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en plats för sociala, kulturella och
politiska möten

  - den vän som stödjer dig bäst när du behöver det är kanske
  inte är den mest opersonliga, flexibla och generella sådana. 
  kanske är det den vän som är tillåtande men vars konturer 
  är tydligt personliga som ger dig bäst stöd för att du ska 
  kunna vara du!?

min huvudsakliga uppgift och utmaning med mitt examensarbete var att rita en plats 
för sociala, kulturella och politiska möten på nytorps gärde söder om stockholms 
innerstad

hur kan arkitektur stödja processer så att möten med det tidigare okända skall uppstå?

vad krävs för att vi skall kunna mötas?

många initiativ till möten och mötesplatser existerar redan och det kanske främst i 
kulturella, religiösa och kommersiella sammanhang. dessa sammanhang tenderar 
dock ofta att endast attrahera vissa redan invigda grupper av människor och främst 
skapa möten inom dessa grupper

i mitt arbete avser jag forma en plats där olika grupper av människor skall kunna 
komma i kontakt med varandra och avser därför inte tillämpa ett redan existeran-
de programkoncept. istället försöker jag forma ett eget typ av program utifrån mina 
reflektioner angående hur arkitektur kan stödja möten

platsen jag valt är nytorps gärde. ett stort parkliknande område 15 minuter söder om 
stockholms innerstad. platsen ligger mellan områdena björkhagen och kärrtorp.  bl.a 
sveriges genom tiderna största antirasistiska demonstration hölls i direkt anslutning 
till denna plats på kärrtorps ip.  utöver detta så utgör också gärdet en rekreationsplats 
och, inte minst, en passage mellan staden/globenområdet och nacka naturreservat. 
omständigheter vilka skapar en tillåtande miljö på nytorps gärde för såväl de som bor 
i närheten som för innerstadsbor och de som kommer från längre ut i förorterna m.fl. 
goda förutsättningar för ett projekt som vill vara inkluderande

avsikten med mitt arkitektoniska förslag är alltså inte att främst förhålla mig till en viss 
målgrupp eller typ av aktivitet utan att istället erbjuda en plats vilken så många som 
möjligt skall känna sig välkomna att tillfälligt ockupera för sina ändamål. det oavsett 
om dessa utgörs av politiska möten, kulturella händelser, religiösa ceremonier eller 
annat

detta betyder dock inte att jag därmed menar att mitt projekt skulle kunna passa för 
alla typer av sysslor eller skulle behöva vara generellt, opersonligt och föränderligt. 
bara det att jag har för avsikt och målsättning med projektets program, och i viss mån 
frånvaro av ett sådant, att det inte skall verka exkluderande vad det gäller politisk, 
kulturell eller annan tillhörighet

några antaganden

de antaganden jag utgått från för att göra arkitektur så stödjande som möjligt i mötet 
mellan olika individer, folkgrupper och kulturer är följande:

arkitekturens program behöver vara öppen då motsatsen annars lätt utestänger de 
som ej känner sig tilltalade av det aktuella programmet. istället ska brukarna av arki-
tekturen själva ges möjlighet att ockupera och programmera denna efter behov

för att inte utestänga vissa grupper behöver man arbeta med bl.a det formmässigt icke 
identifierbara. bl.a. det icke identifierbara ligger till grund för skapandet av en nyfi-
kenhet samt en upplevelse av tillåtenhet

med dubbeltydighet som medel kan man aktivera brukaren och dess delaktighet i 
termer av att vara medskapande av den mening som tilldelas arkitekturen

det oväntade utgör en aspekt av arkitektur som engagera och därmed verka välkom-
nande och tillåtande

det icke identifierbara skulle man kunna säga står för en öppenhet, det dubbeltydiga 
för en utmaning att ta ställning till och det oväntade för en upplevelse av att man kan-
ske får omvärdera det man tidigare trott

som en person uttryckte sig i samband med mitt final seminar: ”om något i arkitektu-
ren är främmande för flera olika personer eller grupper så har ju dessa kanske plötsligt 
för första gången något gemensamt i denna arkitekturs kontext” 

samt: ”för att kunna möta någon annan måste man kanske våga ta ett steg från sig själv 
och närma sig just det icke identifierbara, det dubbeltydiga och det oförutsägbara”

process

jag utgick från valvet som arkitektonisk form för att att forma olika gjutformar i trä. 
därefter gjorde jag avgjutningar av dessa i gips

både avgjutningarna och deras formar bildade objekt vilka jag gjorde kollage av. kol-
lage vilka jag dels direkt kom att använda som förlagor till väggar men vilka också fick 
ligga till grund för projektets planmässiga lösning

då platsen jag avsåg forma med fördel skulle tillåta olika grader av passivt och aktivt 
deltagande i olika situationer kom golvets och gradängers utformning att hamna i 
centrum för processen. därför göt jag också en arbetsmodell av detta i gips.

en stor del av processen var att komma fram till vilket program som skulle verka mest 
tillåtande för mitt ändamål. en tvåvånings öppen och ej isolerad paviljong i främst 
betong och sten med tak och eldplatser blev resultatet. 3



processmaterial processmaterial
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arbetsmodell, golv

 kollage

 kollage

genom mitt projekt har 
jag velat utforska vad en 
ockuperbar byggnad skulle 
kunna vara. ockuperbar 
i kulturella, sociala och 
politiska avseenden. vad 
som skulle kunna fungera 
inkluderande för så många 
som möjligt i dessa sam-
manhang

ett antagande jag utgick 
från var att en byggnad 
med ett personligt uttryck 
och en statisk form skulle 
kunna fungera lika bra eller 
bättre för ändamålet än en 
formmässigt mer gene-
rell och rumsligt flexibel 
byggnad

platsen jag valde för pro-
jektet blev nytorps gärde. 
en grön passage söder 
om stockholms innerstad 
vilken sträcker sig ut mot 
nacka naturreservat

processen resulterade i en 
tvåvånings öppen byggnad 
med kammrar, balkonger 
och eldplatser
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fasad söder 1:200
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room first floor towards south

view from south

 södra sidan 

 sydöstra kammaren, markplan

 detalj, vägg
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