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Thesis

Text 1: Streetscape

Passiv terror

När gatorna i 1700-talets Paris skulle skyltas med namn och nummer gjorde man det 
nattetid för att undvika spontana upplopp. Rationaliseringsivern hotade individens rätt 
till sin stad, och möttes av kraftfullt motstånd från en befolkning vars hem bestod till lika 
stor del av gaturummet som av byggnaderna där emellan.

Likt en medberoende har vi sakta underordnats ordningen, tills dess det allmänna inte 
längre angår oss. Vi sitter på stadens bänkar eller kaféstolar och går omkring bland dess 
träd och skyltfönster, vars placering vi inte har någonting med att göra, i ett gaturum vi 
upplever som om det vore naturligt. Inte ens lägenheterna har vi något inflytande över. 
Att själv forma sin boplats är lika fjärran som Disneys prinsesslott, och det är med öd-
mjuk tacksamhet vi som har en dörr stänger igen om oss när vi tröttnat på att se och bli 
sedda av alla andra. Vad för slags dörr och i vilket slags hus är en mindre sak, de som 
har råd att välja bosituation är ett försvinnande fåtal.

Men gaturummet? När vi nu liksom för hundra år sedan och hundra år innan dess 
saknar ordentliga hem, kan vi åtminstone räkna det gemensamma som vårt eget?

I bästa fall blir vi inte bortjagade när vi har sökt skydd undan vinden i en dörrnisch vars 
arkitekt ansträngt sig om att göra den tillräckligt grund för att undvika att sådana som du 
lägger sig i vägen för rejäla människor.

Men parkerna har vi, och skogarna, något mer. Där festar vi utan att ge någon några 
hundra i inträde och där sover vi under ekarnas kronor när det går att göra utan att dö 
av kylan. Men de hör inte till stadsrummet. De är fickor någon lämnat kvar, en ynnest; 
också de patrulleras om användningen blir för frekvent eller organiserad.

Sverige är inte Paris på 1700-talet. Här finns ett demokratiskt uppbyggt system där 
den som vill kan ansöka om att ställa upp sin uteservering ett visst antal meter ut från 
fasad eller om att ha en gatukonstfestival med plank och projektioner - och få det bevil-
jat. Om var och en utan konsekvenser kunde bygga och sätta ut stolar hur de ville skulle 
vi leva i anarki.

Demokrati handlar om omtanke om sin nästa. Tänk om din stol står i vägen när jag ska 
ut med min rullstol? Eller om du har byggt hus mitt i gatan så att trafiken måste vända 
och åka ända bort till Liljeholmen och ut på Essingeleden för att komma runt? Dessutom 
är folk as. Tjuvaktiga as, och de tänker bara på sig själva. Det är därför vi har lagar och 
förordningar, och normer. Det är därför vi har ett straffsystem som håller människor i 
schack, och det är därför stadsrummet planeras ovanifrån, med hjälp av noggrant utar-
betade demokratiska metoder som säkerställer att det förhastade bara går igenom om 
det först passerar genom ett ändlöst antal instanser. Det är bra. Demokrati är bra.

Det är bra att vi inte lever i upploppens Paris; vår tystnad betyder att vi inte har driv-
its till desperationens rand. Nej, vi har vant oss vid vårt lokala torg där det kanske står 
några bänkar utspridda kring en konstnärlig utsmyckning som minner om en död konst-
närs frid- eller frihetslängtan. Vi har vant oss vid att butikerna byter skyltar och restau-
rangerna bord, och att vi är en konsument vars plånbok avgör hur stor del av staden vi 
kan låsa upp. För övrigt är det helt ointressant att säga Fuck capitalism, och ungefär lika 
fruktbart som att trä på sig ett Fuck cancer-armband. Problemet ligger inte där, inte nu. 

Vi säger att vi är över det, tills vidare, för att inte vara trista. Vi säger att vi är trötta på 
att bry oss om att kapitalismen har bestämt hur vi ska ha det, så länge vi kan ha det lite 
skönt. Det är faktiskt snällt att någon ser till att det byggs ett stadsrum där vi kan få vara. 
Att någon ser till att någonting händer, så vi kan fokusera på andra saker.

