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Infernot  

Januari 2010 

Trevar mig försiktig fram i en nästan 

ogenomtränglig dimma av damm 

och partiklar. Ett intensivt ljud av en 

slagborr dånar till vänster om mig, det 

rasar murbruk ner ifrån taket. Detta 

är Färgfabriken vintern 2010 och det 

pågår en rejäl renovering av hela hu-

set. Jag försöker ringa Jake Ford, som 

är vår samarbetspartner i ”Building 

Blocks”, för att få en uppfattning om 

hur det ligger till med arkitekternas 

skisser och ritningar inför utställning-

en. Jag väser något, hostar damm. Ja-

kes röst försvinner bort då ytterligare 

ett intensivt hamrande ljud eskalerar. 

Hoppande mellan högar av murbruk 

och nedrivna elkablar rör sig mina tan-

kar kring hur detta projekt kom till.

1966

Jag är kanske sex år. Jag är med min 

mamma, pappa och syster på Mo-

derna Museet. Det är spännande. Jag 

får sitta och rida på en get som har ett 

bildäck runt magen. Efter ridturen går 

vi in i magen på jättestor kvinna. Vad 

-

ra dam minns jag inte, men att vi alla 

gör något gemensamt och ser något 

annorlunda, det kommer jag ihåg. 

 Vid en ek

2000 –

Vi har en vacker gammal ek på landet. 

Den har under generationer fungerat 

som en byggarbetsplats och en frizon 

för barn lagom långt borta ifrån vux-

envärlden. Den här sommaren startar 

ytterligare ett projekt med cirka åtta 

konstruktörer, arkitekter och byggare 

i åldrarna tre till tretton år. Det är en 

arkitektur som pågår under sommar- 

och vinterloven, den utvecklas som 

en organisk struktur där innehåll och 

funktion, från mitt ”vuxna” perspek-

tiv, verkar uppstå någorlunda  demo-

kratiskt, och utvecklas organiskt efter 

behov. Byggnaden är multifunktionell. 

Den kan vara fängelse, spelhåla, rum 

för vila och kontemplation eller skydd 

mot inkräktare. 

En idé 

Maj 2009

Jag har ett möte med Martin Frost-

ner, som är formgivare och jobbar 

tillsammans med Jake Ford i design-

gruppen Medium. Martin och jag 

pratar om olika projektidéer och jag 

visar honom en bild för en utställning 

jag har grunnat på, inspirerad av 

mina tidigare beskrivna upplevelser. 

Martin berättar om ett projekt de 

arbetade med för ett par år sedan, 

”Bouncy Buildings”, som bestod av 

stora lekborgar som var ritade av ar-

kitekter men inspirerade av barn. Vi 

inser direkt att vi kan slå ihop dessa 

två idéer. Martin pratar vidare med 

Jake och processen är igång. 

Projektidén tar form

Oktober 2009

Projektet ”Building Blocks” har nu 

utkristalliserat sig till en vision om 

att skapa en gemensam upplevelse 

för alla människor oavsett ålder. Ett 

projekt som utgår från barns erfaren-

heter och deras möten med professio-

nella arkitekter. Färgfabriken har en 

historia av att våga, pröva och skapa 

nya sammanhang och oväntade kon-

stellationer, men det var länge sedan 

vi gjorde en utställning där perspekti-

vet utgår från barns och ungdomars 

erfarenheter.

Att arbeta med barn och ungdo-

mar väcker också komplexa fråge-

ställningar. Vi lär oss massor och är 

verkligt tacksamma för alla de som 

bidrar med sin kunskap och kompe-

tens inom barnkultur och kommer 

med råd och synpunkter. Vår vision 

är en liten stad där arkitekturen inte 

är konform, utan har en möjlighet att 

kommunicera, vara rolig, spännande 

och oförutsägbar.

Snö och  frågeställningar

Februari 2010 

En snöig dag i februari efter en skidtur 

sätter jag mig ner och börjar formu-

lera några korta rader om ”Building 

Blocks”. Projektets grundtanke är att 

åstadkomma möten och erfarenhets-

utbyten genom annorlunda process. 

Projektet har en potential att utmana 

slentrianmässiga uppfattningar om 

arkitektur. Det ger oss också en möj-

lighet att få syn på våra egna upp-

fattningar om barns och ungdomars 

kreativitet, och undersöka hur arkitek-

ternas angreppssätt och uttryck på-

verkas av den nya situationen.

Vad händer när arkitekter och 

barn möts för att skapa ett gemen-

samt projekt? Vilka erfarenheter för-

medlas och hur kan de förvaltas? Hur 

Hur har mötena fungerat mellan ar-

kitekterna och deras beställare? Upp-

stod det många missförstånd eller 

var det en smidig process? En del av 

resultaten har börjat komma in, i form 

av skisser, beskrivningar och ritning-

ar, men många frågor är fortfarande 

obesvarade. Vi får vänta och se.

Hinner vi? 

Mars 2010 

Byggarna från Veidekke, Färgfabri-

kens snickare Hasse och elever från 

Hermods Design & Construction Col-

lege står redo med hammare och spik 

i väntan på resultaten från grupperna. 

Vi är alla spända på de kommande 

prövningarna för att realisera visio-

-

sultaten kommer att se ut. Nio bygg-

nader ska uppföras på knappa fem 

veckor – kommer vi att klara det?

JOACHIM GRANIT är kreativ

ledare på Färgfabriken

FRAGMENT

 Joachim Granit
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Denna text är baserad på samtal med Me-

dium, en Stockholmsbaserad kreativ stu-

dio som drivs av Jake Ford, Martin Frostner 

och Lisa Olausson. Även Matilda Stannow, 

arkitekt och redaktör för Tidskriften Arki-

tektur har medverkat i ett av samtalen, 

som har handlat om Mediums syn på pro-

cessarbetet inför utställningen ”Building 

Blocks”. Deras projekt relaterar till det 

offentliga rummet, arkitektur och visuell 

kultur. De ofta lekfulla projekten behandlar 

vardagliga sammanhang, det alldagliga 

som ofta passerar obemärkt eller som vi 

tar för givet. 

Den arkitektoniska processen

Det mest slående i det här projektet är hur 

väldigt sällan den vardagliga arkitektur-

processen presenteras för oss. Genom att 

fokusera på beställaren, och dessutom låta 

kunden vara ett barn, kan detta projekt ge 

utrymme för individuella dialoger. Det bör 

genast påpekas att detta är ett experiment, 

vilket innebär att det kan lyckas, men även 

misslyckas. Även om utställningen på sätt 

och vis är uppbyggd kring byggda struktu-

rer, presenterar Färgfabriken spåren av en 

process, snarare än dess slutresultat. Of-

tast – och i synnerhet när det gäller arkitek-

tur – brukar vi bedöma ett resultat. Denna 

bedömning grundar sig i sin tur på en ab-

straktion (eller representation) av resultatet 

i form av skalmodeller, materialprover och 

ritningar. I detta projekt hävdar Medium att 

de eftersträvar att ”skapa en plats där det 

går att bedöma en process, genom att visa 

upp såväl uppdragsbeskrivningen som 

själva byggnaden”. Idén är med andra ord 

att visa designprocessen för allmänheten 

och påverka hur man ser på arkitektur, ge-

nom att visa hur huset förhåller sig till den 

ursprungliga ”briefen” (en anglicism som 

slentrianmässigt används av arkitekter och 

-

tion, önskelista, beställning och förslag, till 

lösryckta idéer från en beställare som inte 

kan utföra uppdrag eller en specialiserad 

detaljplan med krav på tillgänglighet eller 

säkerhet, en kreativ utmaning eller pro-

grammatisk förutsättningsbeskrivning).

I ärlighetens namn brukar arkitek-

turutställningar vara rätt enformiga, även 

tråkiga. Det är inte så att de tenderar att 

sakna ett seriöst anslag eller pedagogiska 

incitament. Snarare är detta ett provokativt 

sätt att konstatera att när arkitektur pre-

senteras för en bred allmänhet, tenderar 

utställningarna fortfarande att ha en ex-

tremt konservativ och även paternalistisk 

inställning till den tilltänkta publiken. Från 

ett curatoriskt och pedagogiskt perspektiv 

tenderar arkitekturutställningar att fokuse-

ra på material, modeller, planritningar eller 

de arkitektoniska processerna hos en indi-

I den här utställningen blir istället ar-

kitektens roll gentemot beställaren en cen-

tral del, vilket i sin tur väcker såväl intres-

santa som obekväma frågor. På ett vis gör 

utställningen att vi alla kan bli ”som barn” 

och ställa de fundamentala, naiva frågor 

många kan formulera men få kan besvara. 

Dessa frågor kan vara rätt enkla, men sva-

ren är inte alltid lika uppenbara som i H.C. 

Andersens saga om kejsarens nya kläder. 

Förutom projektens skala och budget – vad 

är skillnaden mellan exempelvis ett barn 

som beställer en pyramid från en ansedd 

arkitektbyrå och The Palace of Peace and 

Accord av stjärnarkitekten lord Norman 

Foster i Kazakstans huvudstad, denna 

byggnad med ett operahus i källaren och 

detaljer som blyfönster av Brian Clarke? 

En annan poäng som blir tydlig är att man 

som arkitekt både säljer tjänster och pro-

dukter, eller snarare kulturella idéer. Hur 

påverkar detta relationen med klienten? 

Arkitekten erbjuder en tjänst, tycks Me-

dium säga, en tjänst som skulle kunna vara 

annorlunda, men på vilket sätt? Och vilken 

betydelse har egentligen beställaren i den 

arkitektoniska processen? Vad är det som 

exponeras när beställaren är ett barn?

Barn som beställare

Ett svar är förstås att metoden blir viktig. 

Barnen tillhandahåller ofta en kombination 

av verbala instruktioner och skisser (eller 

kanske bör vi kalla det partitur) och kan i 

rollen som beställare uppfattas som krä-

vande. Om detta sedan beror på hur arki-

tekten tar sig an uppdraget eller om barnen 

helt enkelt hyser större respekt för själva 

byggandet än arkitekturen är en annan frå-

ga. Barnen har ofta extrema idéer, men det 

betyder inte att de har extrema krav. Under 

arbetet med den här utställningen har det 

till exempel ibland varit svårt för dem att 

PERFORMATIV ARKITEKTUR

 Jonatan Habib Engqvist

The Palace of Peace and Accord är en 77 

meter hög byggnad i Astana, Kazakstans 

huvudstad, ritad av Foster and Partners. 

Den stod klar 2006 och inrymmer bland 

annat en opera.

MOTSTÅENDE SIDA: Bild från 

den interaktiva utställningen 

"Bodyspacemotionthings" på Tate 

Gallery av Robert Morris, 1971. 

Utställningen var en av de första där ett 

galleri bjöd in allmänheten till att fysiskt 

interagera med konstverken.
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förstå vad det hela går ut på, vilket är krä-

vande för arkitekten, men inte på samma 

sätt som om någon är krävande för att den 

vill ha det på sitt sätt. Med andra ord får 

barnet som beställare både en mer kreativ 

och dominerande roll i processen. En roll 

som kanske kan jämföras med en samtida 

kompositör eller koreograf. Medium kon-

staterar att: ”Barnet som beställare tillåter 

enorm ovetskap. Det blir uppenbart att frå-

gan om personliga relationer och förhand-

lingsförmåga är viktig. Arkitekturen kom-

mer mer att handla om politik. Som idén 

om dominans.” Den arkitektoniska proces-

sen inbegriper ett antal personer, och den 

enkla idén i den här utställningen är att visa 

upp den processen och förtydliga de olika 

rollerna genom att helt enkelt byta ut ett 

element. Kanske ett framtida projekt kan 

vara att ”ersätta barnbeställaren med en 

aparkitekt”, säger Medium helt utan ironi. 

”Det centrala är att resten av processen 

följer en så ’normal’ händelseutveckling 

som möjligt.”

Att förhålla sig till uppdraget

Så vad är då den ”normala” processen? 

Oftast börjar ett arkitekturprojekt med ett 

uppdrag. Arkitekten måste ha en ömsesi-

digt godkänd brief. Men denna kan se ut på 

många olika sätt. Arkitekten Anders Wil-

helmson lär exempelvis ha jobbat utifrån 

”Ljust, Stort, Wow!”. Andra gånger kan det 

vara långa snåriga berättelser som arki-

tekterna måste föhålla sig till. Ju mindre 

detaljerad brief en beställare lämnar ifrån 

sig, desto mindre påverkas det förslag som 

kommer tillbaka. Men även om beställaren 

har en central betydelse är det samtidigt ett 

känt faktum att om du lämnar samma brief 

till ett antal olika kontor får du garanterat 

tillbaka lika många olika husförslag. Sedan 

-

tävlingar med alternativa arkitekturförslag, 

som framför allt har handlat om att ändra 

på briefen. Som i tävlingen för Centre Pom-

pidou på 1970-talet, där Renzo Piano och 

Richard Rogers vann, efter att arkitekterna 

skrivit om sin brief från att föreslå ett för-

slag på ”kulturcenter” till att presentera 

en idé om ett ”livscenter”, eller center för 

levande erfarenheter. 

Mediums Jake Ford säger att han är 

husets konstitutiva delar. ”De kan vara ra-

dikalt annorlunda från den vuxnes norm, 

men de kan lika gärna vara identiska – kan-

ske är husets delar i själva verket rätt enkla: 

sova, äta, skita.” Eller för att uttrycka det på 

ett annat sätt är arkitekturen unik i jämfö-

relse med alla andra kulturella strävanden 

-

tad med våra vardagliga behov och erfa-

de platser där vi arbetar, äter, sover och le-

ker. Otaliga samtidskonstutställningar har 

tematiserat detta (sociologiskt, ideologiskt, 

estetiskt), men trots byggnadsdesignens 

framträdande kulturella och sociala bety-

delse har arkitekturutställningsprocessen 

traditionellt sätt varit svår att navigera. 

Kanske beror detta på en föreställning om 

behovet att ”förklara” byggnaderna ge-

Hur som helst verkar det som om arkitek-

turen i någon mån har förblivit frånkopplat 

form av design i relation till allmänheten. 

Denna aspekt av medieringen ofta tvingat 

arkitekturutställningar att visa upp en 

andrahandsupplevelse, genom att för-

neka publiken möjligheten att möta själva 

”utställningsföremålet”.”Det är därför vi 

har bestämt oss för att föra fram idén om 

en byggd artefakt”, säger Ford. ”Vi ställer 

fram det arkitektoniska objektet på scen 

som den slutgiltiga manifestationen av ar-

kitektens vision.”

En annan fråga som har gjort sig 

obekvämt tydlig under processens gång 

restriktioner i briefen för att kunna genom-

föra det kreativa språnget. Briefen kan 

aldrig betraktas som problemet. ”Ingen 

brief kommer att producera en intressant 

byggnad”, säger de. ”Beställarnas eller 

brukarnas intresse och engagemang kan 

vara en kreativ del av designprocessen. Vi 

kommer att testa detta, även om det blir 

beställning skulle gott kunna vara grunden 

för en mycket intressantare lösning.”

Arkitekten – skicklig byggare

eller konstnärligt geni?

Ordet arkitekt betyder ursprungligen 

”skicklig byggmästare” och i detta projekt 

ifrågasätts den historiskt yngre renässan-

sidén om geniet, eller arkitekten som konst-

när, genom en undersökning av arkitektens 

vardagliga praktik. Som det ser ut i dag är 

arkitekturens huvudsakliga aktivitet tillver-

kandet av representationer. Den italienska 

arkitekten och konstteoretikern Alberti, 

som i någon mening uppfann arkitekturte-

orin, separerade även arkitektens yrke från 

dem medeltida byggmästaren. Formellt 

sett var det i princip samma person fram 

till dess. Genom Alberti blev det tydligt att 

arkitekten är den som skapar representa-

CEDRIC PRICE (1934–2003)

Cedric Price var en engelsk arkitekt och 

hans mer kända verk var projektet ”Fun 

Palace” (1961) som trots att det aldrig 

blev byggt inspirerade andra arkitekter 

exempel på detta är Richard Rogers och 

Renzo Piano, som i sitt Centre Georges 

Pompidou i Paris byggde vidare på 

många av Prices idéer.

ALBERTI (1404–1472)

Leon Battista Alberti var en italiensk  

arkitekt, skulptör, guldsmed och 

konstteoretiker som i verket "De re 

teori om arkitekturen. Bland Albertis 

antikinspirerade kyrkan San Francesco 

(1450) i Rimini. Som humanist betonade 

Alberti konsternas förnuftsmässiga och 

vetenskapliga natur, och frångick det 

religiöst symboliska eller funktionella. 

Han yrkade på en återgång till ett 

klassiskt tankesätt.
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tioner eller idéer, vilket i sin tur gör arkitek-

ten till byggnadens upphovsman. Bygg-

mästaren realiserar visionen, för arkitekten 

bygger inte hus. Arkitekten får sina visioner 

direkt från Gud, vilket gör henne till ett geni. 

