick ni kämpa för att behålla en så stor del 
som ni faktiskt gjorde?

G: Slakteriet var inte det svåra, utan 
det var Wedholms tekniska verkstad.

M: Vi tog ett litet helhetsgrepp där, 
det var också en personal bostadsdel med 
lite verkstäder i botten som ligger bredvid 
slakteriet och den var ursprungligen 
inte heller kvar i planen. Så det blev lite 
kohandel där kan man säga eftersom den 
var ganska välbevarat 40-tal så vi fick 
behålla den och även maskinverkstaden 
så fick man släppa lite andra delar på just 
slakteriet.

G: Ja och det gjorde ju att de här äldre 
delarna fick större påverkan på nya delar 
i väster också så att de influerades av de 
här äldre miljöerna i och med att det blev 
mer utspritt. De utvecklade delarna i hela 
området egentligen, teknikhallen sträcker 
sig ganska långt västerut även om den 
förnyas längs vissa fasader.

A: Sen lyckades ni också behålla 
den här parken mellan Slakteriet och 
Wedholms kontorsbyggnad.

M: Ja precis, det var lite att rädda 
helhetsmiljön där att man fick fler 
byggnader längs med den. Om man hade 
satsat allt krut på slakteriet och bevarat 
alla dess delar så hade det blivit just där 

nere som man hade den ursprungliga 
miljön och sen hade det varit nybyggt runt 
alla andra sidor. Nu fick vi ändå till lite 
mer spridning på det.

A: Hur mycket tar man hänsyn till 
t ex återbruk av hus och den typen av 
hållbarhetsfrågor när man gör sådana här 
utredningar? Kan man argumentera för 
hållbarhet mot en beställare eller är det 
svårt?

G: Det är nog väldigt svårt. Där får den 
ekologiska hållbarheten många gånger ge 
vika. Om det är så att det blir en kostnad 
så får man oftast inte igenom det fullt 
ut, utan fastighetsägaren måste se något 
ekonomiskt värde i att bevara. 

M: Det kan ju vara att det ekonomiska 
värdet i att tillgodose ett av kommunens 
krav att behålla just den här byggnaden 
men att de då får riva någonting annat i 
gengäld.

G: Precis, det är lite upp till 
exploatören eller kommunens goda vilja. 
Man kan se det så där att det finns inga 
lagkrav som är tillräckligt hårda att spara 
ur hållbarhetssynpunkt, att det till exempel 
är större klimatpåverkan i att riva och 
bygga nytt. Man kan inte ta hjälp av lagen 
där. 

A: För att få igenom sådant, skulle 
det kanske krävas något system där man 
betalar mindre skatt om man behåller en 
byggnad i stället för att riva?

G: Ja precis.
M: Bostadsmålet är just nu överordnat 

klimatmålen. Även om man kanske inte 
säger det så är det ju så. 

A: Annars är det nu något som ligger i 
tiden det här med att återbruka byggnader, 
tror ni att det här är något som kommer att 
komma de närmaste tio åren eller så?

M: Man har börjat diskutera lite i 
Slakthusområdet i Stockholm där det 
finns ett kontorshus från 1983 där planen 
varit att man skulle riva det och bygga 
ett nytt kontorshus som uppfyller dagens 
krav på ljus och ventilation och så. Då har 
man ju börjat diskutera att vi har ju ett 
befintligt kontorshus som är mindre än 40 
år gammalt, ska det rivas för att bygga ett 
nytt kontorshus? Så det har börjat komma, 
att man ska ta upp lite av den typen av 
frågor, i alla fall i Stockholm.

M: I sådana här små kommuner som 
Nyköping där man ser en potential att 
utöka kommuninvånarna med 30 %, tror 
jag inte att sådana här grejer kommer att 

Bild 12, ovan
Utdrag ur Nyréns illustration 
över Nöthagen som visar 
Slakthuset i sin framtida 
kontext.

Bild 13, ovan
Utdrag ur plankartan över Nö-
thagen som visar Slakthuset i 
sin framtida kontext.

ETT NEDSLAG I STADSBYGGNADSPROCESSEN

I praktiken 
Som arkitekt är man oftast hänvisad till de 
antikvariska rapporter och plan dokument 
som finns framtagna för ett område, och 
samtalar sällan med de som faktiskt tagit 
fram dem. Efter att själv gjort vissa egna 
värderingar av slakteriet så var jag intres-
serad av att höra hur det faktiskt gick till i 
praktiken när man tog fram dessa doku-
ment. Jag tog kontakt med Mattias Eklund 
(antikvarie) och Gustav Karlsson (plane-
ringsarkitekt) som tagit fram antikvariskt 
utlåtande och stadsplan för Nöthagen och 
frågade dem lite om processen.

A: Hur kom ni in i det här projektet?
G: Vi fick frågan från SBB, som precis 

hade förvärvat en industrifastighet i 
Nyköping (Nöthagen), att fram fram en 
visionsbild och förslag på utveckling över 
området. Förutom det inledande ide- och 
bildarbetet så höll vi i detaljplanen och 
gestaltningsprogram och antikvarisk 
utredning och konsekvensanalys. 

A: Er beställare i det här fallet var alltså 
SBB som är ett privat bolag?

G: Ja de är ett privat bolag. 
A: Var det kommunen som efterfrågade 

den antikvariska utredningen?
M: Ja, det var en del av 

förutsättningarna kan man säga. De hade 
redan gjort en antikvarisk utredning på 
hela området innan de började exploatera 
eller innan SBB köpte det, som vi utgick 
ifrån och som vi fördjupade. 

A: Tror du den gjordes i syfte att kunna 
exploatera?

M: Nej, men den gjorde dom för att 
reda ut lite förutsättningar. Det  har 
bestämts i översiktsplanen att de ska 
exploatera där och det ligger väldigt nära 
det blivande resecentrumet. Man visste 
väl redan att det fanns hus där man ville 
spara. Sedan blev den utredningen lite väl 
hoppfull i vad man tänkt att man skulle 
kunna ha kvar. Det var ganska mycket. 
Det är alltid så i sådana tidiga utredningar 
innan man har koll på föroreningssituation 
och den typen av saker. Så det fick vi jobba 
med så småningom.

G: Det var ju stora bitar som var 
förorenade. Det var främst i de västra 
delarna mot E4:an. Kring slakteriet var det 
inte riktigt lika farligt, så där kunde man 
bevara mer och det var också där de äldsta 
delarna låg. Sedan har vi haft olika förslag 

efter hand, i början hade vi sparat allt vid 
slakteriet i stort sett, förutom bageriet då 
som man ville ersätta med ny bebyggelse. 
Senare kom en ny ägare in för Slakteriet, 
och i samband med det så studerades 
Slakteriet separat som ett eget framtida 
exploateringsprojekt.

M: Ja, precis. Anledningen att det blev 
så hög exploatering av just Slakteriet var 
den lyftes ur hela paketet så att säga. Det 
kom ju också in en annan aktör eller ägare 
med egna arkitekter som vi också hade 
kontakt med som vi bollade vi förslag med 
fram och tillbaks.

