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33efter eget huvud bebygga staden. Staden 
är i konstant utveckling – ett aldrig avslutat 
verk. Lust och begär driver byggandet.

Med leken som katalysator för projektet kom 
vi ändå snart att ställas mot verklighetens 
rigiditet. Hur går en tillväga för att bygga 
i staden? Är du inte en enormt kapitalstark 
privat aktör eller ett (svårt nedbantat) offen-
tligt byggföretag är möjligheterna ringa. 
Vi kontaktade Färgfabriken, en oberoende 
konsthall med fokus på konst, arkitektur och 
samhälle, med starka kopplingar till de 
stora byggherrarna genom sin geografis-
ka position på Lövholmen, ett stenkast från 
Liljeholmen och innerstadsgränsen. Färg-
fabriken bjöd in oss att uppföra en struktur 
på deras mark, som en sorts förlöpare till 
en kommande arkitekturutställning. Vi gavs 
tillstånd att utveckla vårt byggprojekt. Even-
tuellt kunde strukturen komma att innehålla 
delar av annat utställningsmaterial.

Initialt handlade projektet för oss till stor del 
om att fylla platsen med ett program. Un-
der lång tid skissade vi på otaliga idéer, 
allt från att betrakta hela området som ett 
museum, till vilket vi skulle bygga entrén, 
till små sittstrukturer som komplement till be-
fintlig kaféverksamhet. Hela tiden frågade 
vi oss också vem vi bygger för. Utan direkt 
uppdrag eller beställare var vi fria att göra 
vad vi ville, samtidigt kände vi oss skyldi-
ga att hitta en lämplig arkitektur som tog 
platsen i beaktande.

Vi simulerade en arkitekturtävling där vi själ-
va deltog, med utgångspunkten att vi skulle 
kunna genomföra projektet på under hun-
dra dagar. Ur “tävlingen” uppkom ett antal 
förslag: vakttornet, folkparken, dansbanan, 
ett kontor åt oss själva, galleriet, museet, 
spången, drönaren, kabinettet, utställn-
ingslådan, Stockholms största gungställn-
ing, världsutställningsbidraget, pergolan, 
förlängningen av det privata rummet in i 
offentligheten, ett nytt Nimis, staketbygg-
naden, fastighetsutveckling inspirerad av 
“The Million Dollar Homepage”, hotellet 
och skärmen. För att nämna några. Allteft-
ersom kom projektet mer att handla om det 
vi arbetat med parallellt: konstruktionen. 
För oavsett vad vi hade för program skulle 
konstruktionen vara genomförbar inom utsatt 
tid. Konceptet blev mer och mer ett system 

Den fysiska byggnaden är arkitekturens 
mål. Genom skisser, modeller och ritning-
ar arbetar arkitekten fram sitt förslag. I vårt 
arbete beskrivs processen att utveckla ett 
byggsystem, logistiken kring materialinsam-
ling, kontakterna för att bygga och reflek-
tionen kring byggande i staden.

Vi ville, med en fysisk struktur som verktyg, un-
dersöka och reflektera kring vilka svårigheter 
och möjligheter som byggd arkitektur möter. 
I ett försök att inledningsvis frigöra oss från 
en alltför formalistisk arbetsprocess utgick vi 
från leken som en kreativ katalysator. Leken, 
och speciellt den lekande människan, kom 
att influera projektet på flera sätt. Exempelvis 
har det hela tiden funnits en stark känsla av 
serendipitet under projektutvecklingen som 
vi bejakat och tagit på allvar. Vi har drivits 
av ett situationistiskt tankesätt, där handling, 
speciellt under projektets tidiga faser, tilllåtits 
gå före planering. Med visst instämmande i 
Debords resonemang i “Skådespelssamhäl-
let” och Lefebvres “Staden som rättighet”, 
har vi velat bryta mot skolans och samhäl-
lets passiviserande inverkan. 

Johan Huizingas beskrivning av Homo 
ludens (1944), den lekande människan, 
och lekens inverkan på samhället är en av 
utgångspunkterna för vårt projekt. Huizinga 
gör skillnad på kulturens lekelementet och 
det inneboende lekelementet hos kulturen. 
Leken bär upp en väsentlig del av kulturen. 
Kulturen bär lekens karaktär. Leken, hävdar 
Huizinga, föregår kulturen. Trots biologiska 
förklaringar, som att leken förbereder för 
stundande allvar, förbises lekens kvalitati-
va egenskaper, som i frågan varför leken 
är rolig. Fenomenet lek förgör också bilden 
av människan som en rationell varelse. Ra-
tionalitet har sedan länge varit hegemoniskt 
i samhället. Huizinga beskriver 1700-talets 
samhälle som mer öppet för leken som grun-
den för människan. Världen liknades vid en 
scen, på vilken människans liv utspelade 
sig, något som situationisterna utgick från i 
sina varierade verk.