Alberti formulerade även det ömsesidiga 

förhållandet beställare–byggare–arkitekt 

enligt följande: arkitekten måste skapa (ab-

strakta eller konkreta) representationer av 

byggnaderna för att ”förföra” beställaren, 

som i sin tur ska betala för dem. Arkitek-

tens huvuduppgift blir således att övertala 

beställaren om sina idéer och tillhandahål-

la material åt byggmästaren i form av rit-

ningar och modeller så att byggnaden kan 

konstrueras enligt visionen. Albertis syn 

på arkitekturyrket levde kvar långt in i den 

heroiska modernismen. Tanken att arkitek-

ten erbjuder en tjänst är alltså inte särskilt 

gammal, utan kan kopplas till en postkrigs-

modernistisk kritik av den odemokratiska 

idén om geniarkitekten. Och kanske är det 

först med arkitekter som Cedric Price som 

den arkitektoniska processen lyfts fram, 

framför en syn på arkitektur som statiska 

artefakter. Prices praktik handlade ytterst 

om arkitektur som någonting tidsbundet. I 

hans mest kända (men aldrig genomförda) 

projekt, "The Fun Palace", skulle byggna-

den kunna anpassas efter växlande behov 

och ha en begränsad livslängd på 20 år. 

Ur arkitektens synvinkel är en bra 

brief grundad på respekt och intresse för 

byggandet, snarare än arkitekturen i sig 

När barnet är beställare blir denna fråga 

ytterst intressant, inte bara från ett socialt, 

politiskt eller pedagogiskt perspektiv, utan 

även som en subversiv metod för att expo-

nera arkitekturprocessen som sådan. Då 

bilder av idéer som ritningar eller bilder/

representationer av färdigställda projekt. 

Bilder och representationer är en gång för-

se och interagera med en slutgiltig, om än 

liten byggnad. Hur modest denna byggnad 

än är i skala, är en interaktion med den slut-

giltiga konstruktionen radikalt annorlunda 

betraktandet av en modell.

Enkelt & komplext

I korthet kan arkitekturen och dess proces-

ser ses som något mycket komplext. Men 

det är också någonting mycket enkelt. Det 

som visar sig i detta projekt är att det inte 

alltid är tydligt från början vilka komplexite-

ter som kommer att uppstå. Kanske skulle 

man kunna tala om det i termer av att byg-

ga verkliga hus kontra pappersarkitektur. 

Med detta sagt handlar det inte om att den 

ena formen är mer komplex än den andra, 

eller att en enkel process är en förutsägbar 

process. Trots att Färgfabriken väljer att 

inte fokusera bilder eller representationer 

av ickebyggd arkitektur säger den här ut-

ställningen en hel del om det arkitektoniska 

tillvägagångssättet. Medium har valt att 

arbeta på liknande sätt i andra samman-

hang. Exempelvis i projektet ”Bouncy Buil-

dings” som handlar om direkt arkitektur, 

eller ”instant architecture”, där Medium 

har bjudit in både etablerade och mindre 

etablerade arkitekter att designa ”hopp-

borgar”, uppblåsbara byggnader som pla-

ceras ut i miljöer där allmänheten kan testa 

resultaten. (Här kan vi även ana en blink-

ning åt Cedric Price och hans idé om ”the 

Bouncing Museum”, som han diskuterade 

med Hans Ulrich Obrist strax före sin död 

2003.) Men även innan dess curerade delar 

av Medium utställningen ”Extra Ordinary” 

på Kulturhuset i Stockholm 2005 (curerad 

av Lisa Olausson, Stella D’Ailly och Maja 

Sten). En utställning som presenterade 

funktionsobjekt med irrationella eller 

”dysfunktionella” egenskaper, som FAT:s 

”Bathroom Sweet” med en toa för två, och 

Lizzie Ridouts ”Welcome mat” av krita som 

under utställningsperioden disintegrerade 

och lämnade vita spår i hela utställningslo-

kalen. Medium har även bjudits in av konst-

nären Jacob Dahlgren och Västerås Konst-

museum att designa ett konstmuseum för 

barn, samt den tillhörande katalogen. Även 

i detta sammanhang handlade det om en 

nedskalad byggnad som tillverkades och 

installerades i museets huvudgalleri. Men 

till skillnad från denna utställning i utställ-

ningen handlar projektet på Färgfabriken 

även om arkitektens ”code of conduct” och 

om arkitektyrket. 

Kommunikation & funktion

Med andra ord visar Medium denna gång 

att arkitekten behöver en beställare. Till 

formgivare) brukar arkitekter inte produ-

cera egna byggnader. Briefen är en central 

del av arbetet, den brukar komma ur ett 

behov, från en beställare eller en beställar-

grupp. Under diskussion utvecklas den 

sedan tillsammans med en arkitekt som 

måste tolka och ge respons. I detta fall har 

briefen uppkommit ur muntliga samtal 

mellan barn och arkitekt, och kontoren har 

valt att tolka detta olika – vissa har sam-

manställt ordentliga briefs, medan andra 

huvudsakligen skrivit ner stödord och gått 

direkt till att bygga modeller eller konstru-

era ritningar.

BARNENS KONSTMUSEUM (2007) 

Curatorn Jacob Dahlgren bjöd in 

Medium att formge ett konstmuseum 

för barn. Den småskaliga byggnaden 

visades i det stora galleriet på Västerås 

Konstmuseum.

BOUNCY BUILDINGS (2007) 

"Bouncy Buildings" är ett återkommande 

årligt projekt som visar ”direkt” 

arkitektur. Vid varje tillfälle fokuserar 

projektet på ett land, där de främsta 

etablerade och lovande talangerna 

inom arkitektur bjuds in att formge 

en hoppborg. De uppblåsbara 

byggnaderna ställs ut vid ett antal  

utomhusevenemang där allmänheten 

ges möjlighet att testa resultatet. De 

första hoppborgarna kommer att visas i 

London, Stockholm och Tokyo.
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Building Blocks

-

tiskt utan en brief, och utan arkitekter. På 

en global skala är den generiska arkitektu-

ren i slummen, kåkstäderna och favelorna 

den dominerande samtida boendelös-

ningen. Och även kataloghus och element-

byggnader är vanligt förekommande i dag. 

Så frågan är kanske vad arkitekten i själva 

verket har att erbjuda. Enligt den typ av ar-

kitektur som Medium representerar är det 

”en enormt bred expertis, som att designa 

fastigheter i relation till en budget som 

samtidigt tar hänsyn till komplexa faktorer 

som miljöpåverkan och materialteknologi.” 

För att behålla och utveckla den kompeten-

-

på nästan alla kontor, där arkitekterna kan 

experimentera med varje projekt för att 

pröva sina egna idéer. Inte bara beställa-

rens. Även om det inbegriper ett eventuellt 

misslyckande, står experimentet alltså 

inte på något sätt i opposition mot funktio-

nalitet. Inte minst visas det i detta projekt 

där barnens extrema funktionalism träder 

fram. Matilda Stannow menar att barnen 

”vill göra rätt” när de dras in i den här 

typen av process och jag är benägen att 

hålla med – som du ropar får du svar. Om 

du säger till ett barn att du vill ha ett hus, så 

levererar de i princip idén om ett hus, kom-

plett med sadeltak och spröjs. Men om du 

istället ber dem att tänka ut ett skydd, en 

plats att sova, äta, leka och så vidare utan 

att nämna ordet ”hus” kommer resultaten 

att se annorlunda ut (en princip som för 

övrigt även gäller vuxna, inte minst prakti-

serande arkitekter).

Ett exempel på vad man kanske kan 

kalla en lyckad kommunikationsprocess är 

Kod Arkitekters process där barnen snabbt 

anpassade sina extravaganta idéer till en 

praktisk och ekonomisk verklighet. När det 

påpekades att det kunde bli dyrt att bygga 

en hiss föreslog barnen istället en stege, 

och när arkitekterna invände att det kunde 

vara svårt för rörelsehindrade tog man 

även ställning till detta. Kanske bör man 

i detta sammanhang klargöra konceptet 

”funktionalitet”. Sedan Robert Venturis och 

Denise Scott-Browns banbrytande, och 

underhållande, arbete från slutet av sextio-

talet (”Innebörden i A & P:s parkeringsplat-

ser – eller att lära från Las Vegas”) har det 

riktigt intressanta ur arkitektens synvinkel 

inte alltid varit den enskilda huskroppens 

utseende och konstruktion. Med Las Vegas 

dekorerade skjul som ett extremt exempel 

dekonstrueras de rena modernistiska idea-

len, samtidigt som de visar hur funktion är 

ett kulturellt bundet symbolspråk. Funktion 

behöver inte innebära vita väggar och rena 

linjer, utan kan lika gärna handla om att 

förmedla innehåll via överdimensionerade 

fasader, skyltar, symboler och blinkande 

pilar längs med huvudleden. Som i ”Sweet-

ie House” i AOC:s process, där ett barn 

vill göra ett jättekök för kakbak och utöver 

den stora ugnen vill ha ett enormt körsbär 

ovanpå med utsiktsplats. Den viktigaste 

saken är enligt barnet dock inte ugnen, utan 

”körsbäret ovanpå” (för övrigt ett engelskt 

idiom som betyder grädden på moset). El-

ler ”Golden Sky House” där det absolut vik-

tigaste såklart är att allt är gyllene.

Slutligen handlar detta projekt om 

leken. I den performativa arkitektoniska at-

tityd som presenteras i denna utställning 

har lekfullheten en nyckelroll. Det är en 

allvarlig lek, vilket är något som vi tenderar 

att brottas med som vuxna, och ibland kan 

vi behöva barnens hjälp för att lära oss el-

ler få den kreativa input som krävs för att 

återupptäcka denna förmåga och kraft. 

Förhoppningsvis kan denna utställning av 

arkitektur – eller ska vi säga byggnader – 

inspirera både vuxna och barn att allvarligt 

och lekfullt engagera sig i arkitektur, de 

byggnader och block som hela tiden påver-

kar vilka vi är och hur vi agerar. 

JONATAN HABIB ENGQVIST är kurator 

och estetisk teori. Tidigare anställd som 

intendent på Moderna Museet i Stockholm 

och för närvarande projektledare på Sve-

riges internationella utbytesprogram för 

konstnärer, Iaspis. Skriver och föreläser 

om ämnen som rör arkitektur, konst och 

annat med en samlingsutställning med 

isländska konstnärer på Färgfabriken Norr 

i Östersund.

VENTURI

Makarna Robert Venturi (f. 1925 ) och 

Denise Scott Brown (f. 1931), brukar 

arkitekterna under 1900-talet, både 

på grund av deras arkitektur- och 

planeringsprojekt, och för deras viktiga 

teoretiska skrifter och undervisning.

EXTRA ORDINARY (2005) 

En utställning som visades på 

Kulturhuset i Stockholm där trettio 

medverkande konstnärer och designer 

visade surrealistiska, poetiska och 

irrationella objekt för hemmet. Bland 

annat deltog Martin Creed, Dunne & 

Raby, Maywa Denki, El Ultimo Grito, 

FAT, Front, Jeppe Hein, Noam Toran med 
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PROJEKTBESKRIVNING

Färgfabriken, som är en konsthall 
och ett samtidslaboratorium, har 
tillsammans med designgruppen 
Medium tagit fram projektet 
Building Blocks.

Nio arkitektkontor från Sverige 
och resten av världen har bjudits 
in, parallellt med nio barn eller 
grupper av barn i olika åldrar. Hos 
varje arkitektkontor har barnen varit 
beställare till en byggnad. 

Barnen och arkitekterna har träffats 
på arkitekternas kontor och samtalat 
om arkitektur, hus och byggnader 
och vilka intressen och drömmar 
barnen har. 

Arkitekterna har sedan tolkat 
barnens idéer och tagit fram 
ritningar som ligger till grund för 
de byggnader som nu är uppförda 
i Färgfabrikens stora sal.



 

1

ARKITEKT

Helen & Hard (NOR)

BESTÄLLARE: 
Nicola, 13 år
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FRÅGOR

Arkitekt: Siv Helene Stangeland

Jag bor: I Stavanger

Ålder: 43 år

Det här gör mig glad: Promenader i na-

turen, att göra arkitektur, yoga och 

meditation, träffa goda vänner, konst

Min favoritplats: Vår stuga vid Nordsjön

På fritiden brukar jag: Promenera i natu-

ren, göra arkitektur, yoga och medita-

tion, träffa goda vänner, se på konst, 

läsa böcker

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Skapa 

ekologisk arkitektur

 Ett enkelt sätt 

att utveckla den fulla potentialen hos 

varje människa

Favoritfärg: Grön

Beställare: Nicola 

Jag bor: I Graz i Österrike

Ålder: 13 år

Det här gör mig glad: Min familj, mina 

vänner, mina husdjur, bra betyg

Min favoritplats: Lesbos (i Grekland), 

London (i Storbritannien), mitt hem

Mina idoler: Pink och Johnny Depp

På fritiden brukar jag: Träffa vänner, läsa 

mycket böcker, spela dataspel

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Att 

vara skådespelare, sångerska och 

stuntkvinna

 Boktryckar-

konsten, H&M

Favoritfärg: Gul, orange, röd, rosa

BRIEF

Nicola vill ha ett hus där hon kan 

slappna av och det är viktigt att huset 

har en ljus och bra atmosfär. Hon gil-

lar fräscha färger som rosa, giftgrön, 

gul och röd. Nicola vill ha ett knallrosa 

hus med en källare, bottenvåning, 

övervåning, platt tak, många fönster 

som går från golv till tak samt en dörr 

till trädgården.

-

tyrum med en discokula, en liten bar 

och dansgolv. Väggarna ska vara må-

lade i mörka färger och golvet ska ha 

färgade fält i grönt, rött och gult. 

På bottenvåningen vill hon ha ett 

litet kök med vita väggar. En matsal 

med blå väggar samt ett bord utan 

hörn för 2–10 personer, där Nicola 

kan bjuda in sina vänner på fondue-

middag. Hon vill även ha ett vinrött 

rum med en soffa och ett hjärtformat 

soffbord som man kan äta och spela 

kort vid på kvällen.

På väggarna vill hon ha stora 

bilder på stranden, en stad på natten 

och landskap. 

ett inte alltför stort privat utrymme, 

för Nicola och hennes närmsta vän-

ner. Rummet går i färger som lila, 

röd, grön och blå och i olika mönster. 

säng, playstation med Sing Star och 

en stor hörnsoffa. På denna våning 

garderob, ett ljusorange gästrum 

samt en balkong med rutschkana ner 

till poolen i trädgården.

-

matta och några träd att klättra i, 

bland annat palmträd, nötträd, kas-

tanjeträd och ett kiwiträd som man 

kan äta ifrån. Trädgården är huvud-

sakligen till för lek, men är samtidigt 

ett bo med en koja för ett litet lejon 

bredvid poolen.

BIOGRAFI

Redan sedan starten 1996 har Siv He-

len Stangeland och Reinhard Kropf 

fått uppmärksamhet bland annat 

för sitt progressiva förhållningssätt 

till hållbar arkitektur. Intentionerna 

förutsätter ett anpassningsbart och 

experimentellt arbetssätt snarare än 

förutbestämda roller och värderingar, 

i ständiga omförhandlingar av kraven 

från marknaden och media. Denna 

friktion är kärnan i deras arkitektroll. 

-

made projekt i Stavanger. Helen & 

Hard har tilldelats pris för sin design 

av biblioteket i Vennesla och ansvarar 

även för den norska paviljongen på 

världsutställningen i Shanghai, 

maj–oktober 2010.

www.hha.no

The Geopark, Stavanger  

2008

The Geopark, Stavanger  

2008

Prekestolhytte, Norge  

2008



12

HELEN & HARD
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ARKITEKT

The AOC (GB)

BESTÄLLARE

Lili, 10 år 
Erykah, 8 år 
Miriam, 9 år 
Mustafa, 8 år 
Ketcho, 10 år 
Latavia, 7 år
Jamal, 9 år
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FRÅGOR

Arkitekter: Gillian Lambert, 27 år, 

Tom Coward, 33 år och 

Vincent Lacovara, 31 år

Vi bor: I London

Det här gör oss glada: Att få någon att 

skratta och le, vänner, familj, skämt, 

verkligen titta noga på saker, färger 

och former, äventyr, musik, vara ut-

omhus, variation

Våra favoritplatser: Gillian gillar att vara 

högt uppe på kullar, klippor och hus-

tak, Tom gillar att vara där hans familj 

är och Vincent tycker bäst om att vara 

på väg från en plats till en annan.

Våra idoler är bland andra: 80-åriga faster 

Betty som varit med i en cirkus, 

Robert Hooke, Marcel Duchamp, 

Jonathan Swift, Pieter Breugel den 

Favoritfärger: Gillian: blå, men jag gillar 

verkligen att se en hel regnbåge, Tom: 

rosa, Vincent: äppelgrön

Beställare: Barn från Friars Primary 

School: Lili, 10 år, Nina, 10 år, Erykah, 

8 år, Miriam, 9 år, Mustafa, 8 år, Ket-

cho, 10 år, Latavia, 7 år, Jamal, 9 år

Vi bor: I London

Vi gillar bland annat: Att rita, besöka par-

ker, konst, spela tv-spel, läsa, sjunga, 

spela tennis, poesi, matlagning, sim-

ning och att dansa

Våra favoritplatser är: Hemma, Wick 

Court eller i olika släktingars hus

Våra idoler är: Lady Gaga, Michael Jack-

son, Barack Obama och Beyoncé

Vi önskar att vi hade uppfunnit: Bilen, tv:n, 

mobiltelefonen en designad cd-spela-

re och en chokladfontän

Färger vi gillar: Röd, turkos, blå, svart, 

lila-rosa

Sweetie House

Viktigast: Det gigantiska köket för 

att baka kakor. 

massor av kakor och lägga dem på 

av huset med en utsiktsplattform.”

