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I
en reseguide till Bryssel läser jag
nu i dagarna, inför en förestående
resa, om stadsdelen Les Marolles, där
målaren Pieter Brueghel kan förmo-

das ha hittat motiv till sina ofta så brokigt
myllrande burleska tavlor under sent
1500-tal.

I: Tid medför förändringar
Stadsdelen tillkom på 1100-talet då man
från staden innanför stadsmurarna de-
porterade svårtyglade väveriarbetare hit
ut. Senare bildades i denna stadsdel Brys-
sels första arbetarorganisationer. Men tid
medför förändringar. Med tiden kom
stadsdelen att uppslukas av staden, som
växte utanför sina tidigare murar, och
idag är området en stadsdel bland andra.
Livet i stadsdelen fortsätter.

Fortsätter gör också Justitiepalatsets
kontrasterande verkan. Som ett drag för
att visa makt över oroshärden Les Marol-
les, när denna kringvärvdes av den väx-
ande staden, uppfördes under senare de-
len av 1800-talet Justitiepalatset på det
forna Galgberget. Palatset tornar upp sig
som ett fort invid vad som uppfattades
som en upprorsvagga. Byggnaden är av
kolossala mått och präglas av stark sym-
bolverkan: med makt skipad rättvisa på
samhällets topp.

Utkant blir centrum, förort blir in-
nerstad. Och i Stockholm har de forna ar-
betarkvarteren på Södermalm blivit
högattraktiva lägen som tingar höga pri-
ser på bostadsmarknaden. Värde och in-
nehåll är i ständig förändring, i ett sam-
spel mellan enskild byggnad, dess funk-
tion och dess föränderliga omgivning.

II: Husens yta och innehåll
Vid 1900-talets början uppfördes längs
Vasagatan i Stockholm, Kungliga Huvud-
postkontoret i rosagul sandsten, efter rit-
ningar av Ferdinand Boberg.

Att gå längs stensockeln och iaktta fa-
sadens detaljerade utsmyckningar är en
sann fröjd för den byggnadsintresserade.
I sann sekelskiftesanda á la lågmäld
jugend, art noveau, är utsmyckningen rik
och därtill tätt sammanvävd med byggna-
den, följer dess ytor som en tatuering.
Över fasaderna sveper girlander av barr
och kottar och små detaljer i utsmyck-
ningen skiljer sig från ett hörn till ett an-
nat. Kring huvudentrén flyger brevduvor
och kuvert strömmar ner i en brevlåda.

Huvudpostkontoret som funktion är
flyttat, ut till Solna, där BSK Arkitekter ri-
tat en omskriven byggnad med motto-
raden ”modernitet, öppenhet och effekti-
vitet”. Det är idag en allena liggande mo-
nolit av stål och glas, som lika troget som
Bobergs verk speglade sin tids, speglar
den nuvarande tidens gestaltningstrend.
2000-talet präglas så här långt av en funk-
tionalism där aktiviteterna som byggna-
den hyser får representera byggnadens
användning; själva brukandet har blivit
en symbol.

Det som vid förra sekelskiftet markera-
des med symboler i form av prydande re-
liefer på ytan av den byggda massan, mar-
keras nu med glasfasadernas transparens
som beroende på ljusförhållanden kan
låta skönja verksamheten som byggna-
den hyser.

Staden lär fortsätta att växa, kan man
tänka. Och, liksom Bryssel kan den på sikt
kringvärva denna symbol av suveränitet i
avskildhet och låta monoliten bli en del av
ett mycket tätare byggnadssammanhang.

III: En arkitektonisk utmaning
Det ligger en arkitektonisk utmaning i
ekvationen som innehåller plats och ut-
formning. Att vid utformningen av ett
byggnadsprojekt förhålla sig till platsen
är ofrånkomligt; oavsett om man anpas-
sar det nya till omgivningen eller tar av-

stånd från den så är det i grund och bot-
ten ett val, ett ställningstagande. Valet av
tomt är ofta påverkat eller förutbestämt
av ett flertal yttre faktorer – tillgänglig
mark, ekonomi, byggherrars önskemål,
och så vidare – och kan drastiskt inverka
på möjligheterna att skapa ett hållbart re-
sultat. Den amerikanske arkitekturkriti-
kern Lewis Mumford skrev mellan åren
1932 och 1947 en serie artiklar i ”The New
Yorker” och berörde däri bland annat
uppförandet av det då nyligen bildade
Förenta Nationernas huvudkontor i New
York. 