A: Slakteriet har ju varit ett 
ungdomshus med mycket konserter och 
annan verksamhet de senaste 40 åren, tog 
man sådant i beaktande när man gjorde 
värderingen eller blev det fokus på den 
äldre historien? 

M: Egentligen gör man ju det. Nu fanns 
det redan en antikvarisk utredning som 
ju inte riktigt tog upp det. Vi skulle ju inte 
göra en ytterligare antikvarisk utredning 
utan det vi gjorde var en fördjupning av 
den som redan fanns. Så då kom inte den 
biten med där heller. Men det hade ju varit 
en intressant del av dess historia att ta 
med också. Det påpekade ju också lite olika 
remissinstanser. Inte jättehårt eller tydligt 
men det fanns ändå med att de befintliga 
verksamheterna, att det ändå fanns ett 
värde i dem.

A: Om den delen fått lite mer plats 
hade det kunnat leda till att man i planen 
skulle kunnat behålla den del av slakteriet 
där de flesta av de verksamheterna hållit 
hus?

M: Ja, men det hade ju krävt att 
kommunen var fastighetsägare för den 
byggnaden. Som det blev nu att den såldes 
till enskild aktör som ju inte ens var SBB 
utan att det var en tredje part. För att de 
inte ska gå back på att omvandla den här 
fastigheten så var ju inte ungdomsgård den 
verksamheten som de tänkt sig, utan det är 
ju i så fall en kommunal angelägenhet.

A: Hade det krävt att kommunen hade 
varit mer drivande i en sådan fråga i så 
fall?

G: Det hade kanske varit lättare 
att räkna hem hela området om SBB 
fortfarande ägde Slakteriet. Det hade 
fortfarande varit en utmaning, men övriga 
delar hade vägt upp kostnader kopplat till 
ett bevarande av Slakteriet.

Bild 10, ovan
Mattias Eklund

Bild 11, ovan
Gustav Karlsson
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Sista ordet 
Stadsbyggnad är en komplicerad process 
där många olika intressen måste vägas mot 
varandra. Konsulter i olika skeden gör i de 
flesta fall ett mycket bra jobb med att bevara 
stora värden men kompromisser mellan 
olika intressen är oundvikliga. 

De ekonomiska intressena får ofta det 
sista orden då vinstdrivande bolag ofta är 
de som driver på utvecklingen och även 
kommuner är intresserade av nya skatter 
och intäkter. 

Ungdomars intressen och andra 
immateriella värden som kan vara svåra att 
koppla ihop med själva byggnaden faller lätt 
bort i bara farten. De kräver ett intresse från 
makthavare och att dessa aktivt förespråkar 
och tar ställning för deras beaktande.

Även klimatfrågan blir lätt omsprungen 
av andra mer konkreta aspekter och att 
bevara byggnader av klimatskäl verkar 
väldigt svårt så länge exploatören inte själv 
ser ett ekonomiskt intresse i detta. 

I dessa tider när medvetenheten om 
miljö- och klimatfrågan blivit så pass stor 
kanske tiden är inne för någon form av 
reglering av rivningar på nationell nivå. 
Man kan knappast förvänta sig att små 
kommuner i stort behov av investeringar 
kommer att driva bevarande av byggnader 
varken av klimatskäl eller andra skäl om 
det inte finns en stor folklig opinion kring 
frågan.

Det finns redan många regler och 
modeller för klimatanpassat nybyggande, 
men elefanten i rummet som inte många 
är medvetna om, är hur många fullt 
fungerande byggnader som rivs på grund av 
att det under rådande omständigheter anses 
billigare att riva att riva än att bygga nytt. 

För att detta inte ska ske måste 
klimatpåverkan tas med i den ekonomiska 
kalkylen, den faktiska kostnaden i att slösa 
med jordens resurser kan inte stå som en 
motpol till de ekonomiska intressena, utan 
måste vara en del av beräkningen.  

Först när eventuella krav på att 
klimatkompensera för nybyggnad eller 
liknande får en effekt på slutnotan i 
projekten kommer ett bevarande av 
befintliga värden ses som en besparing och 
inte som en kostnad.

I exemplet slakteriet så tycker jag ändå 
att man lyckats med att behålla stora värden 
trots de förutsättningar som dagens process 
innebär. Andra exempel är inte lika lyckade 
och på många platser runt om i landet rivs 
högkvalitativ arkitektur som får lämna plats 
åt i många fall sämre byggnader, till ett högt 
pris på det globala klimatet och den lokala 
miljön. Dessa byggnader kan i många fall 
genom ombyggnad ges ett nytt liv och är 
en möjlighet för intressant och spännande 
arkitektur.

På många sätt är framtidens arkitektur 
redan byggd, bara vi tar vara på det vi har.

Aaron Nyrén, fotografier, text och illustrationer

Mattias Eklund, Nyréns Arkitektkontor, 2021, intervju

Gustav Karlsson, dåvarande planarkitekt på Nyrens Arkitektkontor, 2021, intervju

Nyréns Arkitektkontor, 2020, Antagandehandling Nöthagen

Lantmäteriet, historiska kartor

Eniro, orthofoto

Nyköpings bildarkiv, arkivbilder

Sörmlands Museum, arkivbilder
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få så stort fäste. 
A: Det är så stora ekonomiska och 

kanske politiska intressen att det kanske 
skulle ett system på nationell nivå med 
regelverk som gör att man på något sätt 
tjänar på att behålla äldre byggnader.

G: Det kommer nog komma från båda 
hållen, det ena är att man ser själv ett 
värde och andra att det blir lite hårdare 
krav successivt efterhand. 

M: Det måste bli dyrare helt enkelt att 
riva. Det är helt galet att det är billigare 
att riva en kontorsbyggnad och bygga en 
likadan volym med samtida krav, än att 
bara spara den byggnad som redan finns 
där och fortsätta som ingenting har hänt. 
Det är ju jättedyrt att bygga ett hus.

G: Ja så kan det vara
A: Intressanta frågor.
M: Ja verkligen, vi arbetar ju inom 

systemen hur mycket man än önskar att 
vissa grejer vore annorlunda. Vi måste ju 
förhålla oss till beställarens ekonomiska 
kalkyl och sen försöker göra något så bra 
som möjligt utifrån befintliga lagkrav. 

A: Jag är ju själv en intressent och 
känner ju igen mig i det där i och med att 
jag nu är inblandad i att rita om slakteriet 
till kontor och bostäder.

G: Känner du att du har stöd då av de 
bestämmelserna som ligger där, att några 
av dem är lite sådär att du kan peka på 
dem, att nu måste vi bevara det här?

A: Det ger en ett ytterligare argument i 
de fall någon intressent i processen ger en 
ett förslag som hotar någon av byggnadens 
kvaliteter, då kanske jag kan hänvisa till 
Mattias rapport att det inte går i det fallet.

G: Plankartan och de bestämmelserna 
som står där?