Det är bara det, att den som bygger, bygger så jävla dåligt. Det är som om man har 
tagit alla olika sätt att bygga ett stadsrum på, lagt dem i en hatt och sedan tappat bort 
hatten. Som om det kommer att bli bra, bara någonting sker. Lite kvartersstad här, lite 
punkthus där, diagonala alléer, gröna lungor - timglasformade - och fasader i bjärta färg-
er. Det är som om någon driver med oss. På plats efter plats, i helt nybyggda områden, 
efterliknas något slags ”stadsideal” helt utan verklighetsförankring. En blek kopia av in-
nerstaden, med inslag av skevhet för att få det att verka modernt. Inte ens en bra kopia, 
bara helt riktningslös, skrämd av tanken på karga förortstorg, sneglande än hit, än dit.

Här sätter vi oss snällt och lovar att vara tysta, och just som vi tror att vi klarat oss, att 
föräldern supit till men behållt humöret, får vi en spottloska mitt i vårt intet ont anande 
fejs.

Men okej, vi är inte tillräckligt desperata. Man kan vänja sig vid det mesta. Ärligt? Så 
fort bidraget kommer sätter vi oss med en bubble tea på vilket jävla torg som helst, nytt 
som gammalt, om det ligger nära tuben. Vi kommer inte att protestera, försök vad ni vill. 
Ni har redan rivit Slussen, såg ni oss röra en min? Gör vad ni vill, det är inte som om det 
här är vår stad. Fuck capitalism är passé. Det enda som håller, är Fuck you.



Thesis

Text 2: Intimacy

Äntligen hemma

Det introverta draget hos Loos byggnader, sättet på vilket de liksom sluter sig inåt 
från utsidan, är tystnaden hos den som ser det hopplösa i att föra ett samtal på 
ett språk som inte är hans eget. Det är en talande tystnad, inte ett konventionellt 
tigande utan en förkastning av alla konventioner. 
Beatriz Colomina, Privat och offentligt Modern arkitektur som massmedium s.46, 1999.

Masken är husets protest mot stadens moralism. Bostaden har gett upp alla försök att 
kommunicera; den sluter sig inom sitt skal, och när den gör det, får rummen där inne en 
ny betydelse. De blir intima. Förklädnaden ger upphov till spänning, och vi tackar och tar 
emot, för vem vill inte ha spänning i sin stad?

I Norra Djurgårdsstaden har Stockholm Stad gett ett antal arkitekter tillfälle att ta ut 
svängarna, inom tydliga ramar. Varje kvarter har tilldelats en eller ett par byggherrar och 
arkitektkontor, och resultatet är minst sagt varierat. Där finns puts i ”mustiga kulörer”, 
”hoppande generösa balkonger av halvtransparent plexiglas”, ”högblanka tegelfasader”, 
”vita band som veckas till balkonger med fronter av vitt glas”, ett betonghus klätt i trä 
samt en ”enkelhet med eleganta material”.

Enligt Loos är den civiliserade människan noggrann med att inte låta sitt sprängfulla 
inre liv synas utåt - eftersom uttrycksmedlen aldrig skulle räcka till. Varje försök skulle av 
nödvändighet bli ett närmevärde, och därför anstår det den tänkande individen att inte 
ödsla sin tid utan klä sig efter konventionen. Det är ju dock skillnad på folk och arkitektur. 
Folk dör snabbare än hus, och byter för det mesta kläder flera gånger innan dess, så vi 
återgår till där vi började.

Det går att hävda, att husen i Norra Djurgårdsstadens västra utvecklingsområde har 
maskerat sig till tänderna. Varje fasad skiljer sig från grannens, och fötterna sätter de 
ner olika allihop.

”Målsättningen är att bebyggelsen ska ha en sammanhållen karaktär och en klart 
avläsbar identitet”. Som en nutida borg mot dåtiden står den, enad genom sin olikhet, 
med Ahlbergs lamellhus ovanför backen som närmsta granne. Det är lätt att hitta rätt i 
Norra Djurgårdsstaden. Ingen ska behöva läsa en enda gatskylt.

Men vad gömmer de i sina kostymer, husen? Vad är det för rafflande liv som pågår 
där innanför, som får en att vilja bräcka loss det blanka skivmaterialet med en kofot, och 
sätta tänderna djupt in i det möra köttet?

Planlösningar med hall, wc, badrum, kök i vardagsrum, matdel och ett par tre stycken 
sovrum som inte har samma storlek. Mer eller mindre välplanerat, med en, gärna två, 
balkonger eller uteplats.

