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D
et byggs överallt, liksom i
alla tider i olika former genom
mänsklighetens historia. His-
torien vimlar av byggnader, lik-

som av exempel på starkt varierade typer
av byggenskap. Man skiljer sedan också
arkitektur från annat som byggts, ofta lite
löst definierat som något som ”bara bli-
vit”, som uppförts som en ren nyttobygg-
nad eller som byggts av exempelvis lant-
brukare på den egna gården.

Arkitektur har så kommit att få stå som
begrepp för något som planerats med
målsättningen att inte bara nå ett funk-
tionellt resultat, utan även ett resultat
som berikar sin omgivning, som har en
egen tydlig identitet och så vidare. Tja,
exemplen kan förvisso dra ut på spalt-
metrarna…

På ett arkitekturteoretiskt plan talas
det om typologier, men det är inte det som

jag syftar på direkt i denna text. Med ar-
kitektur kan man mena något som upp-
förts i syfte att bli till något mer än sum-
man av delarna, uppfylla ett större mål än
att bara vara ett tak, ett förvaringsutrym-
me, en arbetsplats.

Detta, ska vi kalla det mervärde, bör
kunna ta formen av ett budskap eller en
reklamslogan eller ett motto. Därmed
rymmer det även möjligheten att stå för
den produkt som den inrymda industrin
producerar.

Sänder signaler
Ofta stöter man på industriområden, som
något som zonerats bort i samhällens ut-
kanter för att undvika störande inverkan
på övrig bebyggelse. Det blir renodlade
arbetsplatser som folk pendlar till och
som somliga använder för att övnings-
köra med sonen eller dottern på kvällar

och helger. Detta innebär emellertid inte
att värdet av genomtänkta signaler till
omgivningen, från företagen som huserar
där, är mindre. För att citera musikgrup-
pen Genesis ur en låt från mitten av sjut-
tiotalet: ”Old man says, you are what you
wear, wear well. Young man says you are
what you eat, eat well”.

Till viss del är det uttryck för skillnader
i tidsanda, men grundbetydelsen är klar:
vad vi gör, hur vi beter oss och hur vi ser
ut, sänder signaler till andra om vår iden-
titet.

Bär fram ett budskap
Summan av detta snirkliga resonemang
bör då vara att det finns en möjlighet att
utnyttja ett stort och relativt billigt skylt-
läge på det egna byggnadsbeståndet. Ex-
empelvis har Martinsons Trä i Bygd-
siljum använt sina egna framtagna fasad-
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Fig 1. Ricolas huvudkontor i Schweiziska Laufen, ritat av Jaques Herzog & Pierre de Meuron.
Foto: Andreas Falk

Fig 2. Entrén till Ricolas huvudkontor, över
en bro från vägen. Foto: Andreas Falk
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produkter på en stor industrihall på om-
rådet. Den som kommer dit, som kund,
arbetssökande eller entreprenör, får tyd-
liga budskap om företagets verksamhet,
anda och vilja.

Lumafabriken i Södra Hammarby-
hamnen har blivit ett här och var omtalat
utropstecken i stadsbilden i området,
med sin högt upplyfta lilla glasbur, för test
av glödlampor. 

Det schweiziska företaget Ricola, som
bland annat tillverkar kryddiga hals-
tabletter, anlitade ett par av landets mest
omtalade arkitekter för att rita deras hu-
vudkontor (Fig. 1–2). Att kontoret ligger
undanskymt i en ganska liten avsides
stad, spelade ingen roll. Några stenkast
bort ligger så själva fabriken, som inte alls
har samma stuk och mer ruff karaktär,
men som likväl skiljer sig från industrilo-
kalen i gemen (Fig. 3).

Klädd i koppar
Ett annat exempel på en effektfull markör
i det byggda landskapet hittade jag i Basel
vid ett besök hösten 1999, då man nyligen
uppfört en ställverksbyggnad på en stor
rangerbangård (Fig. 4–5).

Byggnaden, som förvisso inte är en in-
dustribyggnad, men väl tillhörande en
normalt anonymiserad byggnadskatego-
ri, är helt klädd i kopparplåt som i smala
band i förvandring klär in hela byggna-
den. Den materialfascinerade kan notera
att banden vinklats ut på fasaden, där den
passerar förbi fönster i den bakomvaran-
de väggen. Detta visar också på en vilja till
något mer än den måhända rent peku-

niärt näraliggande lösningen med en
standardlösning i betong utan finish, som
snart klottrats full. Vi har sett den effek-
ten förut och gör det dagligen omkring
oss i morgonrusningen.

Ville visa förändring
I Haninge byggde Coca-Cola ut en före
detta rörindustri för några år sedan, till
sin nya produktionsanläggning. Den ur-
sprungliga industrilokalen byggdes ut re-
jält och målades om i neutralt ljusgrått.
Byggnaden försågs även med en röd
neonskylt av gigantiska mått, men omda-

ningen av byggnaden i övrigt är mycket
mer intressant. Det fanns en målsättning
att visa på förändring, att husera i lokaler
som kunde sägas stå för produkten. Därav
satsningen.

Det går att hitta många fler, och kanske
än mer slående exempel på hur industri-
er och andra företag använder sig av sitt
eget byggda yttre i sin marknadsföring.
Varför inte inventera din egen omgivning
eller vägen till jobbet? Skulle inte sam-
hället vinna på mer omsorgsfullt utfor-
made industrier, inta bara ekonomiskt
utan även – inte minst – miljömässigt? D

Fig 3. Ricolas fabrik i Laufen. Foto: Andreas Falk Fig 4. Ett av ställverken i Basel, ritat av Herzog & de Meuron. Foto: Andreas Falk

Fig 5. Kopparbanden som vinklats ut framför fönstren i ställverksbyggnaden. 
Foto: Andreas Falk