A: Det blir ju ofta så att man måste 
hänvisa till planbestämmelserna, det finns 
ju ett stort tryck på att få ut så mycket 
som möjligt, och då är det bra när det står 
tydligt i plankartan. Jag tycker att det är 
ganska bra som ni har beskrivit det i pla-
nen om att fasaderna är så brokiga och för-
ändrade men ändå besitter en viss kvalitet 
i själva materialet och byggnadsformen, att 
det finns en viss tolerans för förändring. 
Men vi får se hur det går framöver.

M: Det här är jättebra, jag kanske 
kan intervjua dig sen någon gång om hur 
bestämmelser och så har funkat. Man 
funderar konstant på hur detaljerad man 
ska vara och så. Nu låter det som att det är 
ganska bra, men annars är kritiken, visser-

ligen från en exploatörs egen konsult, att 
det är för hårt skrivet och att det ska vara 
mycket mer generellt.

A: Jag tror att rent arkitektoniskt så 
är det mycket mer intressant det vi kan 
göra med de här befintliga byggnaderna än 
med ett helt nytt hus. Att vissa byggnader 
eller byggnadsdelar är skyddade det tror 
jag hjälper mig som arkitekt att skapa en 
bättre produkt i slutändan. Vi får se sen 
med facit i hand.

G: Det är också lite av en chansning där 
i det här tidiga skedet när man formulerar 
planbestämmelser för då har man ju inte 
varit inne och skissat så noga som ni 
gör. Man hade velat göra en detaljerad 
projekteringsutredning på Slakteriet och 
sen gå in och formulera bestämmelser.

M: Med konstruktör och allting. Det 
vore kanske bra att testa detaljplanerna 
tidigt mot olika kompetenser.

A: Ja, och det vore intressant om de 
som är med och tar fram detaljplanerna 
också är med i senare skeden i stället 
för att man lämnar över detta helt till en 
bygglovshandläggare.

 

Bild 14, tv
jorden

Bild 15, ovan
Del av slakteriets fasad, nya 
och igensätta öppningar, tegel 
från olika tider.



135

Grundvillkoret för en skyddad byggnad är 
naturligtvis att den skall förändras så lite 
som möjligt. Samtidigt vet vi ju att kul-
turarvet ständigt utvecklas för att möta en 
föränderlig omvärld. Frågan om regelverk 
fångar något grundläggande, dvs vitsen 
med att ge byggnader ett kulturhistoriskt 
skydd är att de inte skall få behandlas hur 
som helst och någon typ av regelverk fram-
står som en metodik för att förebygga att 
det sker. Utifrån personliga erfarenheter i 
yrkesutövningen kan jag också känna igen 
vissa av Venedigcharterns delar som argu-
ment från antikvariskt sakkunniga-kon-
trollanter varför en viss utformning skall 
undvikas. Det här leder för min personliga 
del fram till frågan om det finns något re-
gelverk som man som arkitekt skall följa?

En annan observation i diskussioner 
om restaureringar, är att det också tycks 
råda en allmän osäkerhet om vad som 
faktiskt gäller vid förändringar av byggna-

der. En förklaring till det handlar om den 
distans som finns mellan antikvarier och 
arkitekter, där inte minst de senare har 
dålig kunskap om hur den andra yrkeska-
tegorin tänker.

 
Internationella regler och kon-
ventioner för restaurering av 
byggnader
Som tidigare nämnts så finns det en uppsjö 
av internationella konventioner och do-
kument och vi kommer att återkomma till 
den främsta källan till dessa dvs ICOMOS. 

I fråga om rättsligt bindande överens-
kommelser så är det betydligt enklare: det 
finns bara två överenskommelser som är 
antagna av Sveriges riksdag. Den ena är 
den så kallade Granadakonventionen, eller 
mer korrekt: Konventionen till skydd för 
arkitekturarvet, med Europarådet som 
upphovsman. Inom parentes kan nämnas 
att Europarådet också står bakom den 

Som del av utbildningen i restaureringskonst ingår läsning av lagar, 
regler samt internationella konventioner och charters. Vad gäller de 
senare, intar de olika charters som är utfärdade av det internatio-
nella ICOMOS förbundet en särställning, i det att här återfinns ett 
faktiskt regelverk för hur man skall genomföra restaureringar. Bland 
organisationens olika texter så är den så kallade Venedig Chartern 
(1964) det grundläggande dokumentet som alla senare publikationer 
förhåller sig till. Förekomsten av ett regelverk för restaureringskonst 
har fångat mitt intresse och den här essän undersöker och diskuterar 
kring frågan om regler för hur en restaurering av en skyddad bygg-
nad skall genomföras. Fokuset här ligger på restaureringar som inne-
bär förändringar och anpassningar av en byggnadsstruktur, medan 
renoveringar som mer har karaktär av underhållsåtgärder faller 
utanför frågeställningen.

Vad gäller?

Johan Janssen

Antikvarien, kopparstick, 
antikvariens arbete är en 
förutsättning för bedömnin-
gen av det kulturhistoriska 
värdet
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systemet genom att det formella besluten 
fattas av folkvalda politiker. På så vis får 
tolkningen av det kulturhistoriska värdet 
en tydlig demokratisk innebörd, dvs det 
definieras ytterst av politiken. De beslut 
som fattas av politiker och tjänstemän går 
sedan att överklaga och i de fallen flyttas 
den frågeställningen över till rättsväsendet 
eller i vissa fall till regeringen.

Om man sammanfattar frågan om hur 
en restaurering, som innebär förändring-
ar, kan genomföras så kommer man fram 
till att den inte styrs av några bestämda 
regler utan att den väsentligen avgörs 
genom individuella ställningstaganden hos 
tjänstemän och politiker med antikvariska 
utvärderingar som viktiga beslutsunderlag. 

För att systemet skall fungera så ställs 
höga krav på utbildning och kunskapsni-
vå hos tjänstemän och den medverkande 
antikvariska expertisen. I nästa led kan 
man därmed konstatera att den kultur-
historiska värderingen blir beroende av 
vilken värderingsprincip som undervisas 
vid svenska universitet och högskolor och 
det är här som ICOMOS gör entré, så att 
säga bakvägen. Föreningens ideologi och 
principer utgör en viktig utgångspunkt för 
den antikvariska utbildningen, i synnerhet 
gäller det synen på autenticitet. Betydelsen 
stärks också av att många av de tjänstemän 
som arbetar med kulturarvsfrågor har 
antikvarisk utbildning.