Big Globe House 

Viktigast: Att formen på rummen 

är som kontinenter och raketliften. 

”Jag har ett husdjur, en katt som 

heter broccoli. Golven är platta. I 

säng med Egypten-formad kudde.”

Golden Sky House 

Viktigast: Allt är guldfärgat.

gyllene marsvin som har en gyllene 

på ett gyllene moln, från fönstren kan 

man se mina vänners hus.”

Sing Out Mansion

Viktigast: Att sjunga från 

sovrummet. 

”När jag sjunger i mitt sovrum kan 

alla på gatan kan höra mig. Min hund 

heter Doodle doo, hon är min slav och 

har en speciell päls som samlar upp 

information och gör mina läxor. Det 

du skriver in vad du vill äta och den 

ger dig mat, så därför är köket mycket 

litet.”

Apple Tree House

Viktigast: Huset är i trädtopparna 

och man kan plocka äpplen från 

fönstren.

”Marsvinet Hutch bor bland grenarna. 

Trappan slingrar sig runt trädet.”

Balloon House

Viktigast: Att fönstren blåser 

bubblor.

en välkommen-skylt över dörren.”

Space House 

Viktigast: Färg

ett stort fett bubbelbad.”

Cup Cake House

Viktigast: Dekorationen, ett körsbär 

på toppen.

BIOGRAFI

AOC grundades 2003 av Tom Coward, 

Daisy Froud, Vincent Lacovara och 

Geoff Shearcroft. AOC tar sig an 

utmanande projekt och uppmuntrar 

sina kunder till att vara krävande och 

ärliga. Deras arbetsmetod bygger

på dialog och deltagande. AOC är 

intresserade av hur andra krafter och 

faktorer, förutom arkitektur, formar 

platser och tar därför hänsyn till så väl 

sociala, miljömässiga och politiska 

kontexter i sina projekt. De har arbetat 

med allt ifrån att designa ett urbant 

brädspel som kallas ”Building Futures 

Game”, till att utforma skolor, hus, 

nedmonteringsbar byggnad kallad 

”The Lift”.  

www.theaoc.co.uk

BRIEF

The Lift - a New Parliament, London  

2006

Folly for a Filmmaker, New rural retreat, Hertfordshire, 

2004  

Crown Terrace, London 

2006  
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THE AOC
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THE AOC
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12 VIKTIGA IDÉER TILL DRÖMHUSET

1. En färgstark regnbåge

2. Upp i luften, på en vindlande trappa

4. Sjungande fönster med en landskapsvy

5. Fönster som blåser bubblor

6. Rum format som en kontinent

7. Djur

8. Gyllene swimmingpool

9. Körsbär uppe på vindsrummet

10. Varierande och komplexa former

11. Virtuellt fönster med dator 

12. Äppelträdsstruktur med röda äpplen att plocka



3

ARKITEKT

Hollmén Reuter 
Sandman (FI)

BESTÄLLARE 
Amos, 6 år
Noel, 6 år
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ARKITEKT

Hollmén Reuter 
Sandman (FI)

BESTÄLLARE 
Amos, 6 år
Noel, 6 år

FRÅGOR

Arkitekt: Saija Hollmén, Jenni Reuter 

och Helena Sandman

Vi bor: I Esbo och i Helsingfors 

Ålder: 39 år och 37 år

Vi jobbar på: Vi jobbar som arkitekter 

och undervisar arkitektur på Aalto 

Universitetet.

Det här gör oss glada:

– att se havet

– solsken

– varma leenden

– snö

Våra favoritplatser: 

– vid havet

– högt uppe i ett träd

– i hängmattan med en bok

På fritiden brukar vi: 

– vara med våra familjer

– resa

– läsa

– träffa vänner

Vi skulle vilja vara bäst i världen på: 

utan redskap

 Totalt ren energi 

Favoritfärg: Nästan alla färger har en 

nyans som vi tycker om

Beställare: Noel Nåls

Jag bor: I Helsingfors, på Parkgatan

Ålder: 6 år

Det här gör mig glad:

– När någon spelar Ubongo med mig.

– När jag får leka med lego.

– När en kompis kommer med mig 

hem och vi kan leka tillsammans.

Min favoritplats: Alla platser är mina

favoritplatser.

Mina idoler: Sune (i böckerna om Sune)

På fritiden brukar jag: Rita, leka med lego, 

leka i snön, skrinna, skida, åka kälke, 

gå i musikskolan, spela fotboll

Favoritfärg: Gul och lila

Beställare: Amos Ilonen

Jag bor: I Helsingfors, på Malmbrinken

Ålder: 6 år

Det här gör mig glad: Om jag skulle få

någon jätterolig present

Min favoritplats: I min säng

Mina idoler: 

På fritiden brukar jag: Spela kantele, leka 

med lego, dansa, spela

Favoritfärg: Svart och grå

BRIEF

– Hemliga gångar vart vuxna inte kan 

komma

det blåser i ansiktet)

– En koja för Amos och Noel

– Tre våningar

– Ett utkikstorn med kikare

– Mys-ställen där man kan vara 

ensam

– Spioneringshål

– Balkonger

– ”Dun-dun-dun”-trappor för vuxna

– Festvåning med musik

– Färger: Grått, svart, gult och lila

– Hylla med Kalle Anka-tidningar

Noel och Amos vill krypa till sin koja 

genom mörka tunnlar där det hörs 

hästljud och blåser. Kojan är en del 

av huset. I kojan kan de äta, läsa Kalle 

Anka, bygga med lego och vara ifred. 

Vuxna skall hållas lite på avstånd. De 

vuxna får vistas i festvåningen med 

syskonen. I festvåningen skall man 

kunna gömma sig i små mysplatser. 

Huset har en ”Dun-dun-dun”-trappa 

där det kan klampas upp och ner 

mellan balkonger och våningar. Från 

balkongerna kan barnen spionera på 

omgivningen. Huset skall vara gult, 

gredelint och gråsvart och ha tre vå-

ningar.  

Detta var utgångspunkten efter 

den första träffen med barnen. Skis-

serna liknade en klätterställning tills 

den bekläddes med ett skal av lump, 

vilket förvandlade den till en puppa. 

Puppan presenterades för Amos och 

Noel vid det andra mötet. De tyckte 

mycket om sin byggnad men ansåg 

att ett hus nog skall ha hårda väggar 

på insidan …

BIOGRAFI

Arkitekterna Saija Hollmén, Jenni 

Reuter och Helena Sandman började 

sitt samarbete 1995 med Women’s 

Centre projektet i Senegal. Idag spän-

ner deras verksamhet från interiörer 

till stadsplanering. Gruppen tror på 

innovationer genom undersökning, 

där landskapet, känslighet för ma-

är medel för en ny arkitektur. Arki-

tekterna undervisar även vid Aalto-

universitets tekniska högskola, samt 

kritiker över hela världen.

www.holmenreutersandman.com

Snow Show, Rovaniemi, Finland  

2002-2004

The Orphanage, Moshi, Tanzania  

2007–pågående
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HOLLMÉN REUTER SANDMAN
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HOLLMÉN REUTER SANDMAN
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ARKITEKT

Kjellander + Sjöberg (SE)

BESTÄLLARE 

Forat, 15 år
Akram, 15 år
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FRÅGOR

Arkitekt: Stefan Sjöberg

Jag bor: I Mälarhöjden i Stockholm

Ålder: 43 

Det här gör mig glad: Mina barn

Min favoritplats: Hemma 

Mina idoler: Barack Obama, 

Billie Holiday, Haruki Murakami, 

Bruce Springsteen, Saana

På fritiden brukar jag: Umgås med 

familjen och vänner

Jag skulle vilja vara bäst på: Arkitektur  

 Datorn eller 

stereon

Favoritfärg: Grön

Beställare:  Akram

Jag bor: I Rinkeby    

Ålder: 15 år 

Det här gör mig glad: Att spela spel

Min favoritplats: Malaysia

Mina idoler: Jay-Z, T.I.    

På fritiden brukar jag: Spela 

basket

Jag skulle vilja vara bäst i världen på:  

Spela basket

 Botemedel mot 

droger och Tidsmaskin som gör salt-

vatten till dricksvatten. 

Favoritfärg: Grön och vit

Beställare: Forat

Jag bor: I Rinkeby

Ålder: 15 år

Det här gör mig glad: När jag är med mina 

vänner

Min favoritplats: Skärholmen Centrum

Mina idoler:  Eminem

På fritiden brukar jag: Gå ut med mina 

kompisar

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Fotboll

 Botemedel 

mot cancer.

Favoritfärg: Blå och grön

BRIEF

Forat och Akram är 15 år gamla och 

bor i olika lägenheter i Rinkeby till-

sammans med sina familjer. Deras 

drömboende är en villa med träd-

gård. De kan tänka sig ett parhusbo-

ende med gemensamma funktioner 

bostäderna ska bevara sin privata 

och egna karaktär. Läget ska vara i 

Rinkeby nära skola och vänner. De 

träffar framförallt sina kompisar ute 

i Rinkeby Centrum. Forat är intres-

serad av musik och vill helst kunna 

lyssna med hög volym och ordentliga 

bashögtalare. Akram spelar mycket 

basket på fritiden.

 

För Forat är det viktigt med ett ur-

bant läge, nära Rinkeby centrum  och 

Akram vill gärna att huset ska ligga 

vid en strand eller på vattnet. När det 

gäller husets karaktär önskar man sig 

organiska, mjuka former och olika ni-

våer i huset.

Materialen kan vara glas och trä. 

Huset ska ha en privat karaktär utan 

för mycket insyn, men ändå med bra 

utsikt över omgivningarna.

I huset ska man kunna läsa läxor, 

umgås med kompisar, vila, se på tv, 

spela bräd- och dataspel. Självklart 

ska man också kunna lyssna på musik 

och spela basket, eftersom det är kil-

larnas huvudintressen.

Huset är en mindre byggnad för två 

ungdomar, som är nästan vuxna. Det 

är placerad centralt i Rinkeby, nära 

ungdomarnas hem och händelser. 

Här erbjuds det som inte ryms hemma 

i familjernas lägenheter.  Det blir en 

blandning av eget hem och koja, lek-

stuga, scoutstuga och fritidsgård. 

Byggnaden har två zoner eller privata 

sfärer med egen entré, egna ytor och 

-

ma utrymmen att umgås i.

Eftersom det är trångt i Rinkeby 

och tomtytorna är begränsade är 

byggnaden vertikalt organiserad med 

fyra våningsplan.

BIOGRAFI

Ola Kjellander och Stefan Sjöberg 

grundade kontoret 1998, Mi Inkinen 

blev delägare 2005. K + S har sedan 

starten varit inriktade på att formulera 

nya värden – att omvandla, utveckla 

-

et är hur människan använder sig av 

en plats, ett rum eller ett byggnads-

verk.  Arkitektur som medger inter-

aktion, föränderlighet, improvisation 

och upplevelse är givna utgångspunk-

ter. K + S har tilldelats priser bland an-

nat för B0-2000 och H99. De har även 

drivit en rad bostadsprojekt i större 

och mindre skala. Ett exempel är bo-

stadshuset i kvarteret Stora Katrine-

berg i Liljeholmen, Stockholm, som 

placerats i mellanrummet mellan två 

äldre byggnader.

www.ksark.se

Torget, Norrköping 

2010

Stora Katrineberg, Liljeholmen, Stockholm 

2008

H-    99 paviljongen, Helsingborg 

1999
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ARKITEKT

Kod arkitekter (SE)

BESTÄLLARE 

Filip, 7 år
Hanna, 9 år

5



27

FRÅGOR

Arkitekt: Sanna Hederus

Ålder: 39 år

Det här gör mig glad: Kärlek och visioner

Mina idoler: Mina barn, farmor, 

Zaha Hadid

Internet

Favoritfärg: Blått

   

Arkitekt: Åsa Kallstenius

Ålder: 39 år

På fritiden brukar jag: Leka

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Se 

samband

Hjulet

Favoritfärg: Turkos

 

Jag heter: Helena Wessberg

Ålder: 39 år

Det här gör mig glad: Utveckling, 

oväntade erbjudanden

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Ge 

kärlek

Teleportering

Favoritfärg: Guld

Beställare: Filip Lind

Jag bor: I Segeltorp

Ålder: 7 år

Min favoritplats: Fårup Sommarland i 

Danmark

Mina idoler: Mig själv

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Lego

Dataspel

Favoritfärg: Grön

Beställare: Hanna Styffe Stenbäck

Jag bor: I Skärholmen

Ålder: 9 år

Min favoritplats: Danmark – för att de har 

så många nöjesfält, underbara strän-

der, hästar och de pratar så roligt.

Mina idoler: Hannah Montana, Amy 

Diamond, Nanne Grönvall

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Att 

simhoppa och att klättra

 En liten bil som 

man kan använda för att dra runt sin 

hamster i, ”HamsterBil”

Favoritfärg: Lila

BRIEF

Hanna och Filip vill ha ett hus med 

många olika händelser, som många 

kommer till. Ett högt hus med entré 

från taket och en stege upp, kanske 

på vägen för de som inte vågar klättra 

så högt upp. Och om man är handi-

-

utgångar och något rum kan vara lågt 

som man bara kan krypa i, det ska 

vara roligt, som lustiga huset.

Ett trähus som tål mycket, som 

man kan elda upp efter utställningen.

Ett färgglatt hus – behöver inte vara 

-

sta svinstian”.

Man ska kunna röra sig fritt fram 

och tillbaka mellan rummen och man 

kan behöva ha en karta för att hitta.

Hanna och Filip vill ha många 

händelser/aktiviteter i huset: 

Fotboll, pool, bowling , disco med 

discokulor, mysrum med kuddar, tv-

spelsrum, pingis , eventuellt en tortyr-

kammare… ”Fast det kanske blir för 

läskigt för de små barnen.”

Vi pratar mycket om en tortyr-

kammare i källaren som till exempel 

kan vara är en toalett som är låst, tor-

tyren är att inte kunna gå på toa när 

man måste. Eller så kan tortyr vara 

att få en spruta i rumpan, eller att bli 

utestängd på natten,  eller två radio-

styrda zombier som går omkring.

tortyrkammare. Det är inte roligt, och 

man ska ju ha kul i huset.

BIOGRAFI

Kod arkitekter startades år 2000 av 

Sanna Hederus, Åsa Kallstenius och 

Helena Wessberg. Idag består det 

av åtta medarbetare. Kod arkitekter 

står för en utarbetad arbetsmetod – 

en kod. Genom en lyhörd diskussion 

med beställaren angående önskemål 

och krav, regelverk och ekonomi, 

platsen och programmet analyseras 

förutsättningarna och projektets kod 

projekt som är framtidsinriktade, inno-

vativa och poetiska. Kod tilldelades 

Bostadspriset 2009 för kvarteret Böl-

jan 4, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

www.kodarkitekter.se

Förslag till omdaning av ett nytt Odenplan 

Stockholm, 2008

Kvarteret Böljan, Hammarby Sjöstad  

2008

Kvarteret Böljan, Hammarby Sjöstad  

2008
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ARKITEKT

Terroir (AUS)

BESTÄLLARE 
Alma, 6 år



31

Jag heter: Gerard Reinmuth

Jag bor: I Sydney

Ålder: 39 år

Det här gör mig glad: Att fånga en perfekt 

våg

Min favoritplats: Wineglass Bay i Tasma-

nien

Mina idoler: Alla övertygade politiker

På fritiden tycker jag om att: Läsa

 Flyget

Favoritfärg: Skandinaviskt blå

Jag heter: Marie-Louise Holst

Jag bor: I Sydney

Ålder: 33 år

Det här gör mig glad: Lukten av nyklippt 

gräs

Min favoritplats: Bondi Icebergs Pool

Mina idoler: Barack Obama

På fritiden tycket jag om att: Slappna av

 Iskubspåsar

Favoritfärg: Grön

Beställare: Alma Møller Frislev

Jag bor: i Århus, Danmark

Ålder: 6 år

Det här gör mig glad: Glass

Min favoritplats: Tivoli

Mina idoler: Alv-drottningen

På fritiden tycker jag om att: Rita fjärilar

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Att 

vara cirksprinsessa

 Hur man tjänar 

mycket pengar

Favoritfärg: Rosa

BRIEF

”Så, som en falnad eld, kan barndo-

men alltid blossa upp igen inom oss.”

Almas idol är”Queen of the Elves”, 

Alvdrottningen. Liksom många sex-

värld med prinsessor och slott.

Detta är intressant i det avseen-

det att det i alla västerländska kulturer 

hur alvdrottningens slott kan se ut – 

ofta en robust byggnad med en vind-

brygga och torn krönt av spiror.

På frågan vilka hennes favorit- 

ställen är, svarade Alma vinden och 

källaren. Hon uppfattade vinden som 

ett ”vackert” rum, medan källaren 

var något mer mystiskt och utma-

nande, en plats där ”de stora bar-

nen” um- gås. 

Alma avslutade sin brief med att 

diskutera en värld mellan väggar och 

golv. Hon föreslog att i hennes perfek-

ta hus skulle hon bo på vinden och en 

vän skulle bo i källaren. De skulle mö-

tas via en rutschkana i väggen mellan 

badrummet och närliggande rum och 

varje rutschkana skulle sluta med en 

studsmatta.

Det är förvånande hur Alma har 

berört något av det mest intressanta 

med strukturen i arkitektur- poche (det 

vill säga mellanrummet inne i väg-

gar och golv). Nu för tiden har poche 

reducerats till ett instrument för att 

gömma avlopps-, vatten-, och kraft-

ledningar i trånga utrymmen mellan 

väggar och golv. Dessa utrymmens 

möjligheter utnyttjas sällan fullt ut.