Homo ludens beskrevs även i den arkitek-
toniskt inriktade konsten hos Constant Nieu-
wenhuys. I sitt mångåriga projekt “New 
Babylon”, som han påbörjade 1959, 
beskriver Nieuwenhuys ett postkapitalistiskt 
samhälle där individen tagit sig rätten att 
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Lövholmen, ett industriområde strax nordväst 
om Liljeholmen, är näst i tur i omdaningen av 
Stockholm.
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minimala kom vi att fokusera på trä. I vårt 
val att inte utveckla ett regelrätt program-
merat förslag för Färgfabriken lät vi i stället 
logistiken styra projektet. Vi sökte efter ett 
byggsystem som enkelt kunde transporteras 
till byggplatsen och snabbt ges en tredimen-
sionell form.

I ett studentrum i Illinois på femtiotalet ska-
pade Ken Isaacs sin första “Living structure”. 
För honom var att dela av rum i mindre 
fack ett sätt att maximera ytan i den lilla 
lägenheten, vart och ett med ett löst satt 
program. Detta var den första av Isaacs 
många kommande strukturer som utgick från 
tanken om ”ett bättre liv”, i en era präglad 
av framtidstro och öppenhet för alternativa 
levnadssätt. Konstruktionen består av enkla 
tvåtumsreglar och plywoodskivor från den 
lokala brädgården och infästningarna från 
järnaffären runt hörnet. Alla ingående pro-
dukter är väldigt lättillgängliga som en di-
rekt följd av modernismens och senare krig-
sapparatens standardiseringsutveckling och 

som kunde svara emot en mängd program 
och funktioner, och själva byggprocessen 
en del av programmet. Målet i sig blev inte 
det färdiga resultatet utan processen kring 
strukturen. Det färdiga resultatet kan ses som 
en tolkning av byggsystemet och är blott en 
version av ett oändligt antal versioner och 
möjligheter. 

Tanken väcktes av ett bostadsförslag som 
Steven Holl ritat för ett område i Manilla på 
sjuttiotalet: En arkitektur som bygger på ett 
enkelt modulärt system med närmast outtöm-
liga möjligheter för framtida på-, om- och 
tillbyggnation, som aldrig blir färdigbyggd 
utan ständigt utvecklas. Likt Point Supremes 
minimuseum i staden Trbovlje i Slovenien, 
skulle strukturen fungera som ett folkets mu-
seum där utställningarna kurateras och ge-
nomförs av invånarna. Vårt förslag skulle 
kunna läsas i planritning som en kommentar 
till bostadspriserna i Stockholm och frågan 
om privata intressen i staden, men även 
upplevas i form av en polyvalent, pergo-
laliknande struktur med skiftande program 
under sommarhalvåret framför Färgfabriken.

Att arbeta utanför skolområdet medförde en 
medveten rationalisering av byggnadsma-
terialen. Lövholmens materialpalett är bred 
och spretig. Vittrande tegelväggar. Korru-
gerad plåt med roststänk. Betong med och 
utan släppande puts. Övergivet och över-
blivet samsas med aktivitet, arbete och ut-
bildning. Tanken på att alltsammans snart 
skulle vara borta gjorde att vi drogs mot det 
temporära. Paviljonger, byggnadsställning-
ar, världsutställningar. Byggande för att häv-
da något, byggande för att visa upp något, 
byggande för att kunna bygga. Bygga upp 
för att plocka ner. Modulärt och effektivt.

I stället för att arbeta med ett förslag har 
vi medvetet arbetat utifrån processen för 
byggande. Vi utgick från vad vi kunde pro-
ducera i skolans verkstad. Med insikten att 
möjligheterna för metallbearbetning var Skala 1:10.