ICOMOS och Venedigchartern
ICOMOS bildades 1965 som ett resultat av 
den ett år tidigare genomförda Venedig-
konferensen med internationella experter 
inom restaureringsfältet som deltagare. 
Sammankomsten var inspirerad av ett tidi-
gare möte som anordnades 1931 i Aten och 
Venedigmötet resulterade, i likhet med sin 
föregångare, i ett dokument, en charter, 
det vill säga ett regelverk för hur restau-
reringar skall genomföras. Båda mötena 
hölls på initiativ av överstatliga organi-
sationer. För Atenmötet var Nationernas 
förbund initiativtagaren och Venedigmötet 
initierades av Unesco. De bakomliggan-
de organisationernas stora betydelse för 
internationella överenskommelser gör att 
man lätt kan få föreställningen att Vene-
digchartern utgör ett gällande regelverk 
för kulturmiljövård och restaureringar, en 
felaktig föreställning som också får näring 
av dokumentets utformning, som är påfal-

lande lik ett officiellt lagstiftat regelverk. 
En sista oklarhet gäller att organisationen 
ibland uppfattas som en del av Unesco 
vilket inte stämmer. Unesco använder 
ICOMOS för rådgivning, men de är organi-
satoriskt åtskilda. Man kan spekulera i att 
organisationen odlar oklarheten om såväl 
sin egen som Venedigdokumentets status 
som ett medel för att positionera sig, å 
andra sidan så är internationella yrkes-
förbund eller högtidliga slutdokument 
för konferenser inget ovanligt. Den stora 
betydelse som dokumentet och organisa-
tionen har fått beror i hög utsträckning på 
att de fyller ett tomrum genom att erbjuda 
ett kunskapsfält som skulle vara olämpligt 
i en konventionell lagstiftning. 
En reflektion är att ICOMOS regelstyrda 
verklighetsbild speglar det tidiga sextiota-
lets tidsanda av positivism med förkärlek 
för universella regler som skulle komma 
mänskligheten till godo, en världsbild som 
snart skulle rämna. Här kan man peka 
på den arkitektoniska modernismen och 
CIAM-organisationen som en tydlig pa-
rallell. Intressant är att CIAM och moder-
nismen stod inför sitt sönderfall vid tiden 
för Venedigmötet. Det är också rimligt att 
uppfatta ICOMOS som ett kvardröjande 
inslag av korporativism, dvs de idéer om 
yrkesbaserade samhällssystem som var 
viktiga visioner under mellankrigstiden. 
Företeelsen levde kvar efter kriget, nu i en 
avpolitiserad form med skyddade yrkestit-
lar och yrkesförbund som typiska förete-
elser. 

Här finns tveklöst en problematik, dvs 
om förvaltningen av våra kulturminnen, en 
nationell angelägenhet, sker under påver-
kan av dokument utfärdade av en enskild, 
icke statlig organisation, så finns det risk 
för intressekonflikter. Konflikter mellan 
olika intressen innebär dock inte att det är 
felaktigt. Till exempel är föreningsfrihet 
en lagstadgad rättighet. I andra vågskålen 
ligger en rad fördelar: ICOMOS och deras 
olika charters erbjuder en kunskapsbas 
och en teoretisk diskussion som stärker 
kulturmiljövården.

Venedigcharterns innehåll och 
ICOMOS fortsatta utveckling
Venedigdokumentet innehåller mycket 
sådant som idag är konsensus i en väs-
terländsk kontext, till exempel ett högt 
värderande av ursprungligt byggnadsma-

 

 

INTERNATIONAL CHARTER FOR THE CONSERVATION 
AND RESTORATION OF MONUMENTS AND SITES 

(THE VENICE CHARTER 1964) 
 

IInd International Congress of Architects and Technicians of Historic 
Monuments, Venice, 1964. 

Adopted by ICOMOS in 1965. 

Imbued with a message from the past, the historic monuments of generations of people 
remain to the present day as living witnesses of their age-old traditions. People are 
becoming more and more conscious of the unity of human values and regard ancient 
monuments as a common heritage. The common responsibility to safeguard them for future 
generations is recognized. It is our duty to hand them on in the full richness of their 
authenticity. 

It is essential that the principles guiding the preservation and restoration of ancient 
buildings should be agreed and be laid down on an international basis, with each country 
being responsible for applying the plan within the framework of its own culture and 
traditions. 

By defining these basic principles for the first time, the Athens Charter of 1931 contributed 
towards the development of an extensive international movement which has assumed 
concrete form in national documents, in the work of ICOM and UNESCO and in the 
establishment by the latter of the International Centre for the Study of the Preservation and 
the Restoration of Cultural Property. Increasing awareness and critical study have been 
brought to bear on problems which have continually become more complex and varied; now 
the time has come to examine the Charter afresh in order to make a thorough study of the 
principles involved and to enlarge its scope in a new document. 

Accordingly, the IInd International Congress of Architects and Technicians of Historic 
Monuments, which met in Venice from May 25th to 31st 1964, approved the following text: 

 

DEFINITIONS 

Article 1.  

The concept of a historic monument embraces not only the single architectural work but 
also the urban or rural setting in which is found the evidence of a particular civilization, a 
significant development or a historic event. This applies not only to great works of art but 
also to more modest works of the past which have acquired cultural significance with the 
passing of time.  

Article 2.  

The conservation and restoration of monuments must have recourse to all the sciences and 
techniques which can contribute to the study and safeguarding of the architectural heritage.  

 

Venedig-chartern 1964 i 
ICOMOS utgåva 1965

internationella landskapskonventionen 
som också är ratificerad av riksdagen. Den 
andra gällande internationella överens-
kommelsen är Världsarvskonventionen, 
med Unesco som huvudman. 

Om man läser de båda gällande inter-
nationella konventionerna så finner man 
att de inte avser att styra hur en restaure-
ring skall genomföras, däremot föreskriver 
de att kulturarvet skall skyddas och hur 
olika processer för administration och 
kunskapsutbyte skall utformas. Den enda 
direkta föreskriften är att Granadakonven-
tionen förbjuder att skyddade byggnader 
flyttas, om det inte föreligger synnerliga 
skäl. När vi kommer till Världsarvskon-
ventionen så är dess betydelse begränsad 
till de enskilda världsarven. I fråga om vad 
som får göras på utpekade byggnader, så 
utformas det separata skyddsdokument 
för de olika objekten i ansökan som sedan 
bildar grunden för en överenskommelse. I 
Sverige är det Riksantikvarieämbetet som 
är regeringens representant för världsarvs-
frågor. 

Ur detta kan man dra slutsatsen att öv-
riga internationella konventioner inte gäl-
ler med juridisk verkan. Däremot vore det 
felaktigt att påstå att de saknar betydelse 
för den svenska kontexten. Vi kommer 
längre fram i texten att se att de utövar en 
avsevärd påverkan på rådande tankemöns-
ter bland olika myndigheter, såväl som 
bland antikvarier och arkitekter.

Nationella regler
I arbetet med essän har jag inte kunnat se 
att någon svensk myndighet med ansvar 
för kulturarvet har några specifika regler 
eller tydliga riktlinjer för hur en genom-
gripande restaurering skall genomföras. 
Däremot finns det mycket regler för hur 
byggnader skall skyddas och för vad som 
inte får göras, främst uttryckt genom 
skyddsbestämmelser.. Därmed vilar ett 
slags raster av skydd över de enskilda 
byggnaderna. Man skulle kunna säga att 
reglerna och skyddsföreskrifternas nega-
tion, det som inte är skyddat, definierar ett 
handlingsutrymme för förändring.