Vad är det för fel med det då?
Någon säger att det är kul att promenera genom Norra Djurgårdsstaden. Det livar upp.
Enligt Freud var den kulturella sexualmoralen skuld till den moderna nervositeten. 

Moralen framkallar det den ska dölja; intimitetens rum existerar endast i motsats till det 
offentliga.

Men vänta lite. Den våg av psykisk ohälsa som sveper över Stockholms innerstad 

antyder att Freud var ute och cyklade. Mycket kan man anklaga oss för, men sexual-
moral, det har vi i alla fall inte. Kanhända är vi en smula desillusionerade. Om intim-
iteten. En smula trötta på varandra. Oavsett livar det upp när någon gör sig fin, fast vi 
allihop vet vad som finns där innanför.

Och arkitektoniskt? Är det inte samma sak?
Innerstadsstockholmaren lever sitt liv i det yttre, som det anstår en modern människa. 

En tunn hinna av ett ”välkomnande och gediget utförande”. Under ruvar oron.
Norra Djurgårdsstaden anstår stockholmaren. Äntligen har vi hittat hem.



Thesis

Text 3: Do you call this a city

Är du arkitekt?

Det är åtråvärt att bo i Stockholms innerstad, skriver Ola Andersson. Faktiskt den mest 
attraktiva platsen att bo på, i hela Sverige. Och med det i åtanke, är det inte så svårt att 
förstå att staden vill bygga vidare på detta succékoncept. Det är ju faktiskt riktigt vänligt 
att bygga mer av samma, så att fler människor får ta del av den goda kakan. Det är ju 
praktiskt taget socialistiskt.

När modernismens framfart gav Stockholm tentakler i form av förorter skedde detta 
i den socialdemokratiska individualismens anda. Bostad åt var och en, med parkering 
framför porten, och fri sikt rakt ut i det grönskande landskapet. Bort från trångboddheten, 
smutsen och det ostrukturerade leverne som hörde innerstaden till.

I strävan bort från det ömsesidiga beroendet, mot en ny framtid, skulle varje person 
fritt få välja sin bana, sida vid sida med andra fria individer. Dessa nya liv skulle till stor 
del utspela sig i några få hustyper innanför neutralt färgade fasader; den nya tiden skulle 
synas utanpå, även om det var husens innehåll som var det viktiga.

Mot slutet av 1900-talet infann sig en oro över vad den snabba byggtakten hade ställt 
till med i stadslandskapen och, framför allt, i förorterna. Böcker och rapporter skrevs om 
att människor inte möttes där ute bland betongen (och att när de möttes, tände de eld 
på bilar.) Det var skillnad i innerstaden, där folk kunde hålla ögonen på varandra (och 
utryckningsfordonen inte hade så långt att åka.)

Och som deus ex machina trädde space syntax ner från ovan och systematiserade 
storstadens liv och förfall, och det stod klart varför vi inte kan rada upp skivhus på en 
åker och vänta på att livet mellan dem ska sätta igång. Stockholms stad vågade säga, 
en gång för alla: Vi bygger kvarterstad, eftersom vi bygger en levande stad, och år 2010 
klubbades planerna för ”en promenadstad där kvarter läggs till kvarter”.

Och nu omsätts dessa planer i praktiken, till exempel i det redan påbörjade områ-
det Norra Djurgårdsstaden och framöver på nordvästra Kungsholmen, i det som kallas 
Hornsberg. Där ska Stockholm ”bygga ut stenstaden i modern tappning”, för att göra ”en 
modern stadsdel med innerstadens starka attraktionskraft och stadskvalitéer”.

”En modern bebyggelse med en variation inom ramen för stenstadens klassiska gram-
matik eftersträvas i gestaltningen av kvarteren med ett levande taklandskap och om-
sorgsfullt gestaltade bottenvåningar med ett utåtriktat nyttjande för att bidra till en le-
vande stadsmiljö.”

Även i Hagastaden, den stadsdel som ska binda samman Stockholms innerstad med 
Solna, emfaseras den ”arkitektoniska pluralismen” som ”utgår från varje trapphusenhet 
för att skapa en händelserik gatumiljö”. ”En varierad höjdskala förstärker ytterligare om-
rådets arkitektoniska vitalitet.”