Skala 1:20.

industriella produktion. Intentionen var föru-
tom att erbjuda en annan syn på bostadsyta 
också att dela med sig av sina idéer och 
ritningar, en tidig gör-det-själv-rörelse. Alla 
projekt och strukturer Isaacs designat pub-
licerades 1974 i boken “How to build your 
own living structures”. Boken förespråkade 
enkelhet och miljömedvetenhet i en tid av 
konsumtion och stark tilltro till teknisk utveck-
ling som enda svar på en accelererande 
miljöförstöring.

Isaacs användande av industrins standard-
produkter intresserade oss. Standarder ut-
vecklades ursprungligen med brukaren i 
åtanke. Modernismen grundades på idén 
att genom standardisering ta fram byggnad-
er av högre kvalitet till ett lägre pris, mö-

jlig endast genom nyttjandet av industrins 
nya storskaliga produktion. Med tanke på 
Sveriges tillgång till, och historiska använd-
ning av, trä som råvara föreföll det vara ett 
naturligt material att arbeta med.

Vi kom att undersöka hur Isaacs system 
fungerade som ett tekniskt designhjälpme-
del vid byggande av större, fritt utformade 
strukturer. Under projektets gång har även 
bygglogistik och detaljlösningar kommit att 
behandlas.

Det finns en omfattande praktisk del av pro-
jektet som handlat om att undersöka mate-
rialeffektivitet och optimering. Men vi har 
under projekttiden kommit att förflyttas till 
nya dimensioner av projektet. Den fysiska 

“...when you build things, it 
changes you. You are not just 
commenting intellectually on 
something, you’re actually 
putting your energy on the 
line.” Ken Isaacs
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Kengo Kumas ord om sitt arbete för GC 
Prostho Museum Research Center tyder på 
samma riktning bort från det digitala som 
hans landsman Fujimoto eftersökt. Genom 
att utgå från ett traditionellt japanskt tred-
imensionellt träpussel byggde Kuma och 
hans kontor upp ett fascinerade system utan 
synliga fogar. Ett myller av möten som för-
bluffar åskådaren.

Vi ville ta Fujimotos process för paviljongen 
vid Serpentine Gallery, men följa den i full 

representationen av projektet är det mest 
iögonfallande utfallet, men projektets kärna 
finns i processen och i reflektionerna kring 
denna.

Sou Fujimoto beskriver i föreläsning “Be-
tween nature and architecture” från 2014 
processen att ta fram sitt förslag för Serpen-
tine Gallery-paviljongen. För att överhuvud-
taget förstå vad det var kontoret skapade 
räckte inte digitala modeller och skisser till 
– känslan av rum och djup gick förlorad i 
den digitala världen. Arbetsmetoden gick ut 
på att en fysisk modell, en tiondel så stor 
som paviljongen, byggdes, i vilken Fujimoto 
klippte bort och la till element för att skapa 
de rumsligheter som den byggda paviljon-
gen sedermera fick. Som att skulptera ett 
bonsaiträd. Alla steg i processen dokumen-
terades och digitaliserades i efterhand av 
hans medarbetare. Om paviljongen varit 
mindre hade arbetsmodellen lika gärna kun-
nat vara slutprodukten. I likhet med denna 
process letade vi efter arkitektur som inte 
låter sig produceras digitalt och som hand-
gripligen behöver arkitekten, styrd av plats, 
behov och lust.

skala; fritt forma oss fram till ett resultat, re-
gel för regel. Vi ville närma oss Kumas tek-
toniska elegans, trots att vi inte behärskar 
japanska hyvlar. Vi ville arbeta lustfyllt och 
spontant, som Homo ludens.

Vårt arbete har inte börjat med ritningar 
eller en i förutbestämd bild av ett slutgiltigt 
verk. Vi har närmat oss materialet direkt 
och undersökt möjligheterna inom ett kon-
struktionssystem. Vårt modifierade Isaacska 
byggsystem har dikterat formens utveckling.

Knutna till material som vi kunnat hantera på 
plats har vi varit tvungna att kompromissa 
vad gäller konstruktionens optimering. Det 
använda virket är klassificerat som C14. 
C14 är den lägsta producerade virkesk-
valiteten för konstruktiva reglar i bärande 
och ickebärande konstruktioner. Med en 
högre virkeskvalitet hade knutarna varit 
ännu styvare och färre reglar hade behövs 
för att skapa en mer vridstyv konstruktion, 
då C14-klassningen tillåter en högre grad 
av deformation än de högre klasserna. 
Klassningen berör enbart hållfasthet, inte vi-
suella egenskaper, som kvisthål och blånad.