I fråga om ansvariga myndigheter så är 
det Riksantikvarieämbetet som ansvarar 
för statliga byggnadsminnen medan Läns-
styrelsen sköter tillsynen av byggnads-
minnen i enskild ägo. Länsstyrelsen har 
också tillsynsansvar för kyrkor samt ansvar 

för att bevaka riksintressen, allt utifrån 
en rad olika lagstiftningar. Vid sidan om 
detta gäller också PBL för all bebyggelse, 
vilket innebär att förändringar på kultur-
historiskt skyddade byggnader även skall 
bygglovsprövas när bygglovsplikt före-
ligger. I realiteten är det främst utanför 
kategorierna byggnadsminnen och kyrkor 
som PBL står för skyddet av kulturhisto-
riskt värdefull bebyggelse, och när så är 
fallet så är den en ganska svag lagstiftning, 
dock med q-märkning i detaljplaner som 
en möjlighet till att upprätta ett bindande 
skydd. I fråga om de viktiga rikstäckande 
förvaltarna av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, som till exempel Statens fastig-
hetsverk, så gäller i princip samma sak, dvs 
de har ofta råd om skydd och underhåll 
men riktlinjer för förändring saknas.

Det här innebär att det bara är lagstift-
ningen som bildar ett nationellt ramverk 
för hur en byggnad får restaureras. Om 
man sammanfattar all svensk lagstiftning 
så kan man säga att den går ut på att det 
kulturhistoriska värdet inte får skadas eller 
förvanskas. Av det följer att tolkningen av 
påverkan på det kulturhistoriska värdet 
är det som avgör om en restaurering är 
godtagbar eller ej. 

Det kulturhistoriska värdet definieras 
utifrån en rad kriterier där det överskug-
gande värdet är att det är en källa till 
kunskap om historien.

Hur bedöms påverkan på det 
kulturhistoriska värdet?
Det svenska systemet bygger på att 
antikvariska utredningar definierar det 
kulturhistoriska värdet och bedömer 
påverkan från olika åtgärder som tex en 
restaurering.

Oftast genomförs utredningarna 
genom medverkan av antikvariskt sak-
kunniga som deltar i processerna genom 
förundersökningar, konsekvensbeskriv-
ning och kontroller. I huvudsak kan man 
säga att de olika antikvariska dokumenten 
utgör beslutsunderlag för politiker och 
tjänstemän. Den antikvariska kontrollen, 
som utförs i byggskedet intar en särställ-
ning genom att den skall utföras av en 
certifierad sakkunnig, och att den ingår 
i dokumentationen när ett byggprojekt 
skall få sitt slutbevis. I sammanhanget kan 
man notera att tillståndsgivning enligt 
PBL har en direktkoppling till det politiska 

Bild från Venedig-
konferensen 1964
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som professor i restaureringskonst, hade 
en stark utgångspunkt i autenticitetsbe-
greppet representerat av i autenticitets-
begreppet representerat av traditionella 
material och byggnadsteknik. I ämbetets 
förhållningssätt att alla åtgärder skall 
”anpassas till byggnadens egenart” finns en 
stark genklang av Hidemarks synsätt.

En intressant konsekvens av att sätta 
materialet i centrum för det kulturhisto-
riska värdet är att kvaliteter som har med 
byggnadens rumsliga eller konstnärliga 
uttryck får en underordnad betydelse vid 
en värdering. En annan konsekvens är att 
en rekonstruktion bara undantagsvis kan 
motiveras ur kulturhistorisk synpunkt. 
Argumentet är så starkt att det innebär 
att rekonstruktioner snarast bör undvikas 
eftersom de blir ”falska”. Det finns inte 
någon sann kulturhistoria bortom materi-
alens vittnesbörd om förgången tid. Med 
andra ord en argumentation som är helt i 
enlighet med Venedigdokumentet.

Rekonstruktioner 
Frågan om rekonstruktioner gör att kan 
man kan reflektera kring en diskrepans 
mellan myndighetens synsätt och en mer 
allmän syn på värdet av äldre bebyggelse. 
I dag finns det förvisso en konsensus kring 
värdet av ursprungliga byggnadsdelar men 
det finns också en stor uppskattning av 
historiska miljöer på ett upplevelsemässigt 
plan. Det senare innebär till exempel att 
en allmän opinion ofta vill rekonstrue-
ra en märkesbyggnad efter en eldsvåda. 
Frågan om rekonstruktioner är en stor och 
livaktig diskussion med många dimen-
sioner. Poängen här är att den är central 
i en postmodern kontext genom att den 
problematiserar autenticitetsbegreppets 
överhöghet i den kulturhistoriska värde-
ringen. En spännande text i frågan är Miles 
Glendinnings översikt över restaurerings-
konstens historia. Glendinning menar att 
1900-talets restaureringsprinciper idag 
har förlorat sitt tidigare inflytande i och 

med genomförandet av samtidens stora 
rekonstruktionsprojekt, illustrerat av 
bland annat Frauenkirche i Dresden och 
slottet i Berlin. Resonemanget bär långt 
och situationen är annorlunda sett ur ett 
svenskt perspektiv där stora rekonstruk-
tionsprojekt är sällsynta, men även i den 
lilla skalan reser rekonstruktioner frågan 
om hur det kulturhistoriska värdet skall 
identifieras.

Diskussion
Svaret på essän medvetet naiva frågeställ-
ning om det finns något som gäller för en 
genomgripande restaurering, är att det 
inte finns några tydliga regler. Tvärt om 
saknas det en medvetenhet kring restaure-
ringsarkitektoniska förhållningssätt bland 
tillståndsgivande myndigheter. 

Här kan man ställa frågan om någon 
typ av regelverk vore önskvärt? En positiv 
effekt skulle vara en tydligare situation 
med en större likformighet i tillståndsgiv-
ning. Mot det kan man ställa ett regelverks 
begränsande effekt och att de restaure-
ringsarkitektoniska frågeställningarna är 
så komplexa att ett regelverk knappast 
skulle fungera.

Ett modernare och mer öppet begrepp 
än regler är guidelines. Här finns inter-
nationella förebilder som genom exempel 
resonerar kring olika förhållningsätt. Ett 
annat begrepp som exemplifierar mer 
öppna riktlinjer är byggnadsordningar. Ett 
samlande dokument som utgör en gemen-
sam kunskapsbas med förebilder framstår 
som något som vi saknar.

Till slut är kunskap den viktiga frågan, 
också i bemärkelsen gemensam kunskap. 
En förutsättning för att den som upprättar 
ett förslag och den som skall godkänna det 
kan mötas är att de förstår varandra och 
där är vi inte riktigt idag. Frågan blir då 
hur vi når dit, utbildningen är naturligtvis 
kritisk och Konsthögskolan har en central 
roll både som kunskapsförmedlare och 
som mötesplats för olika yrkesgrupper. 