Om poche inte bara ses som en 

blir poche det utrymme där relationer 

mellan det inre och yttre förhand-

las. Det är en mirakulös plats, ett 

utrymme utan regler, som inte kan 

eller sovrum, det kan vara en plats 

av skräck, men också för lek. Vi upp-

fattade att Alma vill ha ett sagoslott 

med en vind och en källare, som är 

anslutna via en hemlig värld av tunn-

lar och rutschkanor.

BIOGRAFI

Terroir grundades 1999 av Gerard 

Reinmuth, Scott Balmforth och Ric-

hard Blythe. De arbetar i alla skalor, 

från hus och små offentliga bygg-

nader till övergripande planering för 

viktiga institutioner. I alla projekt är 

Terroir intresserade av arkitekturens 

potential att väcka frågor om kulturel-

la konsekvenser. Formella och mate-

riella strategier utvecklas därför som 

svar på de frågor som uppstår i varje 

projekt, snarare än utifrån ett eget 

intresse för utvecklandet av nya effek-

ter för deras egen skull. De har bland 

annat designat ”Makers Workshop” 

i Burnie vilket beskrivs som stadens 

nya vardagsrum, samt en ombygg-

nad av 86–88 George Street ett av 

Sydneys mest komplexa gathörn.

www.terroir.com.au

FRÅGOR

Peppermint Bay 

2009

Liverpool Crescent House 

2005

Commonwealth Place Kiosks 

2008



32

TERROIR



33

TERROIR



7

ARKITEKT

Zizi & Yoyo (EST)

BESTÄLLARE 
Robert, 7 år



35

FRÅGOR

Arkitekt: Veronika Valk

Ålder: 33 år

Jag arbetar som: Arkitekt på kontoret Zizi 

& YoYo

Det här gör mig glad: Energigivande ljud-

Min favoritplats:

ovanför molnen på väg till Lissabon, 

Tel Aviv eller någon okänd, pulseran-

de urban destination vid havet

Idol: Min morfar

På fritiden gillar jag att: Observera

Jag skulle vilja vara bäst i världen på att: 

Göra musik (förutom rum) som får 

folk att må bra

Jag önskar att jag hade uppfunnit: Solen

Favoritfärg: Det ändras som hos en ka-

meleont, just nu i våglängdsintervallet 

~ 490–400 nm och frekvensintervallet 

610-750 THz (blå/purpur/violett). Ur 

primärfärgerna och i additiva färg-

blandningar: blå och marinblå, ibland 

lime och brunlila (om morgnarna). I 

subtraktiva färgbandningar: magenta 

(fuchsia) och purpur, ibland också oliv 

(under medeljusa eftermiddagar). 

Bland sekundärfärgerna: rosa och 

violett (i snöig, krispig, kall luft). När 

jag inte kan bestämma mig satsar jag 

på neutrala färger, som svart, silver/

Beställare: Robert Tomiste

Ålder: 7 år

Det här gör mig glad: Att resa

Min favoritplats: Teneriffa

Mina idoler:

På fritiden tycker jag om att: Leka med min 

hund Lola

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Att 

Ett fordon som 

rör sig på marken, på, i och under vat-

ten och uppe i luften

Favoritfärg: Röd

BRIEF

Ett hotell med hundra rum format 

som ett krigsskepp, med namnet 

KUUL (som på estniska betyder 

”kula”, men som uttalas som engel-

skans ”cool”), som ska ligga på Tene-

riffa. Hotellet är till för Robert, hans 

mamma och hans vänner, men också 

främlingar och utlänningar är välkom-

na att gästa byggnadens två höga 

torn, som sträcker sig som skyskrapor 

ovan molnen där det är evigt solljus. 

Den nedre delen av skeppet innehåller 

grillavdelning, ett poolkomplex och 

stora ytor för barn att leka på. Den här 

ytan öppnar sig mot ett lekområde 

utomhus, med kopplingar till en utom-

huspool.

Säkerheten är väldigt viktig. Väg-

garna ska vara starka och tåliga, allt 

ska sitta fast ordentligt så att ingen-

ting faller av. Tornen ska vara helt 

klättringsbara på utsidan. Man ska 

kunna klättra till olika utsiktsplattfor-

mar och andra klättringsanordningar 

– därför bör utsidan vara stoppad 

och mjuk och försedd med lekfulla 

säkerhetsnät. 

Självklart bor Robert på kaptens-

däck, i ett penthouse på tre våningar, 

där nedervåningen är offentlig medan 

de två övriga våningarna innehåller 

hans privata residens. I sitt eget rum 

behöver han en soffa, ett ritbord, och 

ett stort multiplikationsdiagram.

-

nas fönster som fungerar som tak-

fönster, så att man kan titta på stjär-

norna, få sig lite sol, drömma sig bort 

bland molnen.  Alla rum har en eld-

ett enormt mat- och restaurangom-

råde med ett speciellt bord för Robert 

och hans vänner. Utomhuslekplatsen 

erbjuder aktiviteter som bara brukar 

närliggande robotförrådet), kasta 

terrängdeformerande granater eller 

ägna sig åt mjukare aktiviteter som 

karusellåkning.

Husdjuren ska ägnas särskild 

uppmärksamhet, därför har alla rum 

små tillhörande utrymmen för djur. 

 

BIOGRAFI

Zizi & Yoyo grundades av Veronika 

Valk och Yoko Alender 2005 och är 

en designbyrå som skapar arkitektur, 

producerar evenemang som till ex-

empel Valgusfestival (Tallinns ljusfes-

tival) och tar sig an konstnärligt och 

curatoriskt inriktade uppdrag, gärna 

med fokus på områden som miljö 

eller via lekfulla installationer på of-

fentliga platser. Sedan Yoko lämnade 

Vetik blivit ny partner, vilket har stärkt 

fokus på interdisciplinära samarbeten 

det vill säga arkitektur i kombination 

naturvetenskap.

www.ziziyoyo.com

Water Tower Gallery, Lasva, Estland 

2009

Tarvastu kindergarten 

2009

Tarvastu kindergarten 

2009
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ARKITEKT

Wilhelmson Arkitekter (SE)

BESTÄLLARE 

Sümeyra, 16 år



39

FRÅGOR

Arkitekt: Anders Wilhelmson

Ålder: 54 år

Det här gör mig glad: Rita hus

Min favoritplats: Vid västerhavet

Mina idoler: Alla som kämpar i under-

läge (och det är många som gör)

Har redan 

uppfunnit Peepoo, en personlig en-

gångstoalett för världens slum som 

fungerar som ett eget mini-renings-

verk.

Favoritfärg: Röd

Jag heter: Danyal Taylan

Ålder: 40

Det här gör mig glad: Fysisk gestaltning 

av mina tankar

På fritiden tycker jag om att: Göra så myck-

et olika saker som möjligt

Lösningar som 

förändrar

Favoritfärg: Grönblå (mörk azur)

Beställare: Sümeyra Erdal

Jag bor: I Spånga

Ålder: 15, men blir 16 den 23 april

Det här gör mig glad: När jag är med mina 

närmaste som familj och vänner, när 

jag får det jag vill, sommar!

Mina idoler: Chris Brown, Rihanna, 

T-Pain, Justin Timberlake

Jag skulle vilja vara bäst i världen på: Efter-

som min dröm är att bli lärare skulle 

jag vilja vara den bästa läraren i hela 

världen, att jobba med barn och lära 

dem

Mobiltelefonen 

nytt skulle det vara något som skyd-

dar tänderna, det vill säga hur mycket 

än vi äter skulle våra tänder vara lika 

Favoritfärg: ljusröd (röd & rosa blandat), 

grönt, rosa, himmelsblå

BRIEF

Sümeyra vill ha ett stort hus med 

mycket ljus.

Öppet för stora fester med vänner 

men ändå avskilt och privat.

Det ska kännas speciellt.

Läget är ännu inte bestämt så huset 

ska vara fullständigt i sig självt.

Ljust Stort Wow!

 

BIOGRAFI

Anders Wilhelmson startade egen 

verksamhet redan 1989. Kontorets 

arbeten spänner över ett brett fält 

från möbler via byggnader till städer 

och globala problemställningar. Som 

exempel kan nämnas relokaliseringen 

av Kiruna, förslaget till bostadshus 

i Pålsjö Helsingborg samt mer om-

debatterade projekt som förslagen 

Stockholm 2030 och 8X8, liksom alter-

nativförslaget till Slussen i Stockholm. 

Anders Wilhelmson är även professor 

i arkitektur på KTH och nyligen vald 

till Ashoka Fellow för sitt arbete med 

Peepoople, vars mission är att ge alla 

människor i världen tillgång till en vär-

dig och hygienisk toalett.

www.wilhelmson.se

Hamnen Sundbyberg, Stockholm  

2004

Stockholm 2030  

2003

Ringtorpsplatsen, Helsingborg  

2002



40

WILHELMSON ARKITEKTER (SE)



41

WILHELMSON ARKITEKTER (SE)



9

ARKITEKT

J & T Architects (SN)

BESTÄLLARE 
Mamadou, 11 år
Rahman, 8 år
Henri, 8 år



43

FRÅGOR

Arkitekt: Ndèye Mariétou Diop

Ålder: 33 år

Mina idoler: Garou, Youssou N’dour

Favoritfärg: Svart och vitt

Arkitekt: Anna Jouga

Ålder: 56 år

Min favoritplats: Dakar så klart

Favoritfärg: Beige-grå 

Arkitekt: Mamadou Jean-Charles Tall

Ålder: 53 år

Favoritfärg: Gul

Beställare: Mamadou Ndoye

Ålder: 11 år

Favoritfärg: Blå

Beställare: Rahman Moussa Tall

Ålder: 8,5 år

En maskin som 

kunde frysa tiden. Jag skulle kalla den 

”hypercronos”. 

Beställare: Henri Otayeck

Ålder: 8,5 år

Det här gör mig glad: Att leka med mina 

vänner, och att få nya leksaker 

Jag önskar att jag hade uppfunnit: Robotar 

och superhjältar

BRIEF

I Senegal hör det inte till det normala 

att använda sig av en arkitekts tjäns-

ter när man bygger hus. Omkring  90 

procent av byggnaderna i Dakar är 

byggda utan att en arkitekt varit in-

introduktion till vad yrket går ut på. De 

tyckte till en början att det var konstigt 

att de inte själva skulle designa och 

och rollerna förklarade för sig var de 

med på noterna.

 De tre barnen fokuserade ome-

delbart på uteplatser, vilket visar på 

dessa områdens betydelse i det sene-

galesiska samhället.

Placeringen av huset är viktigt. 

Det måste vara nära havet. Det måste 

omges av trädgårdar på alla sidor. 

Trädgårdarna är också spelområden 

(bordtennis, biljard ...) och ska inne-

hålla blommor (rosor och solrosor) 

och träd ”för att skapa skuggor”. Man 

vill ha ett ställe att spela basket på.

När tanken om ett hem kom på tal 

betonade barnen särskilt de aktivite-

ter som äger rum i huset. De rum som 

innehåller dessa aktiviteter sågs som 

rena behållare.

Säkerhet är viktigt, barnen har 

till och med föreställt sig fällor för att 

fånga tjuvar. Barnen vill göra en tydlig 

åtskillnad mellan en mottagningsdel 

för "främlingar” och besökare, och 

familjens eget livsrum. Det här är 

en vanlig distinktion i senegalesiska 

hem. Tjejernas och killarnas rum 

måste också vara åtskilda.

Huset bör ha både gästrum och 

ett rum för anställda som arbetar i el-

ler kring huset. (Detta mönster är inte 

ovanlig för hus i Dakar, och det är inte 

bara rika som kan ha anställda.)

Barnen insisterar på att kunna se 

himlen och stjärnorna inifrån huset. 

De vill ha ett avtagbart tak.

Den yttre formen är inte så viktig 

för barnen. De vill ha enkla volymer 

(kuber, vita murytor). I motsats till det-

ta har de mycket konkreta idéer om 

färg och dekoration för de invändiga 

utrymmena. En av pojkarna insisterar 

särskilt på att använda material som 

producerats i Senegal, ”annars kom-

mer vi alltid att vara ett fattigt land”.

BIOGRAFI

J & T startades 2005 av Annie Jouga 

och Jean-Charles Tall. De gör både 

arkitektur, design och inredningspro-

jekt. Tillsammans har de också nyli-

gen startat en ny arkitekturhögskola i 

Dakar, med betoning på stadsutveck-

göra livet lättare genom enkelhet och 

projekt i centrala Dakar –  byggnader 

som bjudit på både tekniska och este-

tiska utmaningar, till exempel Claira-

frique building.

The Orphan project   

2004

Claireafrique  

2003
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Man kan bygga med alla  

möjliga sorters material



Upptäck hur många olika 

saker ditt hus är byggt av



Det finns hus i alla storlekar och former



Vilken form skulle du vilja ha på ditt hus?



putsmurare

elektriker

inredare

snickare

Innan man bygger någonting är det bra att planera

Skissa din design här



rörmokare

lantmätare

murare

arkitekt

Innan man bygger någonting är det bra att planera

Skissa din design här



vardagsrum

badrum

Dags att inreda, övervåning och undervåning!



Kök

sovrum

Dags att inreda, övervåning och undervåning!



 Vad ser du där ute?



Vad ser du där inne?



ochUt



byggoch



Var skulle du v

På landet

Där det är varmt

I stan

I yttre rymden



kulle du vilja bo?

I förorten

I bergen

I vattnet

I underjorden

JAMES GRAHAM är en Londonbaserad illustratör och designer. Han har bland an-

Wonders" samt åt tidningar som The New York Times och Esquire. James utbildade 

sig i illustration vid University of the West of England och på Royal College of Art. 
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eller Danmark för att hitta exempel på 

god byggnadskonst. Och egentligen 

behöver vi bara gå tillbaka till 1950-ta-

lets byggande i Sverige för att förstå 

vad som gått förlorat. Det blir då up-

penbart att det i den svenska proces-

sen saknas stöd för det ansvarstagan-

de som krävs för att det ska vara 

möjligt att nå en sådan grad av bear-

betning i det byggda resultatet. 

Vi vet att i Sverige är arkitektar-

betet ofta fragmentiserat i skedesin-

delade upphandlingsprocesser där 

-

dra, var och en upphandlad till lägsta 

bland beställare att värdera den kun-

skap om helheten som en arkitekt 

som får följa hela processen kan bi-

dra med. I offentliga projekt läggs till 

detta en oförmåga hos beställarna att 

tolka lagen så att kompetens värderas 

i förhållande till byggnadens långsik-

tiga värde och betydelse. Det leder till 

en arkitektur som till nöds lever upp 

till lagkraven, och sällan når därutö-

ver. Det leder inte bara till slappa och 

oengagerade livsmiljöer, utan också 

till långsiktiga underhållsproblem och 

icke-funktionella lokaler och bostäder. 

Lönsam kvalitet

Om byggherrarna och samhället 

ägnade mer kraft åt att utvärdera re-

sultatet av alla dessa dåliga upphand-

lingar, är jag övertygad om att bygg-

herrarna skulle börja lägga större 

vikt både vid arkitektarbetets kvalitet 

och att de föreslagna lösningarna 

genomförs under bygget. Det är helt 

enkelt lönsammare att bygga bra än 

att bygga dåligt, ur ett förvaltnings-

perspektiv. Vem som är mest lämpad 

att utföra kontrollen kan diskuteras, 

men det torde stå klart för vem som 

helst, med den minsta insikt om vilka 

kunskaper som krävs för att tolka 

ritningar, att det är värdefullt att ha 

tillgång till arkitektkompetens även på 

bygget. Många byggare vet det och 

ringer arkitekten när det uppstår pro-

blem, men en del har satt i system att 

inte göra det för att spara pengar. Det 

leder som regel till att problemen blir 

Hur återskapa den goda byggnads-

konst som är arkitekturens grund? 

Vad tillför arkitekter byggandet, och 

vad kännetecknar arkitektonisk kvalitet 

till skillnad från byggkvalitet i allmän-

het? Det är två frågor som jag i min 

verksamhet som ansvarig för utbild-

nings- och forskningsfrågor hos Sveri-

ges Arkitekter ständigt har anledning 

att försöka besvara för att kunna argu-

mentera för betydelsen av arkitekters 

arbetsinsats och god arkitektur. 

För den första frågan kan jag ta 

stöd i de skildringar av problemen 

som vi får i rik mängd från våra med-

lemmar. För den andra frågan är det 

främst genom arbetet med att utse 

årets bästa bygge av hög arkitektonisk 

klass i våra prisjuryer som jag fått en 

inblick i hur en arkitekt resonerar. Mitt 

perspektiv är således den högskoleut-

bildade arkitektens, vars kompetens 

slipats genom långvarig träning av 

öga och hand i att uppfatta nyanser 

och uttryck i våra byggda miljöer.  

När jag senast reste runt med 

några av Sveriges Arkitekters prisju-

ryer förra året var det ett nedslående 

faktum att många byggnader föll bort, 

inte bara på grund av bristande idéer, 

utan minst lika ofta på grund av ett 

undermåligt utförande. Det fuskas och 

slarvas med materialval, detaljutform-

ning, skala och proportionering. Arki-

tektoniskt betydelsefulla detaljer ban-

tas bort. Ofta genom en ohelig allians 

mellan entreprenör och byggherre. 