Utgångsläget var 900 löpmeter reglar, med 
tvärsnittsgeometrin 45x45 mm, som levere-
rades från träindustriföretaget Setra efter att 
vi sport om sponsringsmöjligheter. Det krä-
vdes maskinell hjälp för att lasta av varorna 
från lastbilen. Den lilla traktorn som normalt 
ingår i KTH:s yttre markservice bestyckades 
med framgaffel och klarade precis lyftet 
från lastrummets golv till mark utan att fal-
la framlänges. Med den stora mängden 
råmaterial på plats behövde vi konstruera 
en jigg för att hantera den monotona me-
kaniska bearbetning som krävdes för bor-
randet. Innermåttet på en rundad stålprofil 
(50x50x2 mm) visade sig väldigt lämpligt 
för ändamålet. Vi mätte upp och borrade 
de hål som krävdes för att skapa byggele-
menten. Skolans verkstad var under många 
långa dagar vår arbetsplats.

Strukturens principiella system består av 45 
mm-reglar som enda konstruktiva element, 
och som med varierande längd bildar ett 
karaktäristiskt raster med olika täthetsgrad. 
Dess konstruktiva signatur består av ett vrids-
tyvt hörn där tre reglar möts omlott i axlarna 
X, Y och Z. Detta hörn är i byggsystemet 

överfört till noder borrande med 450 mm:s 
mellanrum, vilket ger systemet rigiditet, 
men också flexibilitet. Vid varje knut sitter 
tre bultar och tre muttrar på sex brickor. Vi 
använde två olika bultlängder (100 respek-
tive 120 mm) samt gängstänger för att ta 
upp nivåskillnader i marken. Vi har utgått 
från gängstänger i dimension M6 för att få 
en konstruktion med minimala ståldetaljer. 
Beräkningen av gängstångens hållfasthet 
utgår från tabellvärden för stål samt en ek-
vation för cylindriska bärelement. I ett fall 
där stångens längd mellan träkonstruktionen 
och marken är 100 mm klarar den ändå av 
en punktlast på fem ton.

Under arbetet framkom att en presentation 
av projektet inte skulle vara möjlig att ge-
nomföra på plats vid Färgfabriken. Vi beslöt 
oss därför att bygga så nära skolan som 
möjligt. Systemet var redan uttänkt och pro-
ducerat, så det var bara att sätta igång. 
Strukturen står nu tillfälligt placerad på 
gården bakom arkitekturskolan.

Resultatet är en struktur, byggd för hand ge-
nom en kontinuerligt additiv process. Men 
den processen är helt styrd av ett annat mo-
tiv: att manipulera utrymme och vår uppfat-
tning av det. Det uppstår något intressant i 
mellanrummen – de mellan reglarna såväl 
som de större mellanrummen i vilka männis-
kor rör sig. Det ena mellanrummet utforskas 
visuellt och det andra fysiskt.

Strukturen som vi byggt bär på motsägels-
er. Å ena sidan är rutnätet helt förutsägbart, 
konstant och precist, samtidigt som rutnätets 
yttre gräns antyder att strukturen ständigt är i 
rörelse, oförutsägbar och levande. På mån-
ga sätt är verket arkitektoniskt – stram och 
planerad utifrån en väntad mänsklig inter-
aktion. På andra sätt refererar den till den 
naturliga världen, vild och styrd av infall. 
Strukturen är inte placerad rakt upp och ner 
i mitten av gården, och det är inte en sak du 
kan uppfatta från en vinkel, snarare ber den 
om att utforskas. 

Strukturen har vuxit fram utifrån en intuitiv 
blandning av impulser och härmandet av 
arkitektoniska element. Stora öppningar rik-
tade för bestämda utblickar. Bilden av him-
len inramad som av en lanternin. En liten 
altankonstruktion kragar över takljuset till 

verkstaden som huserar under gårdsbjälk-
laget. Strukturen är på samma sätt tillfällig 
i sitt praktiska uttryck, med synliga muttrar 
och bulthuvuden, som rotad genom sina 
referenser till omgärdande byggnader. 
Den rör sig definitionsmässigt i gränslandet 
mellan ren konstruktion och byggnadsverk. 
En byggnad i vardande. Genom att adde-
ra material – glas, plåt, isolering – skulle 
läsningen vara en annan än den är nu. 
Men i väntan på de lager som gör struk-
turen till ett hus står stommen stadigt. Allt 
material kommer att återvinnas när verket 
monteras ner. Byggsystemets mångsidighet 
gör att det kommer att få flera nya liv, i 
utvecklingen och skapandet av nya verk, i 
andra miljöer.