Katarina kyrka, från Svecia 
Antiqua, ett exempel på en 
stor svensk rekonstruktion

Bångska palatset

Fasad med dekorationer. 
Kommer att rekonstrueras 
vid Sturegallerians om-
byggnad.

ICOMOS: Venedig Chartern. ICOMOS 1965

Konventionen till skydd för arkitekturarvet

UNESCO: Världsarvskonventionen. UNESCO 1972

ICOMOS: Burra Chartern. ICOMOS 1978

ICOMOS: Nara Chartern. ICOMOS 1992

Riksantikvarieämbetet: Vägledning för tillämpning av förordningen om statliga byggnadsminnen, 
Riksantikvarieämbetet. 2002

Riksantikvarieämbetet: Fem pelare: en vägledning för god byggnadsvård. Riksantikvarieämbetet, 2002 

Glendinning Miles: The Conservation Movement – a History of Architectural Preservation from Antiquity 
to Modernity. Routledge, 2013

terial och en försiktighetsprincip gällande 
rekonstruktioner. Man kan konstatera att 
dokumentet inte är entydigt, utan att det 
öppnar för olika tolkningar. Inte minst ge-
nom att i stort sett varje paragraf avslutas 
med att undantag får göras om det finns 
uppenbara skäl. 

Det finns dock en läsning av dokumen-
tet som är dominerande och som ofta har 
gjort att man definierar dokumentet som 
en modernistisk restaureringsdoktrin. 
I den läsningen betonas motviljan mot 
rekonstruktioner och åsikten att nytillskott 
skall vara tydligt avläsbara, det vill säga 
tankemönster som helt ligger i linje med 
modernismens ärlighetstänkande. Det här 
innebar att Venedigdokumentet i den post-
moderna diskussionen fick samma kritik 
som den arkitektoniska modernismen och 
att det idag framstår som föråldrat i ter-
mer av universella anspråk. En punkt som 
däremot fortsätter att ha stor betydelse är 
charterns höga värdering av autenticitet, 
dvs av det ursprungliga byggnadsmaterial-
et och dess patina. Begreppet är idag ofta 
vidgat till att starkt betona att restaure-
ringar bör utföras med för byggnaden 
tidsenliga material och tekniker.

Venedigchartern och ICOMOS kan 
sägas leva separata liv genom att chartern 
fortsatt betraktas som en slags urkund 
för restaureringsprinciper samtidigt som 
ICOMOS själva genom olika tilläggschar-
ters har punkterat flera av det ursprungli-
ga dokumentets viktigaste ståndpunkter. 
Idag är det ganska svårt att få en entydig 
bild av vad organisationen står för. Två 
betydelsefulla senare charters är Burra 
(1978) och Nara (1992). Den förra öppnar 
för rekonstruktioner samtidigt som den 
flyttar fokuset bort från det byggda och i 
stället betona de immateriella kulturarven. 
Nara-dokumentet löser problemet med 
autenticitet för kulturer som traditionellt 
vårdar sitt kulturarv genom utbyte av 
byggnadsdelar, tex Japan, genom att säga 
att autenticitetskriteriet måste bedömas 
utifrån en lokal kontext.

Venedigchartern och ICOMOS 
betydelse för dagens svenska 
kulturmiljövård
För att bedöma vilken betydelse som 
ICOMOS utövar idag har jag intervjuat en 
grupp medarbetare på Riksantikvarieäm-
betet. Hypotesen är att ämbetet är en god 

representant för den svenska systemet för 
tillståndsbedömning men att organisa-
tionens inflytande sannolikt varierar från 
myndighet till myndighet. 

Vid intervjutillfället framgår tydligt att 
ICOMOS har en stark ställning på äm-
betet och att man strävar efter att verka i 
organisationens och Venedigdokumentets 
anda. Många medarbetare är medlemmar 
i organisationen och myndigheten bidrar 
till organisationens finansiering. I diskus-
sionen blev det tydligt att influenser från 
ICOMOS handlar om andra frågor än de 
klassiska restaureringsideologiska, som 
tex den arkitektoniska relationen mellan 
nytt och gammalt. Riksantikvarieämbetet 
är helt inriktat på att byggnader inte skall 
förändras och därmed så är underhåll och 
inte omgestaltningar deras fokus.

Med utgångspunkt i diskussionen 
och från ämbetets skrift Vägledning för 
tillämpning av förordningen om statliga 
byggnadsminnen, kan man karaktärisera 
ämbetets förhållningssätt som materialba-
serat, dvs de verkar enligt principen att det 
är det ingående ursprungliga materialet 
som är den primära bäraren av det kul-
turhistoriska värdet. En viktig grund för 
ett materialfokuserat synsätt är autentici-
tetsbegreppet i enlighet med ICOMOS och 
Venedigdokumentets principer. I ämbetets 
riktlinjer ligger även att underhåll skall ske 
med metoder och material som ”anpassas 
till byggnadens egenart”. Här stöder man 
sig snarare på ICOMOS senare charters 
som Burra m.fl. Det är tydligt att Riksanti-
kvarieämbetet ser en restaurering med 
förändringar som ett undantagsfall och att 
de därmed inte har något tydligt förhåll-
ningssätt. I samtalet berördes ämbetets 
skrift Fem pelare. En vägledning om god 
byggnadsvård. Boken utkom 2002 och den 
framstod inte som ett styrande dokument i 
deras arbete. 

Här kan man också konstatera att stor 
del av ämbetets medarbetare är utbildade 
som antikvarier och att den inriktning på 
materialens autenticitet, som till exempel 
utbildningen av bebyggelseantikvarier 
vidGöteborgs Universitet driver, sannolikt 
får påverkan på myndighetens förhåll-
ningssätt. Vid intervjun diskuterades 
traditionen från Ove Hidemark som en 
drivkraft bakom det rådande fokuset på 
det fysiska materialet som bärare av det 
kulturhistoriska värdet. Hidemarks gär-
ning, både som restaureringsarkitekt och 

Bild från Ruskins bok 
“Seven Lamps of Archi-
tecture” som är viktig för 
etableringen av autentic-
itets begreppet
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I det har arbetet har några metoder för att 
ta sig an och förmedla ett stadslandskaps 
värden undersökts. Arbetet har fått ha ett 
flödande upplägg, där intressanta spår och 
upptäckter har fått styra arbetets riktning. 
Hägerstenåsen har varit studieobjekt och 
kring dess utveckling och tallen som del i 
stadsbilden har arbetets fokus hamnat. 

Det ursprungliga landskapet
Innan området bebyggdes på 1940 talet 
fanns här bara skog och åsen var ett popu-
lärt utflyktsmål. En liten väg ledde upp på 
berget, vart den ledde framgår inte i kar-
tan, den slutar mitt på åsen. I dalgångarna 
på respektive sida låg gårdarna Mellanber-
get och Hökmossen. 