Av juryarbetet har jag lärt mig att 

konsekventa och prydligt genomför-

da detaljer skattas högt och har stor 

betydelse för helhetsintrycket. Det är 

grunden för att förmedla den idé om 

byggnadens uppgift och uttryck som 

en välutbildad arkitekt eftersträvar. 

För att förstå skillnaden mellan 

en väl genomförd arkitektur och en 

dålig, kan vi jämföra oss med andra 

länder. På studieresor till exempelvis 

Schweiz häpnar vi svenska arkitekter 

över den långtgående bearbetning av 

både rumsgestaltning, planlösning, 

byggnadskonstruktion och detaljut-

formning som är möjlig där. Men vi 

behöver inte gå längre än till Norge 

ännu större i slutändan – och bran-

schen får dåligt rykte. 

I dag tenderar vi i första hand att 

se arkitekten som designer, men förr 

var arkitekten i lika hög grad kontrol-

lant och ledare för processen. Så är 

det än i dag i stora delar av Europa, 

även om professionen är utsatt för lik-

nande press även i andra länder. I Eu-

-

de både mer ingenjörsmässiga och 

mer konstnärliga arkitektutbildningar 

representerade på arkitektkontoren. 

För att förstå det systemet 

måste vi backa till utgångspunkten för 

arkitektrollen. 

Arkitektrollens förändring

Före 1800-talet baserades arkitektrol-

len på stödet från en stark byggherre, 

en patron. Denna symbios uppstod 

under renässansen då de humanis-

tiska furstarna runt om i Europa bör-

jade upphöja skickliga konstnärer till 

arkitekter med ansvar för kontroll och 

översyn av sin byggnadsverksamhet, 

i stället för de stenmästare som tidi-

gare haft den rollen. Orsaken var att 

dessa humanister ville forma en ny 

arkitektur och ett nytt samhälle efter 

modell från antiken. Då dög inte det 

gotiska byggnadssätt som de gamla 

byggarna förordade. Så föddes den 

moderna idéburna arkitekten, bygg-

herrens förtroendeman och förlängda 

arm för att kontrollera byggarna. 

Med industrialiseringen och libe-

raliseringen av ekonomin på 1800-ta-

let växer ett nytt friare samspel fram 

mellan arkitekten, byggherren och 

byggmästaren. De blir alla oberoende 

Pehr Mikael Sällström 
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fria aktörer på en marknad. Arkitek-

ten samlar både det konstnärliga och 

tekniska kunnandet. Byggherren är 

ledaren och den som betalar. Bygga-

ren samlar kompetensen att uppföra 

byggnaden efter planerna utifrån ett 

anbudsförfarande (entreprenad). Ar-

kitektur skapas nu genom ett relativt 

jämlikt lagarbete, även om entrepren-

örens vinst redan på 1800-talet var tio 

gånger större än arkitektens arvode. 

Så fungerar det till stor del än i dag 

ute i världen, men den ingenjörsmäs-

siga tidsandan under andra hälften 

av 1900-talet har bidragit till att arki-

tekten fått en oberoende ställning i 

förhållande till övriga ingenjörer. 

Så är det i synnerhet i Sverige 

sedan 1960-talet.  Men i Sverige har 

vi gått ett steg längre genom att dess-

utom låta entreprenörerna ta huvud-

ansvaret för genomförandet, genom 

vad som här kallats totalentreprenad. 

Detta innebär att entreprenören, inte 

arkitekten, har funktionsansvaret. En 

ganska märklig ordning om vi betän-

ker att det är arkitekten tillsammans 

med ingenjörsteamet som har kun-

skapen om funktionen, medan entre-

prenörens kunskap främst handlar 

om bygglogistik och kostnader. Argu-

mentet har varit att den som omsätter 

mest pengar i byggandet också är den 

som är bäst lämpad att ta ansvar för 

produktens pris.

Kalkylen avgör

Sedan den här tiden måste alla val 

kunna motiveras med kalkyler. Det 

som inte går att motivera med en 

kalkyl ges lägre prioritet, eller räknas 

helt enkelt inte när de stora besluten 

fattas. Det leder till att arkitektens 

helhetssyn på människan och hennes 

relation till den byggda miljön får allt 

svårare att hävda sig. Det bildmäs-

siga holistiska arbetssättet nedvärde-

ras till förmån för fokus på delfrågor, 

ekonomi och teknisk optimering av 

delsystem. 

I 1970-talets starka polarisering 

mellan det allmänna och det pri-

vata valde de svenska arkitekterna 

samtidigt att bli företrädare för det 

allmänna och experter på estetik. Yr-

kesrollen politiserades. Arkitekterna 

beskrev i smickrande ordalag sig 

själva som byggandets ”symbolhan-

terare”. Tidens ledande debattörer 

menade att arkitektens frigörelse från 

byggprocessen inte påverkade den 

arkitektoniska kvaliteten. Den ansåg 

man kunde styras med Kungliga 

Byggnadsstyrelsens avancerade upp-

handlings- och kontrollsystem, lagar 

och regelverk som blev arkitekternas 

nya skötebarn. 

Entreprenörerna tar nu, och ges 

även av statsmakten, ett ökat ansvar 

för genomförandet av arkitekternas 

planer. Inom totalentreprenadens 

form ges de ett samlat ansvar för tid, 

pris och kvalitet. De ges rätt att välja 

de material och detaljer som kan an-

ses likvärdiga med dem av arkitekten 

föreslagna, med det uttalade syftet 

att pressa priserna. Byggkostnaderna 

är i fokus på bekostnad av kvaliteten. 

När allt färre byggare ges möjlighet 

att lära sig ett gott hantverk och redu-

ceras till montörer, läggs grunden för 

den pågående uppluckringen av byg-

gandets professionalitet i Sverige.

Ur samhällets synpunkt handlar det 

om att samla ansvaret för den byggda 

miljön på en part för att få ett tydligt 

och rakt ansvarstagande – och då 

i synnerhet över det ekonomiska 

resultatet. Det bäddar tyvärr för en 

arkitektroll utan ansvar för resultatet. 

Arkitektens kunskap om det färdiga 

resultatets egenskaper och betydelse 

för människor på lång sikt nedvärde-

ras till förmån för rent produktions-

teknisk kompetens och lägsta pris vid 

själva produktionstillfället. 

Att dagens svenska arkitekter 

i huvudsak ser sig som infallsrika 

kreatörer och konceptmakare är där-

för inte så konstigt. Det är den lite 

ansvarslösa position vi intagit, eller 

tilldelats, sedan 1960-talet. 

Arkitekturen – ett lagarbete

Men hur kan vi då återskapa det kva-

litetsbyggande som är grunden för en 

utmärkt arkitektur i vårt land? En arki-

tektur som inte bara uppfyller lagkra-

ven med nöd och näppe, utan även 

med och kan vara stolta över? 

I det lagarbete som arkitektu-

ren utgör, och då menar jag både 

gestaltning och produktion, behövs 

både kreatörer, strateger, forskare 

och entreprenörer. Det handlar om 

att organisera byggandet utifrån en 

helhetssyn, så att alla aktörer förmås 

samverka mot ett gemensamt mål. 

Men detta mål måste handla om kva-

litet, inte bara tid och kostnad, och 

arkitekten med sin kunskap om kva-

litet måste vara med i laget. Ytterst 

handlar det om att inte bara fokusera 

på kostnaden vid byggtillfället, utan 

att se till hela projektets långsiktiga 

effekt och nytta. 

Öka medvetenheten

Att öka konsumenternas medveten-

het om arkitektur genom satsningar 

på utbildning och information, fram-

står som den långsiktigt mest an-

gelägna åtgärden, vilket ”Building 

Blocks” i högsta grad handlar om. 

Även regeringens nya uppdrag till 

Arkitekturmuseet att utvecklas till ett 

nationellt centrum för att sprida kun-

skap om god arkitektur och design 

kan bidra till detta. 

Att få arkitekterna att enga-

gera sig mer i processfrågor är den 

väg som ligger till grund för Sveriges 
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Arkitekters professionaliseringspro-

gram. Genom att känna till och kunna 

använda lagar och regelverk kan arki-

tekter verksamma i Sverige i praktiken 

-

tekter i övriga Europa. Men förutsätt-

ningen är en god kundrelation – och 

därmed en arkitektur som tilltalar kun-

den, inte i första hand arkitektskrået. 

För att få makt att driva en kvalitetsa-

genda i byggprocessen bör arkitekten 

ta rollen som byggherrens förtroen-

dekvinna (eller man, men numera är 

det oftast en kvinna). Det är främst 

byggherrar som bygger för egen för-

valtning som kan vinnas för detta, ef-

tersom de har bäst förutsättningar att 

se de ekonomiska fördelarna med en 

arkitektur som inte bara är fri från rent 

fusk, utan även är utmärkt och ger fö-

retaget gott rykte på marknaden. 

När det gäller processutveckling 

framhålls ofta så kallad partnering 

som en intressant metod. Här handlar 

det om att utnyttja alla kompetenser 

i byggprocessen på ett optimalt sätt 

genom att bygga en bättre laganda, 

öppenhet och tillit kring kostnader 

och intäkter.  Men det tillämpas än 

så länge bara i mer komplexa projekt 

av engångskaraktär. Det förutsätter 

också att upphandlingen stöder kon-

en tydlig kvalitetsagenda. 

Ensidigt kostnadsfokus?

En tredje väg att stärka arkitektrollen 

är att som arkitekt bygga i egen regi, 

att bli ”developer”. Detta ger arkitek-

ten större insikt om byggprocessen, 

och kan vara ett värdefullt komple-

ment i verksamheten för att vara tro-

värdig i att de egna tjänsterna bygger 

på en helhetssyn och kunskap om god 

byggnadskonst. Men grundproblemet 

även här är att hitta rätt kunder. En 

mångfald av leverantörer ökar dock 

utbudet och kan påverka kundernas 

preferenser och kunskap om sina val-

möjligheter. Men erfarenheten visar 

att det generellt sätt är i ett spänstigt 

samspel mellan de grundläggande 

intressena i byggandet som den bästa 

arkitekturen växer fram. Arkitektur 

som mest speglar arkitektens egna 

drömmar kan vara spännande, men 

helt relevant blir den först om den ock-

så förmår möta en publik – och går att 

sälja. Utmärkt arkitektur skriver in sig 

i ett större socialt och kulturellt sam-

manhang, som inte bara handlar om 

ett enskilt projekt, utan om större vär-

den som berör många människor. Det 

är en konst som kräver mer och annat 

än ensidigt kostnadsmedvetande. 

Genom skärpta samhällskrav på gedi-

get utförande och långsiktiga värden i 

byggprocessen, kan staten därför dra 

sitt strå till stacken för att hävda med-

borgarnas intressen av en inte bara 

god, utan utmärkt bebyggd miljö. 

Men i grunden handlar en god 

byggnadskultur som resulterar i ut-

märkt arkitektur om att medborgarna 

värderar och efterfrågar detta. Att de 

inte nöjer sig med mindre. Med vår 

oförmåga att driva fram det avan-

cerade och konstnärliga byggande 

som krävs för en utmärkt arkitektur 

framstår inte Sverige som ett verkligt 

kulturland. 

På längre sikt är det ett tecken 

på förfall i samhället och något som 

borde oroa våra politiker. Det ensidiga 

kostnadsfokuset leder oss mot att bli 

ett kulturellt u-land. 

PEHR MIKAEL SÄLLSTRÖM

Arkitekturforskare verksam hos 

Sveriges Arkitekter.

Texten illustreras av Mediums pågående 

bilddokumentation "As-Found" 

2000–
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”Hej och välkomna till Arkitek-

turmuseet. Vad tror ni att det här 

museet handlar om?”

På det sättet inleds nästan alla skol-

besök på Arkitekturmuseet. Frågan 

som det egentligen handlar om är: 

”Vad är arkitektur?” De yngsta bar-

nen på tre–fyra år svarar hus, elva–

tolvåringarna brukar ibland lägga till 

att det handlar om ritningar. Gymna-

sisterna tar ofta även upp konst, tek-

nik, material och design. Och alla har 

rätt, det handlar om arkitektur, men 

också lite till. 

Arkitekturmuseet har ett uppdrag 

från regeringen att främja och för-

medla kunskap om hur en ökad kva-

litet inom arkitektur, form och design 

kan bidra till samhällsutvecklingen. I 

uppdraget ingår också att belysa och 

levandegöra den byggda, anlagda 

och formgivna miljöns samband med 

samhället och samhällsplaneringen.

över för att mötet mellan barnen och 

Arkitekturmuseet ska bli givande. Den 

första tröskeln kan vara museibesöket 

i sig. För de yngre är den första trös-

keln låg, de tycker oftast att det är ro-

ligt att gå på museum. Inför en klass 

med gymnasieelever är det lite mer 

jobb att bryta igenom muren av förut-

fattade meningar om hur ett besök på 

ett museum är. Den andra tröskeln är 

ämnet, eller kanske rättare sagt ordet 

arkitektur, som kan låta både svårt 

och konstigt. Men styrkan i ämnet är 

att vi alla bor, lever och verkar mitt i 

arkitekturen, vilket innebär att vi alla 

kan mer än vi många gånger tror. Det 

handlar alltså om att lyfta fram dold 

kunskap, att möta barnen på den nivå 

de är och sedan bygga på med lite 

nytt.

Kunskap om arkitektur är viktigt

Varför är det viktigt att lära sig om ar-

kitektur? Varför ska barn och unga ta 

del i skapandet av den byggda miljön?

Det är många olika yrkesgrupper 

som påverkar hur framtidens byggda 

miljö kommer att se ut, många gånger 

saknar de grundläggande kunska-

per i planering och arkitektur. Därför 

behövs en bra baskunskap för alla, 

och den grundutbildningen är viktig 

att lägga in så tidigt som möjligt. I 

en föreläsning på Arkitekturmuseet 

berättar Lennart Högman, docent vid 

psykologiska institutionen på Stock-

holms universitet, att det är viktigt att 

tidigt få träning i rumsupplevelse och 

variation i rumsupplevelse eftersom 

de delarna av hjärnan utvecklas mest 

i unga år. En vinst med ökad kunskap 

om den egna miljön är dessutom att 

det skapar en känsla av att höra till, 

vilket i förlängningen bidrar till en 

positiv samhällsutveckling. Den som 

känner tillhörighet har lättare att en-

gagera sig.

Att arbeta med den byggda mil-

jön utvecklar barnens förmågor att 

uppleva, ta ställning till, förstå och 

utvärdera sin egen miljö. Det främjar 

utveckling och kreativitet tack vare 

sin komplexitet. Hjärnforskaren Matti 

Bergström hävdar att hjärnan behö-

ver utsättas för utmaningar som går 

utöver faktaövningar för att en män-

niska ska utvecklas. Hjärnan behöver 

mer kaos, fantasi, sinnesintryck och 

rörelse. Det är i mötet mellan kaoset i 

hjärnstammen och ordningen i hjärn-

barken som viktiga värden uppstår. 

Där övas vår förmåga att se möjlighe-

ter, att göra urval, att värdera och att 

se helheter.

Den byggda miljön är ju en så 

självklar del av vårt vardagsliv och 

påverkar oss direkt och indirekt, så-

väl rent fysiskt som psykologiskt och 

socialt. Arkitekturen är så mycket mer 

än bara teknik, matematik och ma-

terial. Den kan ge oss ett mervärde 

i vårt handlande och liv, men är den 

dåligt utformad kan den i stället verka 

hindrande och påverka vårt sociala 

samspel negativt.

Barnkonventionen och FN:s deklara-

tion om mänskliga rättigheter, som vi i 

Sverige skrivit under och som ger frå-

gan ytterligare tyngd. FN:s barnkon-

vention uttrycker i artikel 12 att: ”Kon-

ventionsstaterna skall tillförsäkra det 

barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i 

alla frågor som rör barnet.” Artikel 13 

understryker att barnet skall ha rätt till 

yttrandefrihet. I artikel 31 skriver man: 

”Konventionsstaterna erkänner bar-

nets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation anpassad till barnets ålder 

samt rätt att fritt delta i det kulturella 

och konstnärliga livet.” Detta gäller 

även vuxna, vilket slås fast i artikel 27 

i FN:s mänskliga rättigheter: ”Var och 

en har rätt att fritt delta i samhällets 

kulturella liv, att njuta av konst samt 

att få ta del av vetenskapens framsteg 

och dess förmåner.”

Erfarenheter från Arkitekturmuseet

Men hur gör man nu allt det här? Det 

gäller att hitta former som tilltalar 

många olika inlärningsstilar, att enga-

gera många sinnen och stimulera bar-

nens kreativitet. I inledningen av ett 

besök på Arkitekturmuseet koncentre-

rar vi oss på upplevelsen av den enda 

tillgå – museets fantastiska salar. För 

oss handlar det om att bjuda på upp-

levelser som går utanför det som för-

väntas. Vi pedagoger inleder med den 

udda upplevelsen att vi går i taket. 

(Det gör vi med alla skolbesök oavsett 

årskurs.) Det är bara att säga det, så 

ser man alla konfunderade ansikten 

innan fantasin drar igång. Det före-

slås magneter, klister, sugproppar, 

stegar och lianer innan det slutliga 

hjälpmedlet tas fram. En spegel! Med 

den på näsan vänds världen upp och 

Madeléne Beckman 

 ARKITEKTUR OCH PEDAGOGIK



68

Madeléne Beckman 

ned, taket blir till golv och passager 

mellan olika höga tak kittlar i magen 

och lockar till skrik och skratt.