Vi fascineras av till synes komplexa 
fenomen sprungna ur simpla processer. 
Det är naturens underliggande beteende, 
och slående exempel går att finna i varje 
skala. Biologi kommer ur kemi. Den upple-
vda medvetenheten kommer från ackumul-
erad neuroaktivitet. Varje nivå bygger på 
en enkel underliggande struktur. Den stora 
mängden aktiviteter och komplexa beteen-
den observerade i myrkolonier, och även 
mänskliga städer, är helt enkelt produkten 
av det samlade agerandet hos individer 
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”This architecture shows the 
possibility of creating a uni-
verse by combining small 
units like toys with your own 
hands. We worked on the 
project in the hope that the 
era of machine-made archi-
tectures would be over, and 
human beings would build 
them again by themselves.” 
Kengo Kuma om GC Prostho Mu-
seum Research Center
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En första struktur byggdes med avsikten att tes-
ta systemets rigiditet och flexibilitet, i form av 
ett arbetsbord och en bänk. Strukturen plac-
erades på ritsal där vi kunde överblicka dess 
användning. Systemet visade sig fungera väl 
strukturellt och användes under en kväll som 
arbetsstation och sedan bar.
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Mittkritiken i mars hölls samtidigt som Arkipel-
agomässan. Vi kontaktade de ansvariga för 
att diskutera möjligheten att bygga något till 
mässdagen. Efter mässan fylltades strukturen 
in i en av de större föreläsningssalarna där 
den användes under de resterande mittkritiks-
dagarna.

27



2928 Att vara arkitekt är att ständigt förhålla sig 
till politiska, ekonomiska och sociala förhål-
landen. Att bygga bara för byggandets 
skull i offentlig miljö är att utmana rådande 
normer där hänsyn till det allmännas bäs-
ta måste vägas mot den enskildes. Att tes-
ta vår urbana samvaro, att betrakta staden 
som ofullständig, men fylld av möjligheter är 
något alla arkitekter bör tillåta sig själva att, 
på egna initiativ, känna och utnyttja. Precis 
som vid en happening bör det finnas utrym-
me i staden för exklusiva upplevelser, men 
som inte är beroende av starka ekonomiska 
intressen. Om vi bygger byggnader med 
hundraårsperspektiv måste mellanrummen 
kunna förändras under tiden! Att tro något 
annat är naivt. Den ultimata arkitekturen är 
till gagn för både det allmänna och det pri-
vata, samt utvecklande för staden och kåren. 
Men det här är ingen fråga om att förskjuta 
perspektivet eller krympa vårt demokratiska 
rum. Det handlar om att expandera defini-
tionen av arkitektur.

Vår uppfattning är att det byggda inte en-
kom kan ses som ett koncept summerat i 
sina detaljer. Det skapar en avgrund mellan 
beställare/medborgare och arkitekt då den 
enes koncept är den andres sovrum (och 
plånbok). Att ge beställaren vad hen inte 
visste hen ville ha är på samma vis ett sätt 
att underkänna människans kreativa natur 
och kan endast vara möjligt i en värld där 

skillnaden mellan arkitekt och beställare är 
så stor att de tappat kontakten. Bara om 
arkitekter engagerar sig som människor i 
samhället kan en förändring av vår yrkesroll 
ske. 

En utmaning med vårt projekt har varit att 
få tillstånd utan att veta vad vi kommer att 
göra. Givet har varit vilket byggsystem vi 
kommer att använda, men inte vad vi byg-
ger. Hur föreslår vi arkitektur utan skisser 
eller med ett givet program? Vår idé har 
varit att föreslå en yta, en tidsram och anty-
da funktion; att acceptera allmänna regler, 
men inte mer. Att låta vår process stå för sig 
själv och inte bara vara upprinnelsen till ett 
förutbestämt förslag.

I vårt arbete är tillståndet relevant av två an-
ledningar: (1) Tillståndet som kontrakt, och 
utformningen av detta. (2) Tillståndet som 
möjlighet; som potential.