Åsens har en tydlig form, den ser näs-
tan ut som ett sovande djur eller ett organ 
där den ligger. Den har inte bara en egen 
höjd utan den ligger även på en hög punkt 
i landskapet. I sektion kan åsens topografi 
beskrivas men med en korrekt återgivning 
av höjden ser det bara ut som en flack kul-
le. I naturmarken som utgör åsens kant är 
det brant, det går inte att ta sig fram på vis-
sa platser, hällarna stupar. Genom att rita 
sektionen med tre gånger höjden börjar jag 
känna igen formen så som den upplevs.  

Vegetationen är skiftande, på de högsta 
punkterna finns hällmark, här växer tall-
skog, ljung och blåbärsris. I de södervända 
sluttningarna växer stora ekar tillsammans 
med hassel. Nu på våren blommar vitsip-
por i backarna. Berget erbjuder en storsla-
gen utsikt över den omgivande staden och 
Mälarens vattenrum. Det är lätt att förstå 
varför människor sökte sig hit på utflykt. 

Grannskapskvarter för social 
gemenskap
Bostadsproduktionen hade nästan helt 
stannat av under andra världskriget och 
bostadsbristen i staden var stor, samtidigt 
ökade befolkningen. Social gemenskap 
och demokrati kom att bli viktiga frågor 
efter kriget och från England kom idéer om 
grannskapsenheter, Community centers, 
som fick stort genomslag i planeringen. År-
sta var det första området som uppfördes 
efter dessa nya tankar och Hägerstensåsen 
byggdes kort där efter.

Grannskapsområden har ofta en 
liknade utformning. Ett litet centrum med 
ett torg, en skola och gärna en idrotts-
plats, ofta i anslutning till tunnelbanan. 
Vid torget placerades vanligen ett hög-
hus som ett landmärke. Medborgarhus, 

Två gånger har jag bott med en stor tall utanför mitt fönster, i Ham-
marbyhöjden och i Hägerstensåsen. Jag hade ett södervänt fönster 
i Hammarbyhöjden och tallens krona skapade det mest fantastiska 
skuggspelet i mitt rum. Tallen släpper igenom ljus, skuggan blir inte 
kompakt utan tunn och dansande när tallens grenar rör sig i vinden. 
Det var som att vara under vatten när rummet fylldes av skuggspelet.    

Tallen i stadslandskapet

Marta Wännman

TALLEN I STADSLANDSKAPET
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biografer och bibliotek skulle hjälpa till 
att skapa en lokal samhörighet för om-
rådets invånare. Smalhus i tre våningar 
är den vanligaste bebyggelsetypologin 
men punkthus och stjärnhus förekommer 
också, liksom villor och radhus. Bebyg-
gelsen placerades så att ett gemensamt, 
delvis kringbyggt, gårdsrum skapades. 
Bostäderna fick stora gårdar med gräsytor, 
berghällar och naturmark. Vanligt var även 
att varje grannskapsenhet skildes av med 
sparad naturmark. Naturmarken skulle 
förstärka upplevelsen av att stadsdelen 
var en sammanhållen enhet samt erbjuda 
rekreationsområden i närmiljön för de 
boende. Många kvinnor och små barn var 
fortfarande hemma på dagarna vid den här 
tiden. 

Stockholmsskolans inverkan på 
stadsplaneringen 
Synen på landskapet och vad en park var 
förändrades i och med Stockholmsskolan, 
utvecklad av stadsträdgårdsmästare Hol-
ger Blom och landskapsarkitekt Erik Glem-
me. Detta kom att bli den parkstil som 
rådde i Stockholm från introduktionen 
under 1930-talet och fram till 1960-talet. 

Med utgångspunkt i stadens natur-
landskap formades parkerna och de nya 
bostadsområdena. I dalstråken anlades 
parker som sammankopplade de olika 
stadsdelarna. Naturmark i brant terräng 
bevarades som avskärmande skogspartier 
och ett varsamt byggande medförde att 
vegetationen kunde bevaras tätt inpå be-
byggelsen. Med den byggteknik man hade 
då, när mer av arbetet skedde för hand och 
maskinerna inte var lika tunga som idag, 
klarade sig trädens rotsystem.

Hägerstenåsen bebyggs
De flesta husen i området är uppförda mel-
lan 1939 och 1948. Den södra delen består 
av smalhus i tre våningar, i den norra de-
len finns förutom smalhus även punkthus 
i sex våningar och en del villor längs med 
Bokbindarvägen. I Hägerstenåsen byggdes 
främst smålägenheter. Många av dem som 
flyttade in i området arbetade på LM Erics-
sons fabrik i Midsommarkransen. 

På fotografier från 1940- och 1950-talet 
finns det nästan inga bilar, men så många 
barn! De leker överallt. Jag undrar hur det 
var att bo här på den tiden. Det ser ut att 
vara så mycket mer liv och rörelse på ga-

torna jämfört med idag, men det var säkert 
också ganska trångt hemma. 

Naturlandskapets förutsättning-
ar styrde
Hägerstensåsen är ett tydligt exempel 
på när naturlandskapets förutsättningar 
har varit styrande i stadsplaneringen, där 
vägar och bebyggelse har anpassats till 
naturlandskap och topografi. Punkthusen 
har placerats på de högsta punkterna, den 
övriga bebyggelsen består främst av smala 
byggnadsvolymer om tre våningar som 
underordnar sig trädtopparna. Torget är 
centralt placerat i området och invid torget 
finns ett höghus, en skola, medborgarhus 
och post. Det ursprungliga landskapet är 
hela tiden närvarande, berg i dagen och 
äldre tallar har bevarats tätt inpå bebyggel-
sen och längs med gatorna. Gårdsrummen 
är stora och lägenheterna ljusa. Skogen på 
de branta sluttningarna skapar stadsdelens 
gräns. 

Senare tillägg
Under 1990 talet skedde ytterligare en 
utbyggnadsfas i området. Där denna 
bebyggelse uppförts gick det tidigare en 
naturmarksremsa som sträckte sig tvärs 
över åsen och bildade en paus i bebyggel-
sestrukturen. Naturmarken delade av den 
södra och norra delen så att två mindre 
enheter inom området skapades, se bild 1.  

Bebyggelsen från 1990 talet är i sin 
skala relativt väl anpassad till den tidigare 
bebyggelsen även om den är mer kompakt 
och har mindre gårdsrum. Den är uppförd 
i tre till fyra våningar med fasader i tegel. 
Naturmarken sparades inte när dessa 
områden byggdes utan ny vegetation har 
planterats på gårdar och längs gata. 

Under 2020 har ytterligare bebyggelse 
tillkommit i form av spridda förtätningar. 
Delar av den bebyggelse som tillkommit 
sedan 2000 talet har en ny höjdskala och 
har placerats på ett sätts så att den bryter 
av mot det tidigare stadsplanemönstret. 
Husen har placerats i den sluttande na-
turmarken som tidigare omslöt området. 
Ingreppen i landskapet har varit betydan-
de med bergsskärningar och höga stödmu-
rar vilket skiljer sig mot den tidigare mer 
anpassade utformningen. 

Bild 1. Bebyggelsestruktur 
1950-tal. 