För de yngre bygger vi vidare på 

upplevelsen av rummet, vi använder 

näsorna till att lukta och se, de olika 

rummen har sina olika dofter. Även 

om det inledande svaret på frågan 

”Vad luktar det här?” oftast är ”ingen-

ting”, så konstateras det efter följdfrå-

gan ”Luktar det som hemma?” själv-

klart att det gör det då inte och så är 

diskussionen igång. Även öronen får 

sitt och vi lyssnar till hur ett rungande 

”hej” låter i små och stora rum. En av 

arkitekturens kärnpunkter är upple-

velsen av rummet, hur det känns att 

vara i det. Till den upplevelsen är det 

många faktorer som bidrar. Vi är inte 

alltid medvetna om dessa, så ett av 

målen med skolprogrammen är låta 

-

tekturen än de tidigare tänkt på.

Efter upplevelsedelen tar en rundvand-

ring i någon av utställningarna vid. 

När vi går igenom utställningen har 

vi en ständig dialog, för att stämma 

av kunskaper och erfarenheter. Turen 

kryddas med allt från sång till kropps-

övningar som får oss att känna skillna-

den i hur tryck tas upp av en kvadrat 

och en triangel. Allt med målet att an-

vända så många sinnen som det går. 

Därpå startar den praktiska delen.

bygga modeller. Att skapa och kon-

struera i tre dimensioner ger möjlig-

heter som är omöjliga att föreställa 

sig med tvådimensionella metoder. 

Det är viktigt att genom egna experi-

ment upptäcka och förstå arkitektur. 

Genom att göra och uppleva själv, 

skapas en förstahandsupplevelse 

som är central för att man ska få en 

personlig relation till och en djup för-

ståelse för det man studerar.

Viktigt att tänka på

I mötena med barnen är det viktigt 

att respektera de idéer som kommer 

fram och den fantasi som de unga ger 

uttryck för. Det är också centralt att ha 

barnen och de unga i centrum av den 

kreativa processen och uppmärksam-

ma och bekräfta varje individs erfa-

renheter och behov i relation till den 

byggda miljön och uppgiften. Oavsett 

vad man gör tillsammans med barn, 

så måste man återkoppla och följa 

upp det man kommer fram till. Barnen 

behöver hela tiden veta förutsättning-

arna för det vi gör tillsammans. Som 

över och vara medveten om sin egen 

förmåga och begränsning i den peda-

gogiska rollen. Det är också viktigt att 

vara ärlig mot barnen och inte skapa 

orimliga förväntningar på vad de kan 

påverka när man bjuder in till dialog 

om exempelvis stadsutveckling eller 

skolgårdsförnyelse.

Internationell verksamhet

I mitt arbete som pedagog på Arki-

tekturmuseet har jag mött många 

spännande verksamheter som in-

spirerat på olika sätt. 2004 ordnade 

Alvar Aalto-stiftelsen och Alvar Aal-

to-museet en workshop i Jyväskylä 

i Finland i samband med designse-

minariet Choices. I det kreativa mötet 

mellan arkitekter, pedagoger, elever, 

konstnärer och designer grundades 

nätverket Playce. Det arrangerar i 

dag workshops i olika länder som Po-

len, Holland, Sverige och Storbritan-

nien, och producerar även pedago-

giskt material.

Museet Arc en Rêve i Frankrike 

bidrar till arkitekturpedagogikens 

område med en närmast existentiell 

arkitektur, medan de välformulerade 

britterna många gånger står för do-

kumentation och utvärderingar för 

att kunna föra arkitekturpedagogiken 

framåt. I Storbritannien har dessa frå-

gor de senare åren fått ökad aktualitet 

eftersom många skolmiljöer där akut 

måste förbättras. I Sverige har barn 

en stark ställning om man jämför med 

många andra delar av världen. Det är 

-

ten av att arbeta med barn och unga 

på arkitekturområdet även här i Sve-

rige. Färgfabrikens ”Building Blocks” 

är ett exempel på detta.

MADELÉNE BECKMAN, museipe-

dagog och bebyggelseantikvarie, 

ansvarar för Arkitekturmuseets 

verksamhet riktad mot skolor och 

lärare. Hon sitter med i Playces sty-

relse, i ARKiS råd och undervisar på 

lärarutbildningen vid Stockholms 

universitet.

Mer information och inspiration om 

www.arkitekturmuseet.se

www.playce.org

www.placelearning.org

www.cabe.org.uk

www.jugend-architektur-stadt.de

www.dac.dk

www.arkitekt.se/arkis
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Allt började den sommaren då Tomas bröt 

benet på sommarlägret och mamma började 

tjata om att hon ville åka till Moskva. Samma 

sommar tröttnade jag på ridskolan och 

mockade och på Marikas gäng som bara höll 

på med sina tidningar om arabiska prinsar. 

Jag hade börjat hänga nere vid Ica med 

Tomas och hans kompisar, vi pratade om 

tv-program som alla hade sett och hängde 

över cykelstyrena och tävlade om vem som 

spottade längst. Jag var kär i nästan allihop. 

Särskilt Sebbe med det röda hemmabygget 

och hans blå anorak och hans svarta lugg. 

Kanske för att han inte var som de andra. Han 

var snäll. Inte som Tomas, som var tvungen 

att slå mig med knytnäven mellan axeln och 

armbågen och kalla mig Pluttsyrran, bara för 

att visa sig tuff inför de andra. Jag ville att 

Sebbe skulle rädda mig, säga till Tomas att 

han skulle vara snäll mot sin syrra, att han 

bara hade en och det alltid var roligare när 

hon var med.

Hemma var Tomas aldrig sån. Det 

var som om han var två olika personer: en 

spottande ligist och en riktig bror som satt 

på sängkanten och berättade om Mount 

Everest. Alltid var han starkast och störst. Så 

var det bara. Utom den natten när han väckte 

mig, tittade på mig med stora mörka ögon 

i dunklet och viskade att jag skulle komma 

med.

Det var nånting han ville visa.

Huset som vi bodde i, innan vi sålde det 

kan säga r och kallar cykeln för cykelen, var ett 

helt vanligt hus. En vanlig villa med källare och 

entréplan och vind och ett litet garage med en 

dörr som på insidan var full med klistermärken 

där det stod ”Bad Gastein” (med ett fjäll i 

bakgrunden) eller ”Vi bandyspelare spolar 

upp och ner i bakgrunden). Sebbe och Tomas 

stod hela kvällarna och dunkade den rödvita 

plastbollen mot garagedörrens yttersida 

och kallade varandra för Tomas Brolin och 

Kenneth Andersson. Ibland kom jag ut och 

satte mig på deras boll, men då blev Tomas 

ligist igen och slog mig på armen och sa att 

jag inte skulle sitta på bollen för då blev den 

skev. Och fattade jag vad den kostade?! (Svar 

ja, 2:90 på macken.) Och kunde jag inte gå in 

och dricka O’boy i stället för att störa deras 

uppladdning inför VM?!

Stefan Lindberg
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Det var den natten som han väckte mig och 

visade sina stora ögon (som om han plötsligt 

ville vara min lillebror) och sa att det var nåt med 

källaren.

Nåt som var annorlunda.

Och att jag var tvungen att komma med 

och se.

Min mamma och pappa är ganska roliga. 

Det enda som är tråkigt är att pappa aldrig vill åka 

med till Moskva för där är alla kommunister och 

man måste vänta 14 år i en kö för att få lägenhet.

Mamma säger att han inte vet vad han 

pratar om.

Hon säger att de har kristallkronor i 

tunnelbanan och baletter med så många dansare 

att de inte skulle få plats i aulan i hennes skola ens.

När vi kommit förbi deras rum (pappa 

vände sig om i sömnen som om han var på 

väg att vakna) gick vi försiktigt trappan ner till 

entréplanet. Det var viktigt att de inte vaknade, 

för om de skulle ha gjort det hade de undrat vad 

vi höll på med och frågat om vi visste vad klockan 

var och sagt att det var en dag i morgon också. Vi 

kom ner i hallen där det är ett slags brädor från 

golv till tak för att man inte ska ramla ner och få 

hjärnskakning och hamna i rullstol. När man tittar 

in genom dem när man går förbi ser det ut som 

människorna i hatt rör sig hattigt och för fort som 

om det är helt omöjligt att lugna ner sig.

Sen är det trappan ner till källaren. Den 

böjer sig. Jag satte min bara fot på golvet och 

kylan åkte upp i den. Då tog Tomas tog min hand. 

(Det gjorde han aldrig annars. Bara då i källaren 

de där nätterna när han var rädd och ville vara 

min lillebror.)

Om han försökte spela tuff nån mer gång, 

när de spottade längd nere vid Ica och vinden 

blåste ner Sebbes lugg i ögonen skulle jag 

kunna säga: ”Du som var så skraj första natten i 

källaren. När vi såg dörren. Kommer du ihåg det? 

Pluttbrorsa. När dina ögon blev en lillebrors ögon 

och du var tvungen att väcka mig för att du inte 

förstod hur den hade kunnat komma dit!”

Men det sa jag aldrig.

Jag kunde inte. 

Inte när hans hand var så kall och ensam 

som när han pekade på dörren mellan förrådet 

och pannrummet och sa:

”Ser du inte?”

”Vadå?”, sa jag.

”Dörren.”

Det kunde inte vara sant.

”Den har aldrig varit där förut.”
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Så länge vi hade bott i huset hade det bara varit 

fyra dörrar på vänster sida av källarkorridoren. 

Dörren till matkällaren (med syltburkarna och 

som pappa älskade att mamma kunde rita) och 

dörren till pappas hobbyrum där han hade grejat 

med det elektriska så att radion gick i gång när 

man tände lampan i taket (så att man alltid blev 

lite rädd) och dörren till förrådet med julgrejerna 

och utklädningskläderna och leksakerna som var 

för barnsliga (eller hade slut på batteri) och dörren 

till pannrummet med den gröna oljepannan som 

surrade i vinternätterna när stjärnorna parkerade 

långt ovanför huset (som fylldes på av en konstig 

gubbe i lastbil som hade skägg och stoppade in 

en äcklig slang i ett hål i husets utsida).

Men nu fanns det en dörr till.

Tomas tittade på mig.

”Ska vi säga till mamma och pappa?” 

frågade han.

”Nej”, sa jag.

”Varför inte det?”

”Känn på handtaget.”

Tomas tittade på mig.

Han kunde inte tåla att jag vågade och inte han.

Så han tog med handen på handtaget, 

tryckte ner det och drog.

Den var låst.

(Vad höll vi på med egentligen?

Vi var uppe i mitt i natten. Vi hade gått ner 

i källaren för att känna på dörrhandtaget till en 

dörr som inte fanns där på dagarna. Som aldrig 

funnits där förut. Som var låst.)

”Vi måste tänka igenom det här”, försökte han.

”Vi går upp”, sa jag.

”Kom”, sa han.

”Nu går vi upp”, sa jag.

Och jag tänkte att det bara var en dröm. 

(Fast jag visste att det inte var så.) Men jag ville 

att det skulle vara en dröm. Jag bad Tomas att 

nypa mig i armen (det gör de i en bok som jag 

läser i skolan) och han nöp lite för hårt och jag 

”Det var ingen dröm”, sa jag.

Det hade han förstått för länge sen.

Vi låg vakna i säkert en timme innan vi som-

nade. Han viskade sina tankar från sängen på 

anda sidan rummet och solen började gå upp och 

göra rullgardinen brandgul. Vi hörde fåglar.

”Vi kollar i morgon”, sa han.

”Men nu sover vi”, sa jag.

Och vi sa ”godnatt ”och ”sov gott” och ”säg 

ingenting till nån annan”.

Men vi låg vakna i mörkret med öppna ögon.

Den natten drömde jag att jag öppnade dör-

ren. Tomas var inte med. Det var mörkt och när 

jag sa ”hallå” låt det ihåligt som om jag hade en 

burk i huvudet. När jag tittade upp såg jag en ljus-

glimt långt ovanför mig. Det ledde en rund trappa 

inne i en hög snäcka, ett torn.

Långsamt började jag gå uppåt, jag höll 

handen mot väggen och kände det lilla ljuset 

där uppe komma närmare. Det blev ljust och jag 

kände vinden mot ansiktet, en talgoxe sjöng pip-

pip-pip-pip-pip-pip och när jag nådde toppen såg 

jag att man kunde se ut.

hög skorsten med tak på.

Där nere låg kvarteret.

Jag såg skogen och vägen till fotbollsplanen 

och sjön, Sebbes pappas badtunna och Marikas 

låga tegelvilla med pool och bronsrådjur som 

tryckte sig mot marken mellan björkarna. Jag såg 

hemmet för utvecklingsstörda och vägen som 

ledde bort därifrån.

På morgonen stod vi i källaren tillsammans. 

Det var liksom inte roligt längre. Vi hade gått sam-

ma tur som på natten, mamma ropade där uppi-

från att frukosten var klar och att vi skulle skynda 

oss. Det var bara tre dagar kvar av terminen och 

himlen var full av svalor om kvällarna.

Vi tittade på varandra.

Där det på natten varit en låst dörr var det 

nu bara vägg.

På frukosten berättade mamma att det inte 

skulle bli någon Moskvaresa. Vi skulle åka till 

Kanarieöarna i stället. Moster Maj-Lis hade varit 

där och alla barn hade fått vara med i en speciell 

klubb dit det kom en clown som snubblade över 

man lekar och grillade korv.

Vi lyssnade inte.

Mamma såg det och frågade om det var nåt.

Vad skulle vi säga?

”Ja, allt är helt precis som vanligt men när vi 

var nere i källaren i natt fanns det en dörr där som 

Knappast.

Sen hände en underlig sak. På väg till skolan 

berättade Tomas att han drömt att han gått ner 

i källaren och att dörren stått öppen, att han gått 

in i den och att det var en spiraltrappa i den och 

att han hade följt den och sen kunnat kika ut från 

toppen av ett torn. Människor hade rört sig mellan 

träden, kört omkring på mopeder, klippt sina häck-

ar. Jag sa att jag hade drömt precis samma sak. 

Han trodde att jag skojade med honom, men när 

jag beskrev hur det varit att titta ut från tornet blev 

hans ögon rädda och det såg ut som om han inte 

ville tro mig. Vi lovade varandra att om vi drömde 

om vad som fanns bakom dörren igen, skulle vi 

skriva ner det i ett svart vaxdukshäfte och gömma 

det under hans säng.

När vi skildes åt vid skolan och han gick till 

den röda tegelbyggnaden och jag till barackerna 

kändes det som om nånting mellan oss hade börjat 

växa. Nåt som var mycket större än det där att vara 

inte Sebbe, inte Maja eller Gordana, ingen.
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Vi brukade aldrig ha sällskap hem. Han slu-

tade senare och hängde mest med Sebbe och 

slängde grejer på tågen, men den här dagen vän-

styren och pakethållare att blänka och svettas. 

Det var sommaren som kändes. Man brände sig 

nästan när man hoppade upp på sadeln.

Vid Ica stannade han för att köpa tuggummi, 

och när han kom ut började vi prata om hur vi 

skulle lägga upp ”spaningarna”. Inte för att jag 

förstod vad det var vi ”spanade” efter, men det lät 

bra, och som om det vi höll på med var viktigt.

Han förklarade att han hade tänkt. Sa att 

om det verkligen var så att vi hade en dörr i vår 

källare som uppstod varje natt och försvann 

på morgonen så skulle vi kontrollera det. En 

gång är ingen gång, sa han (som morfar sa den 

där gången då han råkade backa på pappas 

motorcykel). Och att vi kanske hade inbillat oss. 

Kanske hade vi drömt det där också! Det kunde 

vara svårt att skilja på dröm och verklighet i vår 

ålder, sa han.

”I vår ålder.”

Det stack i mina ben av glädje.

Aldrig hade han pratat om oss som om vi 

var i samma ålder.

En som är i samma ålder kan inte vara nån 

Pluttsyrra. Kanske hade Sebbes försvarande ögon 

fått honom att inse att jag inte var så liten längre. 

Eller snarare var det kanske så att han förstod att 

jag var den enda som kunde intyga att han inte 

var galen. Jag hade också sett dörren. Jag hade 

också sett väggen sen på morgonen när den bara 

var vägg, och det knöt ett band mellan oss, som 

inte skulle gå att bryta.

På kvällen före spaningarna tittade vi på tv. 

Det var ett program om en man som hade fjorton 

hästar. Sen sålde han dem och började spela i ett 

dansband. Han gillade bandy. Innan det var slut 

reste sig pappa ur fåtöljen och sa att det var ett 

idiotiskt program.

När vi legat vakna i mörkret så länge att 

mamma och pappa hade hunnit somna steg vi 

tysta upp ur våra sängar. Mina ögon var tunga 

och det hade varit svårt att hålla sig vaken. Vi 

försökte gå försiktigt i trappan, men inte nog 

försiktigt visade det sig, för plötsligt sa pappa 

”Tomas?” och då stod vi helt stilla och jag hörde 

pappa fråga mamma om hon hade hört nåt men 

då sa hon att han hört i syne.

När vi kom ner i källaren vågade vi inte 

tända, för det är ingen dörr till hallen uppe, så 

på pappas hobbyrum. Sekunderna när Tomas 

var borta, när jag stod ensam i mörkret, kändes 

inte bra, men när jag hörde dörren stängas till 

började klättra över väggarna var också kusliga. 

