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I
de enklaste byggnadsformerna
saknar begrepp som tak, fasader och
glas (läs: fönster eller ljusinsläpp) det
mesta av de meningar de har idag.

Under byggnadshistorien har det fun-
nits åtskilliga byggnadstyper, sådana som
existerat parallellt och sådana som ut-
vecklats ur och avlöst varandra, för olika
ändamål. De enklaste byggnaderna har
försvunnit, precis som vikingatida lång-
hus, som vi idag bara hittar stolphål efter
vid arkeologiska utgrävningar. De mer
påkostade byggnaderna står kvar och ger
oss en bara delvis riktig bild av äldre ti-
ders byggnadsskick. Allt som byggdes såg
inte ut som det som står kvar att beses
idag.

Det som dock är värt att notera är att
påkostade byggnadsverk, som till exem-
pel kyrkor och katedraler, ofta visar prov
på essensen av byggnadskonsten vid ti-
den för dessas tillkomst. Man ansträngde
sig och satte en ära i att hedra det gudom-
liga. Många katedralbyggen tog förvisso

mycket lång tid, och många kyrkobyggna-
der har också under passerande århund-
raden byggts om, byggts till, renoverats
och restaurerats. Detta gör att det vi ser
idag är en överlagrad bild eller ett colla-
ge, ett lappverk av tillskott och insatser.

Byggnadens evolution
Med kännedom om byggandets historia
och om hur olika tekniker avlöst varand-
ra är det möjligt att avläsa och spåra bygg-
nadsutvecklingen. Det skulle i det när-
maste kunna kallas byggnadens, husets
evolution. Ett exempel: Under den ro-
manska tiden, präglad av det senromers-
ka arvet, var det vanligt att slå valv. Mur-
ningstekniken byggde då på rundvälvda
valv, tunnvalv stödda av och med lastupp-
tagning i kraftiga murar och murpelare
som tog det mesta av väggens yta i an-
språk. Man talar ofta också om ”rundbå-
gestil”. 

Vad innebär valvslagning för rummet
och byggnadens uppbyggnad? Valvet

medför per definition ett välvt innertak,
där mötet med väggen kan vara helt upp-
löst eller manifesterat med listverk.

Yttertaken på den romanska tidens
tunnvälvda basilikor var ofta tydliga,
raka, obrutna sadeltak, men innertaken i
murade konstruktioner kan sägas gå i ett
med eller springa ur väggarna. Tak och
vägg kan te sig omöjliga att skilja åt. Be-
hovet av tunga, kompakta murmassor för
att ta upp sidoriktade krafter från valven
ledde till att fönsteröppningarna var få
och mycket små – i relation till murmas-
san nästan obefintliga. Väggarna blev yt-
terst kompakta och interiören hölls i dun-
kel.

Väggar upplöses
Så kom gotiken, med ett nytt byggnads-
tekniskt utvecklingssteg, starkt relaterat
till och manifesterat i de religiösa bygg-
naderna. Den tekniska utvecklingen led-
de till högre valv, tunnare väggar, mer
fönsteröppningar och spetsiga valvbågar.

Den gotiska stilen, ”spetsbågestilen”
gjorde entré och blev trend. Man önska-
de manifestera gudomligheten med ljusa,
höga luftiga rum. Murpelarna evolverade
till slankare knippepelare som lämnade
väggytor möjliga att ta upp stora, spröjsa-
de fönster i. Valven höjdes och försågs
med murade ribbor med mellanliggande
tunnare valvkappor.

Lasterna i sidled tog man nu hand om
med hjälp av kontreforer, strävpelare på
utsidan, som gjorde det möjligt att skapa
den ljusa, luftiga, fria interiör som man ef-
tersträvade. 

Upplösandet av väggens massa har se-
dan fortsatt under modernismen under
1900-talet och med pelardäckkonstruk-
tioner och avancerade bärverk för stora
sammanhängande glaspartier.

Pelardäcket tillåter också plana in-
nertak och så har ett tydligt särskiljande
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Fig 1. Romerska lämningar i Nimês. Foto: Andreas Falk



av tak från vägg gått att iaktta även i sten-
baserade byggnader. Dessa föregicks av
stickvalv, flacka murade valv som ofta ses
över fönsteröppningar, men de hade då
fortfarande korta spännvidder och van-
ligtvis en radie.

Fasaden knoppas av
Vad gäller fasaden så har den steg för steg
spjälkats av från en bärande, enskiktad yt-
tervägg. Från början har det i de flesta fall
handlat om en homogen vägg av jord, mu-
rade stenblock, murat tegel eller timmer.
Väggkonstruktionen har sedan kommit
att kläs eller få särskild behandling på ut-
sidan, och därmed delats upp i olika skikt.
Så har man exempelvis rest kraftiga dub-
belmurar där mellanrummet fyllts med
jord, sten och brukrester, där de synliga
ytorna emellertid huggits med stor nog-
grannhet. Timmerväggar har klätts in
med offerskikt av sågad panel.

Ytskikt har också tid efter annan erhål-
lits genom putsning – på både sten och trä
(revetering), som slitskikt och som sym-
bol för andra material.

När det gäller glasfasader har utveck-

Fig 2. Spetsbågevalv i en yttermur i Avignon. Foto: Andreas Falk Fig 3. Kontreforer som karakteriserar den gotiska kyrkans exteriör,
Montpellier. Foto: Andreas Falk

Fig 4. En gotisk korabsid, Montpellier. 
Foto: Andreas Falk
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lingen gått från den täta, operforerade
väggen som bär till den fullt transparenta
glasytan som stöds och bärs upp av en mi-
nimerad bärande konstruktion.

Här! – Men varifrån?
Det går att se, läsa in och tolka åtskilliga
utvecklingsspår i den byggda historien.

När man diskuterar byggande idag,

vare sig det handlar om arbetskraft, bygg-
system, byggfusk, leveranstider, produkt-
utveckling, bta, skadefall, beräkningsme-
toder, konstruktionsteknik, materialkva-
litet, yrkeskunnande, hantverksskick-
lighet, arkitektonisk kvalitet, funktion,
brukarnytta eller visioner om framtiden,
är det intressant att då och då reflektera
över varifrån vi kommit och vilka vägar

som vi gått fram till den punkt där vi står,
till det byggda levt i, tills nu. D

Fig 5. Ett ribbvalv högt över en sidoentré mot ett mindre torg. 
Foto: Andreas Falk

Fig 6. Bärverk av stål i en av terminalerna vid Orlys flygplats. 
Foto: Andreas Falk
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