För att få rätt att bygga har vi behövt söka 
tillstånd. Tillståndet är ett kontrakt mellan 
markägare och nyttjare där projektets omfat-
tning inringas och dess premisser stipuleras. 
För att få rätten att bygga har vi behövt foga 
oss efter ett antal givna regler. Samtidigt 
som själva tillståndet uttrycker förhållandet 
mellan ägare och nyttjare har det i vårt sam-
manhang en utopisk potential. Själva formu-
lerandet av tillståndet är nyckeln till vårt pro-
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inom samhället. Vårt projekt är ett koncen-
trat av den här idén. Enkla och förutsägbara 
enheter samlas tills ett oväntat rikt spektrum 
av fysiska och visuella fenomen uppstår.

Den byggda strukturen är en arkitektonisk 
lek för nöjes skull. Eventuell funktion uppstår 
enbart genom användandet. Genom vår 
förståelse för regler och tillståndsprövningar 
har vi kunnat bana väg för konstruktionen 
av en byggnad utan funktion. Resultatet av 
en lustdriven process. Med vårt byggsystem 
har vi samtidigt kommit att undersöka de 
systemen som styr våra gemensamma ytor. 
Som arkitekter har vi möjlighet att kommu-
nicera med dessa instanser på ett språk som 
når fram och öppnar upp. Detta öppnade 
upp för en större handlingsfrihet.

På grund av förändrade geografiska omstän-
digheter har byggsystemet kommit att svara 
mot kontextuella frågor. Vi intresserade oss 
för arkitektens roll, arkitekturens funktion i 
samhället och processerna som vi genom 
vårt fysiska projekt kommit att beröra. Det 
öppnade upp mot referenser från en mängd 
olika länder och tidpunkter i historien. Vi 
ville förstå tankeströmningarna som lett fram 
till liknande byggsystem och arkitektur. Ju 
djupare vi sökte bland dessa källar, desto 
fler frågor uppenbarade sig.

Som i Nieuwenhuys “New Babylon”: Med 
utgångspunkten i individens totala frihet 
skapas ett ganska skrämmande samhälle. 
Om den enda logik som finns är individens 
egna, hur ska det då komma att gynna sam-
hället? Samtidigt består samhället ofrånkom-
ligen av individer, och styrs av individer. 
Har människan kapacitet att se bortom sig 
själv och sin egen vinning? Det här öppnar 
upp för frågor om hur samhället, och spe-
ciellt vår byggda miljö, styrs i dag. Vilka 
intressen premieras? Och vad går att säga 
om den arkitektur som till slut står byggd?

Den gängse uppfattningen är att förslaget, 
det vill säga arkitekturen, står på egna ben. 
Förslaget ger svar till uppställda problem i 
form av rum och program, och genom for-
men själv. Men hur framgångsrik en bygg-
nad är eller inte är beror till största delen på 
i vilken typ av samhälle den står i. Arkitek-
tur är ofullständig utan sina invånare eller 
användare. När byggnaden väl är uppförd 
kan den börja införlivas i eller stötas ut ur 
samhället, något som sker över lång eller 
kort tid beroende på dess inneboende 
kvaliteter i förhållande till samhället den 
placeras i.

Skala 1:10.
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30 3130 31jekt och det vi vill diskutera: nämligen vem 
som har rätt att verka i staden.

Enligt Lefebvre kan staden (“the city”) ses 
som en ekonomisk indelning och det urba-
na (“the urban”) som livet i staden. För att 
frigöra invånarnas potential måste stadsrum-
met successivt övertas bit för bit, ett bok-
stavligt övertagande av rum, tills dess att 
makten tillhör invånarna. Lefebvres radikala 
utopi ska förstås som en grogrund för förän-
dring mot det han kallar ”urgent utopia” - en 
kollektivistisk arbetarstat (eller arbetarstad) 
– och är inte ett akut övertagande av ett 
område. Det som intresserat oss hos Lefe-
bvre är stadens potential. Den ständiga in-
flyttningen till storstäderna utgör inte bara 
en ekonomisk potential utan en samhällelig. 
Ju större massa, desto större kraft. Om Rich-
ard Florida har rätt i att de mest tillåtande 
städerna (vad gäller migrationspolitik, toler-
ansnivå, rättigheter, etc.) också är de mest 
attraktiva, framstår tillståndet som en för-
bisedd möjlighet och katalysator för stadens 
attraktivitet.