Ljuset darrade till och fastnade i en prick när 

Tomas hittade dörren. Nu var den där igen. Och 

jag kände på handtaget fast jag inte ville.

Och det var då det blev kusligt på riktigt.

För dörren var öppen.

Och den gick upp.

lät stort där inifrån.

Jag kände att han tittade på mig.

”Ska vi gå in?”

”Vad tycker du?” sa jag.

”Jag tycker att vi väcker mamma och 
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pappa”, sa han.

”Det tycker jag med.”

Och det skulle vi ha gjort. Om vi inte varit så förbaskat 

vad som fanns där inne.

nog. Jag ville inte heller längre. Plötsligt kom det panik i 

mina ben och jag ville bara ut, tillbaka, till mamma och 

pappa och till min säng.

Plötsligt sa Tomas ”nej”.

Jag förstod inte vad han menade.

Men så såg jag.

Där dörren förut varit var det nu bara vägg.

Vi skulle inte komma tillbaka.

Vi kom inte ut.

Sekunderna som följde var svarta och tunga. Jag har 

aldrig ångrat nåt så mycket. Att vi var tvungna att utforska 

allting här i världen tills det inte fanns nånting kvar att 

utforska. Att vi inte hade berättat för mamma och pappa 

med en gång. Men så tog Tomas min hand som han aldrig 

har gjort förut. Och när han tog den blev min hand stark 

den också.

Vi behövde inte säga nåt för vi förstod ändå.

Det fanns bara ett håll att gå.

Framåt.

När jag tänker tillbaka på det som hände sen är det 

en sak som är tydligast. Hur vi kom tillbaka till vårt rum. 

Efter alla labyrinterna och tornen, avgrunderna och de små 

trånga gångarna där vi var tvungna att hala oss eller krypa 

på alla fyra. För bakom den sista dörren fanns vårt rum. 

Och där låg två barn och sov som om de aldrig gjort annat. 

Det var Tomas och jag.

Vi tittade ner på oss själva.

Vi såg att våra ögonlock rörde sig.

Vi såg att vi drömde.

Timmen tidigare hade Tomas lyst i taket och vi för-

stod att vi var i ett stort och mörkt rum. Jag kan inte riktigt 

förklara det här. Det var inte kusligt. Det var som om vi 

kommit till ett ställe som var mer hemma än själva huset 

där vi bodde. Man var hemma liksom inuti. I hela kroppen. 

Det som var värst var egentligen bländningen när kristall-

kronorna tändes i taket. Där stod pappas motorcykel som 

de varit tvungna att skrota när morfar backat på den. På 

-

fönstren satt Tomas och jag och i det bredvid satt mamma 

och pappa. Alla såg så glada ut.

Och nu när jag har insett att jag aldrig ska få uppleva 

allt det där igen värker det i min mage som om jag längtar 

Förstår ni vad jag menar?

Nu när dörren för alltid är försvunnen och jag snart 

ska drömma helt andra drömmar är det en tröst att tänka 

på det rummet.

STEFAN LINDBERG är författare och dramatiker. Hans se-

naste bok heter "I Gorans ögon" och kom ut 2008. "Natthuset" 

är specialskriven för Building Blocks.

ILLUSTRATIONER:

Förra uppslaget: Hector Juliusson

Motstående sida: Sabina Andersson

Denna sida: Nikola Zdravkovic



74

BERGSJÖPROJEKTET

Projektet fortsatte under tre år och kom att omfatta 

alla z i Bergsjön samt alla spårvagnshållplatser 

i Bergsjön. En arkitekt och en konstnär arbetade 

tillsammans med alla nya treor i området.
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ett exempel:

”I ett fall hade de små barnen 

problem att hävda sig mot de stora 

barnen på en gemensam cykelbana. 

Man bestämde att det kunde vara bra 

med en till väg. Sedan jobbade vi med 

vad en väg är, hur man går, vad väg-

skyltarna säger och skillnaden mel-

lan en privat och en offentlig väg. Vi 

vandrade i närområdet och pratade 

om hur det ser ut och varför. Vi ritade 

vägar och skyltar och vägmarkering-

ar. Vi jobbade med skala och mätte 

vägen med våra egna kroppar – den 

blev tolv barn lång. När anläggnings-

arbetarna kom berättade de för oss 

hur man bygger en väg och när den 

var klar målade vi våra egendesig-

nade vägsymboler på vägen. Till sist 

hade vi en invigning då barnen visade 

upp och berättade om sitt arbete.” 

Sjukhusmiljöer

"Buskul" var ett treårigt utvecklings-

projekt för unga patienter på Sahl-

grenska Universitetssjukhuset i Gö-

teborg. Målet var att undersöka hur 

kultur och medier kan påverka patien-

ternas vård och rehabilitering. Under 

2007 engagerades två av Mie Svenn-

bergs arkitekturpedagoger, Emilia 

Wärff och Eva Erwander. Emilia och 

Ewa ordnade  tre designworkshops. 

över rumslighet,  känslor, fantasi-

världar och uttrycka detta i ”mood-

boards” (jfr med Sorrels arbete!). 

och privat/offentligt. Så småningom 

gick man över till att  inventera och 

fundera över den egna vårdmiljön. 

Vad gör man där? Vad behöver man? 

Arbetet gick vidare till modellbyggen, 

drömrum. Pedagogerna skrev en rap-

port (se länkarna) som senare har 

legat till underlag för ombyggnationer 

på sjukhuset .

Arkitektur tar tid

Hur man än gör är tid och transparens 

de två viktigaste sakerna, tycker Mie. 

Att man är medveten om tidsaspekt-

en och är tydlig med vad som gäller. 

Arkitekturkonsulent Mie 

Svennberg i Göteborg tycker 

att det är en demokratifråga att 

barn och ungdomar får lära sig 

att prata om arkitektur. 

Mie Svennberg är Sveriges enda ar-

kitekturkonsulent för barn och unga. 

Hon jobbar i Göteborg och Västra 

Götaland. Hennes uppdrag är att upp-

muntra arkitekturprojekt i skolan och 

att underlätta för barn och ungdomar 

att komma till tals i arkitektur- och 

stadsplaneringssammanhang. Mie 

återkommer ofta till sina käpphästar 

Paragraf 12 i FN:s Barnkonvention, 

Agenda 21 och Plan- och bygglagen. I 

Barnkonventionen står det bland an-

nat att barn ska ha rätt att uttrycka sig 

i frågor som rör barnet och att man 

ska ta barnets åsikter i beaktan.

”Och ska man vara med och på-

verka behöver man kunskap”, betonar 

Mie. ”Just arkitektur är en långsam 

Jag vill ta bort den rädslan. Annars 

kan man ju inte vara med och disku-

tera sin stad.” 

Hon pausar lite.

”Och sedan, så småningom, får vi 

bättre beställare.”

Men för att tala om arkitektur 

måste man ha ett språk, ett sätt att 

tala om design och arkitektur. Och 

därför inleder Mie oftast ett projekt 

i den aktuella miljön:

”Till exempel pratar vi med bar-

nen om varför man tycker att ett rum 

”Kan man göra likadant i ett annat 

versa – vad ska man undvika när man 

bygger eller inreder? Man utforskar 

rummen och miljöerna som man rör 

sig i och ur det utvecklas en förstå-

else för yrket. Att arkitekten har suttit 

och tänkt i de här termerna i många, 

många år och på så sätt samlat på 

sig en kunskap.”

I Göteborg har Mie Svennberg 

jobbat med barnbibliotek, barn i 

sjukhusmiljö, barn i grundskolan och 

barn i förskolan. Med torg, parker 

och i stadsutvecklingsprojekt. Till sin 

hjälp har hon ett antal designer och 

arkitekter intresserade av barn och 

pedagogik som hon kallar ”arkitektur-

pedagoger”. 

Arkitektur i förskolan

Hur får man så små barn som 

4–6-åringar att känna sig delaktiga i 

designprocessen? Mie berättar: ”Ge-

nom att placera designprocessen i 

barnets vardag. Även i förskolan in-

venterar vi först miljön tillsammans 

med pedagogerna och sedan med 

barnen. Vi har jobbat fram en metod 

där man använder symbolkort och 

karta. Korten har symboler för aktivi-

teter (vila, cykla), känslor (glad, spän-

nande, ledsen) och substantiv (träd, 

människor, vägar, hus). Barnen läg-

ger ut korten på de platser de tycker 

passar. Tillsammans går vi runt och 

pratar om platserna utifrån barnens 

uppfattningar.  Vi ritar också av de 

olika platserna. Sedan samlar vi allt 

på en stor enkel plan som arkitektur-

pedagogen förberett. På så vis lär vi 

barnen vad en plan är och hur man 

kan koppla verkligheten till en karta.” 

Mie eller någon/några av hen-

nes kollegor gör en sammanställning 

av det pedagogerna inventerat fram 

och kopplar det till barnens arbete. 

Inventeringen är nödvändig för att till-

sammans kunna bestämma vad som 

är viktigt att förändra. Sedan kan de 

arbeta fördjupat kring sitt val. Mie ger 

ATT TA PLATS I VERKLIGHETEN

 Sara Teleman   
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Om det till exempel bara är idéer man 

är intresserad av, ska man tala om 

det. Barnen måste veta reglerna och 

ramarna för projektet. Arkitektur tar 

tid, medan barn växer fort. Därför 

tycker Mie Svennberg att det är vik-

tigt att snabbt ge signaler på att man 

har tagit till sig det de har sagt, så att 

de själva hinner se hur deras input 

har spelat roll. 

Barnens barnkonsekvensanalys

Det som i dag kallas för ”barnkonsek-

vensanalys”, men som man oftast 

gör med ett vuxenperspektiv när ett 

område redan är klart, försöker Mie 

Svennberg nu driva på så att man 

gör den tidigare och gärna med hjälp 

av barngrupper. Ett konkret exempel 

var när Södra Älvstranden i Göteborg 

skulle bebyggas. Kommunfullmäktige 

ville bjuda in ”vanliga” göteborgare 

i processer som gäller förändringar i 

skolmiljön.

Men till syvende och sist fat-

tas de avgörande besluten ändå av 

vuxna.

”Arkitekter får inte heller bestäm-

ma allt om sina egna hus. Det handlar 

också till viss del om att lära sig de-

mokrati i praktiken”, säger Mie, fast 

övertygad som hon är om att barn 

känner sin egen miljö och därmed kan 

bidra till konstruktiva lösningar. 

SARA TELEMAN är illustratör, 

skribent och projektkoordinator 

för design, konsthantverk och ar-

kitektur på Iaspis. Hon jobbar just 

nu på en bok om svensk illustration 

på 1900-talet, en bok om svenska 

Hemmingsson.

att vara med i idé- och analysarbe-

tet. Många anmälde sitt intresse och 

sammanlagt var det sex lag med 

människor med olika bakgrund och 

från olika delar av Göteborg som 

hjälpte till att ta fram underlag till byg-

get. En av grupperna bestod av 27 

barn och ungdomar från hela Göte-

borg som tillsammans med Mie och 

tre arkitekturpedagoger tog fram sin 

vision för Södra Älvstranden.

Nu

I dag jobbar Mie Svennberg med att 

ta fram en slags riktlinjer för hur man 

kan samarbeta kring att utveckla ett 

sådant här arbetssätt på andra stäl-

len. Tillsammans med Lokalförsörj-

ningsförvaltningen i Göteborg har 

hon fått EU-pengar för att Sverige, 

Danmark och Norge ska ta fram ett 

program för hur barn kan vara med 
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Castleview Primary School 

Castleview Primary School 

Castleview Primary School 

Brittiska The Sorrell Foundation 

vill förbättra livskvalitén för barn 

och ungdomar genom att låta 

dem vara med och påverka de-

signprocessen. Hur går det till? 

Och vad blir resultatet?

Sir John Sorrell och lady Frances 

Sorrell drev i många år en av Euro-

pas största designbyråer, Newell & 

Sorrell (numera Interbrand). De hade 

jobbat med designprojekt i skolor 

tidigare och 1998 sålde de byrån och 

startade The Sorrell Foundation, 

en ideell organisation som vill ta itu 

med sociala frågor med hjälp av de-

sign och arkitektur. 

Gareth Binns, vd på The Sor-

rell Foundation berättar om gnistan: 

”Det verkade som om många elever 

saknade erfarenhet av att jobba krea-

tivt i ett riktigt designsammanhang.

Vi ville etablera idén om eleven som 

uppdragsgivare, testa nya sätt att 

engagera unga människor i design 

och samtidigt ge dem erfarenheter för 

livet.”

Eleverna är kunden

The Sorrell Foundation betraktar 

alltså barnen som klienter, ”pupil 

clients”. Deras mest spridda program 

”joinedupdesignforschools” till exem-

pel, inleds med att en grupp på cirka 

15 elever i olika åldrar besöker stiftel-

sens Young Design Center på Somer-

set House i London. Där deltar de i en 

workshop ledd av yrkesverksamma 

arkitekter. De gör studiebesök, tittar 

på och pratar om samtida arkitektur. 

Tillbaka på sin vanliga skola ger elev-

erna sina skolkamrater i uppgift att 

på skolan. På Sorrell Foundation får 

de hjälp med att utforma en ”pupils 

brief” och ”moodboards” att använ-

da när de presenterar det de kommit 

fram till för skolans ledning, arkitekter 

och formgivare. 

De arkitekter och formgivare 

som är knutna till The Sorrell Foun-

dation får hjälp av utbildade ”facilita-

tors” (”underlättare”) som är med och 

stöttar under möten och besök. ”Un-

derlättarna” är själva pedagoger eller 

formgivare. Vanligtvis rekryteras de 

via rekommendationer, men stiftelsen 

tar även in studenter från olika desig-

nutbildningar.

Arbetsgången för ”joinedupde-

signforschools” kan appliceras på så-

väl större byggnadsprojekt som små 

renoveringar, nya skoluniformer eller 

bättre skyltsystem. 

Tolv vanliga frågor

Tusentals barn har medverkat i stiftel-

sens olika projekt genom åren. Just 

nu pågår i Storbritannien ett projekt, 

”Building Schools For The Future”, 

där den brittiska regeringen ska re-

novera alla secondary schools (för 

11–16-åringar) och varannan primary 

school (för 4–11-åringar) till en kost-

nad av 2,5 miljarder pund om året. 

2007 använde The Sorrell Founda-

tion sitt program ”joinedupdesign-

forschools” för att ge skolbarn chan-

sen att säga sitt inför det här arbetet.

Det barnen vanligtvis bidrar 

med är inte de vilda fantasier som 

man kanske skulle kunna tro. Gareth 

Binns om vad man kan förvänta sig: 

”En verklig mix, de har fantastiska 

idéer men är samtidigt väldigt prag-

matiska – de vill verkligen ha bra loka-

ler anpassade för undervisning, bra 

utrymmen för att träffas och umgås, 

och anständiga toaletter och matsa-

lar. Vi har en topp 12 med frågor som 

regelbundet tas upp när vi diskuterar 

design av skolmiljö.” (Se ruta.)

Keith är Papa till alla barnen

Jag ber stiftelsen om ett typexempel 

på ett projekt och de berättar om när 

skolelever från Castleview Primary 

arkitekten Keith Papa på BDP, Building 

Design Partnership. Uppdraget var 

att ta fram en brief till en helt ny skola. 

Arbetet inleddes med att Papa visade 

ritningar som BDP gjort och sedan 

visade eleverna de färdiga miljöerna 

som jämförelse. Syftet var att öka 

förståelsen för arbetsprocessen, och 

visa sambandet mellan ritningar och 

det fysiska resultatet.

THE SORRELL FOUNDATION 

 – FÖR BARN I TIDEN

Keith Papa säger själv att 

han behandlade eleverna som 

vilken klient som helst: ”Det jag 

var mest förvånad över var att 

jag inte behövde sänka nivån, inte 

behövde anpassa mitt språk. Jag 

kunde tala till barnen som vilken 

uppdragsgivare som helst.”

Ett av de problem som de 

här barnen påpekade, förutom de 

vanliga med för små utrymmen 

att umgås i och snuskiga toalet-

ter, var att namnet på Castleview 

Primary School inte stämde. Sko-

lan låg visserligen nära Windsor 

Castle men de hade absolut ingen 

vy över slottet. 
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TILL VÄNSTER: Young Design Centre, London

NEDRE BILD: Elever som uppdragsgivare 

presenterar sin brief
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FÖR BARN I TIDEN

Efter de första mer pedagogiska 

övningarna började man bygga mo-

deller. Keith Papa berättade vilka 

lagar och regler de var tvungna att 

ta hänsyn till. Barnen bestämde hur 

många våningar de ville ha och hur de 

skulle vara disponerade. I det färdiga 

förslaget hade skolans översta plan 

glasväggar så att man tydligt kunde 

se slottet nedanför.

Oavsett vad som händer med 

just det här projektet har det fortfa-

rande varit en värdefull övning för 

arkitekten, ge feedback, välja den 

modell som stämde bäst med briefen 

och sedan presentera hela projektet 

att argumentera, kompromissa och 

slutligen återge hela processen för en 

vidare krets. ”Genom att få tillfälle att 

ta dessa roller”, skriver Keith Papa i 

sin rapport, ”kände eleverna ägande-

rätt och ansvar för projektet.” 