En av hans kärnpunkter berör symbo-
lens värde och placering i staden. För FN
som stor världsorganisation efterlyste
Mumford en central placering, en ansen-
lig storlek och en med omgivningen till-
räckligt kontrasterande verkan för att
vara tydligt urskiljbar. Vilken nivå ska
man lägga sig på när alla runt omkring en
skriker? I en miljö med skyskrapor är
månne inte ännu en skyskrapa det effek-
tivaste medlet att avvika, menade Mum-
ford. Mina tankar går till Bo01 där i stort
sett alla tomter på byggmässerelaterat
manér bebyggts tätt, tätt med olika myck-
et starka individer som alla vill synas
mest. Det är i sanning ingen lätt uppgift
som Mumford efterlyste en lösning till.
Resultatet blir måhända allt som oftast ett
introvert självuppfyllande avståndsta-
gande eller ignorerande av omgivningens
gestalter.

Effektiva symboler
Men på detta sätt tillkommer väldigt få ef-
fektiva symboler. Riktmärken behövs i en
stad, i landskapet, för att vi ska kunna ori-
entera oss, hitta rätt, beskriva vägen. Det
blir en stadsplaneringsfråga. Riktmärken
behöver också ha en varaktighet, för att
fylla en god funktion: ju längre livslängd
desto större nytta och effektivare an-

FORM & TEKNIK Det behövs riktmärken i en stad för att medbor-
garna ska kunna orientera sig. Riktmärkena blir både en stadsplanerings-
och en förvaltningsfråga. Även ökända byggnader blir med tiden sym-
boler som just därför bör få fortleva.

Byggnaden som arkitektur,
symbol, innehåll och yta

Av arkitekt andreas falk, SP Trätek, ateljefalken@yahoo.se
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vändning som riktmärke. Det blir en för-
valtningsfråga.

Symboler är som varumärken, de stärks
genom inarbetning, upprepning och
tillvänjning, ja indoktrinering är ett annat
ord med en vanligen annan klang. Sym-
bolvärdet ökar med tiden och det man
känner igen kan man utnyttja, relatera till
och lätt utgå ifrån. Ju längre
tid som det funnits desto lät-
tare är det att använda sig av,
som säkringar på en klippvägg
– ju fler desto säkrare.

Sålunda finns en praktisk
nytta av bevarande av till ex-
empel en historiskt känd
byggnad, en annan än den rent
antikvariska – nog så viktiga –
som ofta ser till staden som ett
sammanhang och bevarandet
av byggnadstyper, en unik el-
ler typisk atmosfär. Denna
andra nytta är upp till en rad
av förvaltare och brukare att förhålla sig
till och sörja för fortlevandet av.

Denna andra nytta gäller även mindre
uppskattade företeelser i stadsbilden,
som exempelvis glasobelisken vid Sergels
torg i Stockholm. Och så länge parker-
ingshuset Elefanten i Stockholm fanns
kvar – känt som stans allra fulaste bygg-
nad – fungerade den med tiden inte bara
som varnande exempel utan även som

riktmärke och referenspunkt i både teo-
rin och praktiken.

Framtiden dömer
Skatteskrapan på Södermalm i Stock-
holm har fått sin benämning inpräntad
med andra medel än små skattmasar in-

huggna i relief kring entrén. Benämning-
en är sprungen ur verksamhetens mycket
kännbara betydelse för en bred allmän-
het. (Ök-)namnet lär dock dröja sig kvar
under lång tid.

Verksamheten har under skatteför-
valtningens brukande blivit synonymt
med byggnaden, den har därigenom ska-
pat sig en stark symbol på egen hand, och
byggnaden har därmed åtnjutit stark

symbolladdning utan fysiskt byggd an-
strängning.

I fallet med byggnaden som hyste Hu-
vudpostkontoret på Vasagatan kommer
den troligen att under överskådlig fram-
tid vara allmänt känd under detta namn,
även sedan Regeringskansliet – som nu är
planerat – tagit det i bruk 2006/07. Myc-

ket grundar sig detta på den
utpräglat detaljerade ut-
smyckningens påminnelse
om den ursprungliga använd-
ningen och, förstås, närmare
ett sekel med denna funktion.
Den associativa identiteten
blir troligen lättare utbytt den
dag posten flyttar ut ur sin nya
hemvist i Solna (låt vara att
förvaltande AP fastigheter
önskar – för att inte skriva
förutsätter – detta långt in i
framtiden).

Detta skifte kan naturligtvis
dröja, men med dagens ekonomiutveckling
är det inte omöjligt med ny flytt inom tio år,
men det får tiden, som vanligt, utvisa. D

Referenser:

Anderson, Laurie, 1982: Big Science, Warner
Froman Ingmarie, 1992: Bryssel, Ordfronts
Förlag, Stockholm
Mumford, Lewis, 1947: ”From the ground
up”, Harcourt, Brace & World Inc., New York

”Hey Pal! How do I get to town from here? And
he said: Well just take a right where they're
going to build that new shopping mall, go
straight past where they're going to put in the
freeway, take a left at what's going to be the
new sports center, and keep going until you hit
the place where they're thinking of building that
drive-in bank. You can't miss it. And I said: This
must be the place.”
Laurie Anderson, amerikansk performanceartist och musiker
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