Bild 2. Tillägg från 1990 talet 
i orange och från 2000 talet 
i lila. 

Bild 3. Relation topografi och 
byggandshöjd.

Motstående sida. Fotografier 
från 1940-1950 talet, fotograf 
okänd, SSM. 
Bussolycka, Jan Ehnemark, 
Svd, 1955, SSM.
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Tallen
De tallar som är bevarade i Stockholms 
bostadsområden och naturmarker är helt 
unika i och med att dessa marker inte 
utsatts för skogsbruk under en längre 
tid. Tallar av den ålder som går att finna i 
staden återfinns nästan bara i nationalpar-
ker och naturreservat. De tallar som finns 
i Hägerstensåsen är mellan 100 - 150 år 
gamla, någon enstaka kan vara uppe emot 
200 år. I skogsbruket avverkas tallarna 
vid en ålder av 75 år. En tall utvecklar 
vissa kännetecken som man kan titta efter 
för att åldersbestämma trädet: knotiga 
grenar, även i kronan, en rundad trädkro-
na, skrovlig, grov bark och vedsvampar 
på stammen. Talltickan är en signalart för 
äldre tall. På berg kan även klena träd vara 
gamla, så kallad kratt-tall och på rikare 
marker kan stamdiameterna visa på ålder, 
ju grövre stam desto äldre träd. 

När en jämförelse görs mellan de äldre 
fotografier från 1940- och 1950-talet och 
dagens vy över samma motiv är det slåen-
de hur många fler träd det fanns i området 
på den tiden. Det verkar inte ske någon 
föryngring av tall på kvartersmark, där 
finns bara äldre tall. När ett träd tas ner 
planteras inte heller någon ny tall så med 
tiden sker en minskning av beståndet. 

Återväxt
Vid rätt förhållanden med jord, ljus och 
inte så mycket konkurrerande vegetation 
kan tallen självetablera sig genom frön 
från äldre träd. Det sker kontinuerligt på 
hällmarken i Hägerstenåsen, här finns 
tall i alla åldrar. Det kan däremot bli svårt 
med föryngring av tall om marken används 
flitigt, så som fallet är på kvartersmarken, 
här har vi bara äldre tallar. På gårdarna är 
det många fötter som trampar på marken 
och gräsytorna klipps så här har tallen ing-
en chans att föröka sig på egen hand.  För 
att få nya tallar behöver de planteras in. 
När det gäller marker med mycket berg, så 
som fallet är i Hägerstenåsen, är det svårt 
att etablera större storlekar av träd. För att 
trädet ska kunna etablera sig och anpassa 
sig till platsens förutsättningar får man 
välja mindre, unga plantor som skogs-
plantor, alternativt leta upp en spricka 
eller sänka i berget där en större rotklump 
kan sättas ner. Kring tallens rötter lägger 
man ett substrat som liknar de befintliga 
markförhållandena, makadam inblandat 

med biokol och kompost. Trädets rötter 
kommer att anpassa sig efter miljön och 
utvecklare sitt rotsystem efter markförhål-
landena. I bergig miljö bildar de ofta ett 
tunt och horisontellt rotsystem som letar 
sig ner i sprickor i berget.

Reflektion
Jag ville med det här arbete prova metoder 
för att undersöka och förmedla stadsland-
skapets värden. Det har varit givande att 
studera min närhet och koppla samman 
den egna personliga upplevelsen av platsen 
med det som undersökningarna lär mig.  
Att låta arbetet få följa intressanta spår och 
upptäckter har varit ett lustfullt sätt att ta 
sig an en plats. 

Hägerstensåsen är ett område som 
planerades och byggdes i samspel med 
naturlandskapets förutsättningar. Där 
det som redan fanns sågs som en kvalitet 
att bevara och lyfta fram. Platsens särart 
förstärktes genom hur bebyggelse, vägar 
och grönområden placerades. Tallen är 
karaktäristisk för områden planerade 
under den tid då Stockholmsskolans syn 
på naturen och landskaps utformning hade 
stor inverkan på stadsplaneringen. Genom 
fotostudien såg jag hur beståndet av tall 
påverkats under åren och mitt intresse för 
trädet fick ta mer plats i arbetet. 

SAVE metoden är en dansk analysme-
tod för att förstå och värdera kulturland-
skap. Den är bra för att arkitektoniskt titta 
på en plats och förstå platsens samman-
hang. Även den intuitiva översättningen 
av landskapet ingår, vilket är viktigt för 
förståelsen av upplevelsen. I sektion 
förmedlas inte alltid upplevelsen i den 
verklighetstrogna avbildningen. Att tillåta 
sig att rita något så som det känns är en 
viktig insikt. 

Analyser i karta är ett sätt att se och 
förstå, liksom att minnas. Genom regist-
reringar i kartan stärks minnet av hur det 
ser ut på platsen. Kartan är ett bra ana-
lysunderlag men den har begränsningar i 
förmedlingen av den rumsliga upplevelsen. 
Topografi och byggnadshöjd kan färgas in 
med toner för högt och lågt vilket kan hjäl-
pa läsningen av stadsrummet. Sektionen, 
som skulle kunna användas mer i analysfa-
sen, är ett bra komplement till kartan. 

Genom att noga studera kartorna och 
de äldre fotografierna kan man avläsa vad 
som bestått och vad som förändrats. Vad 

Bild 4 och 5. Karaktärsska-
pande äldre tallar mellan 
bebyggelsen.

Motsatt sida:
Återfotografering vid 
Lotterivägen och
Valutavägen 

Äldre fotografier: 
Sune Sundahl, 1948
Arkitektur- och 
designcentrum 
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betyder dessa förändringar, vad säger dem 
om dåtiden och vår tid idag? Området 
var fyllt med ett annat vardagsliv då, här 
fanns många små butiker och människorna 
är fler än bilarna i gatumiljön. Flera ytor 
som idag upptas av parkering var tidigare 
naturmark. Hällmarken med sina tallar var 
ännu mer påtaglig i gatubilden.

Det pågår förtätningar i Hägerstenså-
sen. Just nu har alla träd sågats ner i ett 
skogsparti längs med Sparbanksvägen och 
berget har börjat sprängas bort. Naturmar-
ken som fick utgöra stommen i den tidigare 
planeringen ska nu i stället utraderas. Det 
blir ett sår, ett glapp i den annars varsam-

ma strukturen. Det är även något med 
tidsperspektivet som blivit skevt. En 
tall kan bli flera hundra år gammal. Ett 
bostadshus som uppförs idag beräknas 
inte ens hålla i hundra år. Uråldrigt berg 
och tallskog tas bort för att göra plats för 
något tillfälligt. Tillfälligt om man ser till 
bergets och tallen längre tidsperspektiv. 
Jag önskar att det längre tidsperspektivet 
och den förståelse för en plats värden som 
restaureringskonstens metoder för analys 
ger kunde tillämpas mer utbrett i plane-
ringen. Vi har mycket att vinna på det. 
Platser är alltid del i ett större samman-
hang, både tidsmässigt och rumsligt. 
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