Kanske är det så, att arkitektkontoren går med på att rita in den ytliga variation som 
efterfrågas i våra nya stadsdelar för att det inte slagit dem, att tjänstemännen som dragit 
upp riktlinjerna har blandat ihop fasad med form. Eller också är det så att de inte ser 
någon anledning att säga emot. De själva kan ju välja bostad, och tycker kanske att det 
är trevligt att husen har olika färger när de scrollar bland annonserna.

Det finns en trygghet i det anonyma - den slags trygghet som saknas på Stockholms 
bostadsmarknad. Anonymitet kan vara ett tecken på att avsändaren har dig i åtanke, 
snarare än sig själv: Det här är det bästa vi kunde göra, och därför har vi upprepat det, 
gång på gång på gång. Detta som du får, till exempel en bostad, är ingenting särskilt 
utan något du kan ta för givet, du och alla andra. Du är inte speciell, du behöver inte 
bevisa någonting, du är värd precis lika mycket som dina grannar.

Det är klart att Stockholm stad vill bygga variation.
Vi är eoner från den tid när arkitekter pratade högt om att forma samhället genom att 

formge medborgarens omgivningar. Idag ingår det inte i arkitektens roll att styra hur 
människor lever, det överlämnas åt politikerna. Samhället formas inte av byggnaderna, 
det är byggnaderna som ska följa trenderna. Arkitekter är inga samhällsförändrare, de 
ritar rum, i bästa fall trevliga, i värsta fall undermåliga. Oavsett vilket, är det ett yrke 
bland andra.

Men om det är ett yrke bland andra, vad är det för mening med att sitta och rita igen-
om bostadshus som redan har lösts av någon annan, bättre insatt, för femtio år sedan? 
Varför denna nyskaparhets? Arkitekter styr ju inte över sitt eget arbete, de är ju inte kon-
stnärer. De jobbar ju bara, som vilka kontorsknegare som helst. Det är klart, att kunde 
arkitekterna bestämma själva skulle de rita helt annorlunda, men det kan de ju inte. De 
ritar ju det som de ombeds att rita, för det är ju det de får rita. De får ju vara tacksamma 
för det de får. För att de får ha det rätt bekvämt, och få en massa credd, och ibland vinna 
något pris. Vad skulle de annars göra, det är ju det här de gör.

I Stockholm bor de allra flesta där de kan, inte där de helst skulle vilja bo. Det är ett 
fåtal som kan välja hus, stadsdel och rymlighet. Så få, att det vore löjligt för den som 
bygger staden att fokusera på dem. De är irrelevanta.

Men nej just det! Lyssna bara på dem, för bostaden är en produkt bland andra på 
marknaden.

I mitten av 1900-talet skrev Superstudio om arkitektens självmord. Det var länge, länge 
sedan, på den tiden arkitekter i Stockholm ritade för att ge människor någonstans att bo, 
och för att göra samhället bättre. Numera ritar de varierade taklandskap, och hoppas 
undgå nästa lågkonjunkturs arkebusering. Någon borde hålla fast er.



WITH THE DECONSTRUCTION OF THE 
WELFARE STATE

WHAT WE NEED 
IS COMFORTING 
ARCHITECTURE. 

WE NEED THE MONUMENTAL 
AND RELIABLE, 

AND WE NEED A DOOR 
TO CLOSE BEHIND US.



Proposition

HOUSING AND ANONYMITY

All around Stockholm, housing is under construction.
But the theme is not housing, it is variation. Varied facades, varied roofscapes, to create 
variation along the streets.
I propose that there is a safety in monotony - the kind that is lacking on the housing 
market.
Anonymity can be a sign that the sender had you in mind, rather than themselves; this 
was the best we could do, therefore we repeated it over and over again, implying there 
is a ”we” and not an ”I” behind it all. 
This that is provided for you - for example a home - is not something you must earn, it 
can be taken for granted, by you and everyone else.

THE EXISTING

I have looked at neighborhoods around Stockholm, trying to find what went right and 
what went wrong.
A strenght of several, is their strong identity. They provide a belonging, and being seem-
ingly anonymous or even disorienting to the stranger only emphasizes the identity of the 
place. Stockholms recent developments, Norra Djurgårdsstaden and its siblings, are 
places for the tourist.
I believe in the importance of creating an identity of a neighborhood as a part of making 
an architecture that is comforting, in contrast to the way hierarchies within the area are 
enforced when each house differs from the next.
In my analyses I have found that the compromises made within the million program 
areas, the way many of them concede to the landscape or to the wellbeing of the inhab-
itant, displayed in a randomness within the regularity, makes the difference between a 
monumentality that is threatening and one that is kind.

