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E
n renässans för betongen kom
i och med införandet av arme-
ringstekniken, attmed järngema-
terialetenförmågaatt tadragkraf-

ter och valvslagningar, och balkar togs nu
frammed hisnande slankhet och profiler.
Under 1900-talet har ett flertal framträ-
dande konstruktörer skapat sina signum
genomatt utveckla raffinerade utnyttjan-
denavarmeradbetong,somEduardoTor-
roja, Pier Luigi Nervi ochHeinz Isler.

Men betongen har mött skilda öden.
Under 1970-talet likställdes denoftamed
enkel andefattig massproduktion och
grovt formade passformermedbristande
noggrannhet.Dettaharorsakatettgrund-
muratgråtrist rykteochmångaärvälock-
så de som skyndat på stegen i nerpinkade
viadukter där belysningsarmaturerna
krossats eller sprayats över. Betongen
som lockande yta att dekorera eller att
klottra ner. Förslitningen, oftast främst

den visuella, har gått hårt åt materialka-
raktären.

Betongens foglighet
Råsågade brädformar ger kulvertar spår
av furukvist och urslag från sågen. I väg-
bankar längs nydragna motortrafikleder
präglas betongen för att ge intryck av na-
tursten eller murverk. Hemmasnickaren
spikar sin egen form för att gjuta plattor
till trädgårdsgången lika väl som för plin-

FORM & TEKNIK Betongen är på intet sätt ett nytt material i männi-
skans byggande historia. Romarna utnyttjade den för tryckta konstruktioner
och utvecklade en skicklighet i att åstadkomma eleganta konstruktiva resul-
tat. Sommaterial har man länge vetat att uppskatta dess egenskaper.

Betongenärentrogen
ochanpassbartjänare

Av arkitekt andreas falk, andreas.falk@ltu.se

Grått, rufft, strävt. Ett sätt att använda betong är i en rak konkret nybrutalism, som Arkitekturskolan i Stockholm. Foto: Thomas Carlgren



ten till friggeboden. På Gotland gjuts
stöldbegärliga trafikhinder i form av får
och det anordnas kurser i att arbeta
skulpturalt i betong, att låta fantasin sty-
ra och fritt formge detta i förstone så följ-
samtformbara, sedansåkonkret fastaoch
tåliga material.

Tåligt så länge proportionerna är de
rätta vid blandningen och armeringen då
sådan erfordras läggs tillräckligt skyddat
inne i betongen. Olyckliga brohistorier
har det skrivits om under åren, om broar
där fukt trängt in till armeringen som
rostat och sprängt sönder konstruktio-
nen.

Människan för…
Påmarkentjänarbetongensomtåligaun-
derlag för landningsbanor, vid Skavsta
utanför Nyköping likaväl som mitt ute i
Stilla havet, på Påsköns lilla knapp-
nålshuvud, där en av världens längsta
landningsbanor är belägen, av säker-
hetsskäl då det är omkring 400 mil till
land åt både väster och öster.

Under senare år har japanska arkitek-
tersomTadaoAndovisatpåbetongenspå
en gång exakta, eleganta ochpoetiska po-
tential.Betongenmedsin formbarhetblir

vad vi gör utav den. Slarv och ointresse
ger ett resultat som inte håller. Precision
och kreativitet kan ge hållbara, funk-
tionsdugliga, stilfulla och kontemplativa
resultat där materialet är så självklart att
inga som helst associationer väcks till
skamfilad, vanryktad nybrutalism eller
nedgången förort.

Under en rad av år tillbringade arki-
tektstudenter frånKTHettparveckorår-
ligen vid Strängbetongs fabrik i Nykvarn
utanför Södertälje, snickrandes formar,
armerandes, blandandes, gjutandes och
vibrerandes betong samt efterbehand-
landes densamma.

Produkten var i flera fall trafikhinder
som sedan placerades ut i den stock-
holmska gatubilden. Formplywood.
Mycket formolja. Glasfiberformar. Ytor
släta som skinn och stor tillfredsställelse
över de skulpturala möjligheterna och
raffinerade effekter av ädelballast och
glimmer.

…betongen följer
Nybrutalismen var inte ute efter att vara
död och ogästvänlig, bara rak och kon-
kret. Ett gott exempel somupprörmånga
ärArkitekturskolan iStockholm, tillkom-

men 1967–69 i skuggan av Engel-
brektskyrkan på sin klippa. Allting redo-
visas där och särskiljs, inklusive det råa
betongmaterialets produktflora, så som
den är i relativt obehandlat skick, kon-
kret, rufft, grått, strävt.

Omman sedan gillar anslaget eller inte
ärendelvisannansak.Nybrutalismenvar
ute efter det råa, asketiska uttrycket och
skapade det. Det stålglättade betonggol-
vet och den kulört infärgade terrazzon är
resultat av en strävan åt det heltmotsatta
hållet, mer raffinerat och bearbetat, och
ett annat exempel på anpassbarhetenhos
denna trotjänare i tjänst hos den byggan-
demänniskan. D
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