The Sorrel Foundation fortsätta sam-

arbetet med arkitekter och byggherrar 

och organisera uppföljningar med 

eleverna under projektets genomför-

ande. Men det vanligaste är att The 

Sorrell Foundation hjälper eleverna 

att ta fram en brief som de senare kan 

använda när de ska välja arkitekt och 

byggföretag.

Framtid

The Sorell Foundation är en ideell or-

till viss del med statliga medel men 

också av pengar från välgörenhetsor-

ganisationer. En del av kostnaderna 

täcks också av de skolor eller lokala 

myndigheter som de jobbar med.

Så, vad har hänt sedan de för-

sta stapplande stegen för lite mer än 

tio år sedan? Gareth Binns berättar: 

”Joinedupdesignforschools”-projek-

tet utvecklades snabbt till full skala. 

Sedan dess har vi tillämpat samma 

tillvägagångssätt på bland annat 

”Building Schools for the Future”. Vi 

har också utvecklat ett ”Young De-

sign Programme” där designelever 

på högskolenivå jobbar med elever 

i grundskolan. Designeleven i sin tur 

har en professionell designer som 

mentor under hela projektet.” Binns 

fortsätter:

”Den allra senaste tillämpning-

en av vårt arbetssätt är vid byggandet 

av ett antal ungdomscenter runt om 

i England. Projektet heter ”Myplace” 

och syftar till att undersöka den kri-

minalitet som unga människor möter 

i sin nära omgivning, i skolan och på 

väg till och från skolan.”

Jag frågar Gareth det inte borde 

vara så att alla formgivare och arki-

tekter lät målgruppen komma till tals 

innan de började rita och projektera? 

”Jo”, säger Gareth. ”Men oftast räk-

nas inte att lyssna och tala med unga 

människor som en viktig del av arbe-

tet. Det är precis den attityden hos 

arkitekter och byggföretag som vi ar-

betar på att förändra.”

Kommentar

Det som slår mig när jag läser om de 

här projekten är hur mycket barnen 

växer när de blir tillfrågade om sin 

åsikt och får se att deras research gör 

skillnad, även om de själv inte alltid 

hinner uppleva förändringarna. Jag 

undrar varför det ska krävas speciella 

insatser för att få arkitekter och andra 

att göra grundlig research på använ-

dargruppen. Göteborg har tur som 

har en slags enmanslobby för de här 

frågorna i Mie Svennberg. Vad The 

Sorrel Foundation gör skiljer sig från 

Svennbergs modell, inte bara genom 

sin struktur utan också för att den hie-

rarki de bryter sig in i, och vill placera 

barnen i, är brantare än den svenska.

Det är dock lätt att devisen ”god 

design gör livet bättre” bara blir en 

vad det innebär. Kärnan i både The 

Sorrell Foundations och Mie Svenn-

bergs arbete handlar egentligen om 

att barnen och ungdomarna får hjälp 

att kommunicera sina åsikter. Att få 

kanske motiverar dem att skaffa sig 

-

vida design gör tillvaron bättre beror 

alltså på vad man lägger i begreppet: 

Funktion, estetik och – demokrati?

SARA TELEMAN är illustratör, 

skribent och projektkoordinator 

för design, konsthantverk och ar-

kitektur på Iaspis. Hon jobbar just 

nu på en bok om svensk illustration 

på 1900-talet, en bok om svenska 

Hemmingsson.

Paragraf 12 i Barnkonventionen: 

Rätt att bli hörd och få sina 

åsikter beaktade

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra 

det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa 

i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och 

mognad.

2. För detta ändamål skall barnet 

särskilt beredas möjlighet att höras, 

antingen direkt eller genom företrädare 

eller ett lämpligt organ och på ett sätt 

som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i 

alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet.

Listan med 12 vanliga problemområden 

som enligt The Sorrell Foundation, ifall 

de är lösta kan förbättra skolmiljön 

avsevärt. 

— Toaletter

— Färg

— Kommunikation

— Matsalar

— Receptionen

— Gymnasiet

— Sociala utrymmen

— Hållbarhet

— Skoluniformer

— Skolsalar/utrymmen

— Lagringsutrymmen

— Rykte/Anseende
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Franklin och Lower Gordon River var under 1980-talet 

ämne för en av Australiens mest kontroversiella 

miljödebatter. Det var bestämt att man skulle dämma 

och därmed översvämma stora naturområden. 

Miljökämparna lyckades dock vinna över 

vattenkraftverket och förslaget skrotades.

Tasmanien är en ö och 

en delstat i Australien 

belägen söder om 

Melbourne, ca 240 km 

från den australiska 

kusten.
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Terroir började som ett samarbete 

mellan tre arkitekter från Tasmanien 

i Australien. De första projekten ge-

nomfördes i den egna delstaten, men 

verksamheten växte och har i dag 

kontor i fyra städer.

nya medarbetare och partner på 

nya platser, undersökte vi våra egna 

grundvärderingar för att vara säkra 

på att inte förlora de kvaliteter som 

gjort våra tidigare projekt lyckade.

Tre teman

Vi enades om att tre teman genom-

syrar vårt arbete. För det första in-

tresserar vi oss för komplexa projekt, 

som kräver svåra etiska beslut om 

vad som bör prioriteras eller reduce-

ras i en presentation eller en design-

lösning. För det andra intresserar vi 

oss för hur dessa etiska problem kan 

förverkligas i rummet så att byggna-

derna inte bara blir uttryck för konven-

tionell teknisk skicklighet utan också 

väcker frågor om deras kulturella 

påverkan. Vi insåg också att gruppens 

tre initiativtagare har en gemensam 

syn på rumslighet som visar sig i att 

vi löser rumsliga problem genom att 

utnyttja vår speciella känsla för rum-

met. Vissa tekniker och en förkärlek 

för vissa former – som sicksacklinjer, 

sågtandade tak, nedtonade exteriörer 

och kraftfulla interiörer som kontrast 

till den nedtonade exteriören – åter-

kommer gång på gång.

Vi ställde oss frågan hur det 

kom sig att tre personer, med liknande 

men inte identiska yrkesbanor, så 

självklart delade samma inställning 

och känsla för rummet. Svaret stod 

Att kartlägga sitt landskap

musik. Björk är känd som en av pop-

musikvärldens mest radikala och 

en röd tråd som löper genom hennes 

olika uttryckssätt de senaste femton 

åren som bottnar i hennes barndom. 

I en intervju för ungefär tio år sedan 

sa Björk att hon, när hon som barn i 

Reykjavik gick till skolan när det stor-

made, brukade söka skydd bakom 

byggnader längs vägen. Hon sjöng 

tyst för sig själv när hon gömde sig 

för blåsten och snön. Sedan kunde 

hon springa upp på en kulle och 

skriksjunga så högt hon kunde rakt 

emot stormen. Det hon beskrev var ett 

sätt att kartlägga landskapet genom 

sång. När man lyssnar på hennes mu-

sik genom åren är det lätt att höra att 

Björk, trots varierande stil och teknik, 

genom hela sin karriär har sjungit om 

sina hemtrakter och kartlagt dem ge-

nom sången.

Politisk medvetenhet

Vi var tio–tolv år i början av 1980-ta-

let, när det pågick en debatt om att 

exploatera Tasmaniens vildmark. I 

synnerhet ett förslag, som gick ut på 

för att bygga ett vattenkraftverk, orsa-

kade högljudda protester (både lokalt 

och så långt bort som i London). Kri-

tiken var så stark att Australiens då-

varande regering förlorade makten, 

mycket beroende på att de vägrade 

stoppa exploateringen.

Trots att vi inte ens var tonåring-

ar, jämnåriga med många av ”upp-

dragsgivarna” i den här utställningen, 

blev vi engagerade i debatten. Alla 

var engagerade. Bröder stod mot brö-

der; som demonstranter på den ena 

sidan och poliser på den andra. Alla 

hade en åsikt, allas föräldrar hade en 

åsikt. Om våra argument mot exploa-

teringen var rationella eller ej minns 

jag inte, men det viktiga är att vi redan 

i tidig ålder blev medvetna om hur 

komplexa dessa problem var och blev 

intresserade av att ta oss an liknande 

problem i vårt arbete. Detta kan för-

klara det första av våra tre teman.

Som arkitektstudenter i en tas-

mansk skola åtta år senare hade vi lä-

rare som kämpat mot det föreslagna 

dammbygget. Det gjorde att vår ut-

bildning färgades av en medvetenhet 

om miljön och om människans roll i 

naturen. Vi skolades i en tradition som 

föredrog designlösningar som kunde 

hjälpa till att lösa dylika problem, 

RUMSLIGA BARNDOMSUPPLEVELSER

 Gerard Reinmuth

framför de rådande formalistiska in-

ternationella trenderna, som den de-

konstruktivistiska riktningen med arki-

tekter som Hadid och Libeskind. Detta 

kan förklara det andra av våra teman.

Bergets inverkan

Slutligen, vi tillbringade våra första 

tjugo levnadsår i Hobart, en stad som 

domineras av ett 1 270 meter högt 

berg, belägen en timmes bilresa från 

fantastiska vildmarksområden. Re-

dan som barn påverkade berget vår 

rumsliga uppfattning, och som tonår-

ingar gav vi oss ut på campingäven-

tyr i otillgängliga men oerhört vackra 

bergsområden. Detta kan förklara 

vårt tredje tema; de sicksackformade 

stigarna genom sågtandade berg och 

den mörka himlen plötsligt upplyst av 

en strimma ljus påverkade vår syn på 

rumslighet. Dessa insikter ledde fram 

handlat om barn och rum, barn och 

design och barn och fantasi (i synner-

het idén om ”leksaken” som ett be-

grepp inom arkitekturen). Snarare än 

att se ”Building Blocks” som en ny idé 

eller en ny roll för arkitekten ser vi pro-

jektet som ett oerhört viktigt uppdrag 

för att väcka frågor av central bety-

delse för att utveckla både det arkitek-

toniska tänkandet och den praktiska 

tillämpningen av arkitekturen.

GERARD REINMUTH är arkitekt 

och en av grundarna till arkitektkon-

toret Terroir. Sedan 2008 har han 

diskussioner på Färgfabriken. Just 

nu arbetar han bland annat som 

gästprofessor på Arkitekturskolan i 

Århus, Danmark.

Översättning: Maria Taubert



Veidekkehuset - Jonathan 5 år 
Som samhällsbyggare har Veidekke ett ansvar för att bygga hus, vägar, tunnlar och kontor som inte bara 
är ändamålsenliga, de skall vara vackra att titta på och hålla länge. Vi bygger inte bara för oss själva utan 
även för nästa generation. Därför tycker vi att det är viktigt att inspireras av hur barnen ser på vårt fram-
tida samhälle. Det är kanske just din dotter eller son som blir Stockholms framtida tongivande arkitekt 
eller arbetschef på Veidekke...

Sedan år 2000 har vi utmanat den svenska byggbranschen. Med tydliga värderingar, medägarskap och medarbetarinvolvering har vi 
befäst vår plats på kartan och på vägen har vi nog fått ett och annat ögonbryn att skjuta i höjden. Norska Veidekke startade 1936 och är 
i dag Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 000 anställda. Vår affärsidé är enkel men 
förbluffande unik. Vi skall bygga en bättre framtid för människor. Bland annat bygger Veidekke klimatsmarta bostäder och kontor enligt 
byggkonceptet TellHus™, som reducerar koldioxidutsläppen från byggande och boende med drygt 50 % jämfört med ett normhus.

Mer om Veidekke och Veidekkehuset hittar du på www.veidekke.se.
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DE NYA 
BOSTÄDERNA
Ahlqvist & Almqvist
Kim Utzon
Malmström & Edström
Kod Arkitekter
Vandkunsten
Kjellander + Sjöberg

SHANGHAI
Världsmetropolen laddar 
för Expo 2010
 
BEFRIA 
ARKI TEKTUREN!
Thomas Hellquist om
en stelnad estetik

Guide tillSTOCKHOLMS ARKITEKTUR
400 hus från 800 år. Den kompletta guiden till alla viktiga  byggnader i Stockholm med omgivningar.Uppdaterad till år 2009.

OLOF HULTINBENGT OH JOHANSSON
JOHAN MÅRTELIUS

RASMUS WÆRN

BYGGNAD  INTERIÖR  PLAN  LANDSKAP 4–2009 JUNI
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BIBLIOTEKEN BYGGER
Från bokborgar till snabbköp

SITUATIONENS ARKITEKTUR
Roger Spetz om arkitekturens uppgifter

CALIFORNIA PREFAB
Smarta hus i platta paket

EN LANDSKAPSARKITEK-
TURENS FINSMAKARE
Dan Hallemar möter Kathryn Gustafson

BYGGNAD  INTERIÖR  PLAN  LANDSKAP 1–2010 FEBRUARI

arkitektur    the sw
edish review

 of architecture    1-2010    IN
R

E
D

N
IN

G
    M

O
D

E
R

N
A

 M
U

S
E

E
T

 M
A

L
M

Ö
    K

R
E

M
A

T
O

R
IE

T
Ä

V
L

IN
G

E
N

    U
P

P
JÄ

S
N

IN
G

RÄTT INRETT
Husesyn i fyra nyanser av vitt

UPPJÄSNING FÖR VEM?
Västra City granskat

MODERNA I MALMÖ
Nytt liv i Rooseum

SEK 97
EUR 13

PRENUMERERA OCH FÅ BOKEN
OM STOCKHOLMS ARKITEKTUR!
Nu kan du som besökare på Building Blocks 24/4 – 12/9 
på Färgfabriken prenumerera på tidskriften arkitektur 
och få boken Guide till Stockholms arkitektur (uppdaterad 2009) 
som premie mot endast portokostnad! (värde SEK 238)

arkitektur är sedan mer än ett sekel Sveriges största 
och ledande arkitektur tidskrift! 

I åtta nummer per år presenteras, kommen teras 
och analyseras allt det nya som händer inom arkitekturens 
många områden: byggnader, interiör, landskap, 
samhälls planering och det offent liga rummet. Över 
16 000 arkitektur intresserade läser tidskriften arkitektur!

Prenumeration (8 nr) SEK 643         
Studerandeprenumeration (8 nr) SEK 395

Skicka din beställning till:
elsy.johansson@arkitektur.se  
Ange kod: BB 2010
Erbjudandet gäller till och med 30 september 2010

Arkitektur Förlag AB, Box 4296, 102 66 Stockholm 
Tel 08-702 78 50, fax 08-611 52 70



 



www.yit.se

YIT Sverige AB
Kottbygatan 5

Rum för hela livet
www.riksbyggen.se

Lever du för stunden? Eller tänker du lite längre fram i tiden och vill fatta 
beslut som både du och omgivningen mår bra av?
     Vi bygger hållbara bostäder, tar ansvar för förvaltningen, arbetar aktivt 
för bättre miljö och erbjuder marknadens bästa bosparande genom BoSpar. 
Det ger dig rum för hela livet – både idag och i framtiden.

Rum för hållbara beslut
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Riksbyggen 
Attraktiva bostäder 

Trygg fastighetsförvaltning
Lönsamt bosparande 



Creative minds
start early

På Kulturama Grundskola
i Sundbyberg får du

en rolig, stimulerande 
och kunskapsrik skoltid

Kulturama Grundskola åk 4–9 finns i Hammarby Sjöstad och i Sundbyberg.
En unik skola tack vare att samtliga elever arbetar med estetiska ämnen.

Kulturama är Sveriges största center för estetiska utbildningar.

I Sundbyberg finns profilerna
Bild & Form

Dans, Teater & Sång
Musik & Sång

Bild & Form

Vill du måla, rita och bygga i skolan? 

Sök Kulturama Grundskola i Sundbyberg

08-628 02 50 eller www.kulturama.se

Philips stödjer Building Blocks 
med belysning. De använder 
LED-ljus för att det är hållbart 
för framtiden och husen ser 
fina ut.

NY ENERGIKÄLLA 

FUNNEN: SMÅBARN

Enriching project #18563 of 31000. Ibland skapar vi förskolor där utrustning, personal och lekande barn står för upp-

värmningen av byggnaden, som i fallet Skogsgläntan i Kil. Ibland gör vi annat, som att arbeta med butikskoncept för 

ett av Kinas globala modehus. Oavsett projekt är drivkraften hos våra ingenjörer och arkitekter alltid densamma. 

Att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ta del av fl er av våra internationella och svenska projekt på sweco.se

Sustainable engineering and design since 01897**  På Sweco skriver vi årtal med fem siffror för att undvika 
deca-millenniebuggen som inträffar om sisådär 8 000 år…

åkestam
.holst



Marievik

är Färgfabrikens huvudsponsor
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Building Blocks

Färgfabriken 

April 24–September 12,  2010

Building Blocks is an exhibition that places children 

and their ideas at the centre of a new architecture – 

to challenge common assumptions and inspire new 

ways of thinking. 

 

Children between the ages of 6 and 16 have 

been invited to take on the role of a client and 

commission a building. A child or a group of 

children have visited one of the nine participating 

architecture, houses and the children’s interests 

and dreams. The architects have then interpreted 

the ideas and given them shape. The results are 

presented in this exhibition in Färgfabriken’s 

main hall as large buildings to be explored by the 

audience. 

The project explores the relationship between 

architect and client as well as the design process 

required to translate the child’s wishes and ideas 

to built form.

Building Blocks was initiated by Färgfabriken – 

centre for contemporary art and architecture, and 

developed in collaboration with the creative 

studio Medium. 

www.fargfabriken.se

www.mediumism.com 

ENGLISH SUMMARY