STOCKHOLM

Stockholm’s large-scale 20th century development was not towards a 
Narkomfin-like collectivism but towards the freedom of the individual, for 
a separation of the nuclear family from the unclean and unruly collectiv-
ism of the inner city. Mass housing and city planning have a disciplinary 
history. 

Yet, it is not a return to collectivism thats driving the planners to mimick the 
inner city today when constructing new neighborhoods. (Today, it is in the 
suburbs rather than the inner city you can find remnants of  collectivism, 
since it is a matter of economical dependance rather that architectonic 
layout.)

Most of the 20th century housing schemes around Stockholm were thought 
out with the best of the future inhabitant in mind. Not all, and maybe some 
were best on paper, but what is important is that they were thought out.

Today the city is “planned” by letting its land to as many constructors as 
possible, next to each other, to avoid monotony, and to make cash flow.

No matter how varied the facades are, everything that’s being built is top 
down planned. That is not the problem. The problem is that it’s terribly 
planned, with no ones best in mind.

The problem is a lack of history and of knowledge. And interest.

Block cities are constructed out of a fear of failure, lack of knowledge, 
concession to the market, not out of a belief in a return to a collectivistic 
approach to life. 

Illustration from the plan for Årstafältet
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Plan showing studied neighborhoods (1:80000)



Proposition
Analysis



Proposition
Analysis

Situating the existing on the site of Norra Djurgårdsstaden
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Sketches of cityscapes on the site of Norra Djurgårdsstaden
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Sketches of cityscapes on the site of Norra Djurgårdsstaden
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Existing apartment plans



Proposition

INTERIOR

Whereas the monotony of the million program has been 
discarded by the city planners of today, the interior of new 
apartments still resembles the functional nuclear family lay-
out that was chiseled out in thorough studies during the past 
century.

Million program apartments are generally very well built 
and well planned. This, and a belief that the memory of the 
home is as important as the home itself and that originality 
is irresponsible, means that the reproduction of well-chosen 
existing apartments would be the highest good.

However, going through apartment plans I became ob-
sessed with two features I find extremely liberating. The first 
is the circulating movement between rooms, when every 
space has at least two doors. For example in the million pro-
gram a usual layout is 
HALLWAY-KITCHEN-LIVING ROOM-HALLWAY.

The second point has to do with symmetry and loosening of 
function division, displayed in a few existing apartments, for 
example with 
HALLWAY-TWO EQUAL SIZED ROOMS-KITCHEN.

This interest led me away from the strict reproduction of 
existing apartments, although I still believe it is the highest 
good, and I started drawing different types based on the ex-
isting but taking the two points further.

The most condensed shape of circulating movement would 
be the pillar in a room. Today, it might be the utilities, the 
kitchen and the bathroom.

But in the end, putting the bathroom in the center of the 
space is limiting. The way to free the rooms from the utili-
ties was to make cores that contain the shafts, bathrooms 
and storage, allowing circulation between equal rooms. The 
cores go all the way through, becoming oversized pillars on 
the ground floor.



“You have put all the utilities, bath, toilet and kitchen in the centre of the house. I made a large room out of it you know, and the dome with the opening was without glass.”

Sverre Fehn meeting Palladio (Thomas Lejdegård, Palladianism och brutalism i Sverre Fehns Villa Norrköping)
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Sketches: circulation and loosening of function division 1:50 models
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Sketches: circulation and loosening of function division 1:200
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Nya Hjorthagen

Interior perspective from suggested apartment



Access deck view
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Ground floor perspective
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Ground floor perspective
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View from allotment gardens
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Elevation south/west
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Elevation south/west 1:100



Elevation north/east
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Elevation north/east 1:100



Four apartment variations 1:100
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Part of ground floor plan and part of typical apartment floor
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Site plan
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Structural system
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Typical floor section and sections throught site

Typical section
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Sun studies
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Birds-eye view
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Interior view from apartment entry
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Plan through building



View from Lidingö, across the water
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