Vem har rätt till staden? Vad innebär våra 
hopfogade reglar i relation till denna rätt? 
Att vi bygger på skolans gård visar upp den 
annars så slutna verksamheten som Arkitek-
turskolan är. På ett sätt växer skolan med vår 
byggnad. Skolan manifesteras utanför den 
egna byggnaden, som rum och massa, men 
också genom ännu ett examensarbete; ett 
bevis på skolans livsduglighet och tillväxt. 
När skolan visar på sin egen tillväxt kommer 
alltså fler intressera sig för skolan. Produk-
tionen av arkitekter förutsätter reproduktion 
av akademin, och omvänt. Detta är den 
logiska följden av ett kapitalistiskt samhälle 
helt byggt på tillväxt.

På samma sätt hade vår struktur genom oss 
fungerat som en trojansk häst på Färgfabrik-
ens mark. Vi skapade möjligheter att bejaka 
våra egna intressen, men det skulle också 
innebära mervärden för konsthallen – vilket 
ska läsas utan någon värdering av vårt eget 
eventuella konstnärliga bidrag. I korrespon-
densen med en av de konstnärliga ledarna 
framgår tydligt att det finns flera motiv till att 
bygga. “Det vore otroligt bra att för Lövhol-
mskonceptet att visa på att det är igång.” 
Vinnarna blir dels konsthallen själv, men 
även de stora byggherrarna som väntar på 
att sätta spaden i marken. Kreativitet är säl-
jargument. Men vilka förlorar då? Kanske 
har vi under projektet bara lyckats göra oss 
själva till förlöpare för en samhällsutveckling 
vi själva säger oss vara emot. Kanske är 
utvecklingen oundviklig. Homo ludens är 
död, leve Homo ludens!

FASAD ÖSTFASAD VÄST

FASAD NORR
FASAD VÄST

Skala 1:100.



32 3304:31, 6 december 2017

To: “Jan Rydén” <jan.ryden@fargfabriken.se>
CC: martin@happytimes.se, ghal@kth.se, vsoder@kth.se
From: Jocke Granit <jocke@fargfabriken.se>
Subject: Re: bygga paviljong utanför smedjan tex

Hej det låter som en helt fantastisk ide , träffar Skanska den 15 möjligen vi 
övertala att få flytta fram staketet. Men om det inte funkar så vore det otroli-
gt bra för Lövholms konceptet att visa på att det är igång.
Ha det fint,
Jocke

Sent from my iPad
Joachim Granit 
Creative / Artistic Director Färgfabriken 
+ 46 70 731 59 35

---
11:11, 1 februari 2018

To: ”Gustav Hallström” <ghal@kth.se>
From: Anna Wennergren <anna.wennergren@gop.se>
Subject: Autosvar: Examentsarbete på Arkitekturskolan
Cc:
Bcc:
X-Attachments:

Hi,
Thank you for your email. I’m out of office and will return 2018-02-02.
For urgent matters please contact my colleagues at +46 (31) 87 00 10.
 
//Anna Wennergren

---
11:35, 1 februari 2018

To: ”Gustav Hallström” <ghal@kth.se>
From: Pernilla Norberg <pernilla.norberg@tikkurila.se>
Subject: Autosvar: Examentsarbete på Arkitekturskolan

Hej Gustav,
 
Tack för ditt mail och ledsen för sen återkoppling!
Examensarbetet låter som ett riktigt spännande projekt och jag hoppas att det 
blir en succé! Jag kommer dock dessvärre att tacka nej och det till följd av 
att vi får en hel del sponsringsförfrågningar och vi kan dessvärre inte tacka 
ja till samtliga. Jag önskar er dock all lycka till!
 
Hälsningar
Pernilla

---
08:05, 12 februari 2018

To: ”Gustav Hallström” <ghal@kth.se>
From: Betty Malmo <betty.malmo@setragroup.com>
Subject: Sponsring Setra

God morgon!
 
Vill fråga dig om valet av produkt för sponsring.
Den du frågar efter, 10053, är en ostämplad C24 och där har vi brist och kan 
inte leverera.
Går det bra med 45x45 byggregel, 10168 i vår prislista?
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34 Med vänlig hälsning
Betty Malmo
Kundansvarig
026 27 94 21  070 640 206 8
Betty.malmo@setragroup.com
Ordermail: bygghandel@setragroup.com kundservice 026 14 78 30

Setra Skutskär
814 31 Skutskär
026 14 78 00
Hamnvägen 8
www.setragroup.com

---
13:43 13 februari 2018

To: ”Gustav Hallström” <ghal@kth.se>
From: Ann Andersson <ann.andersson@nfgab.se>
Subject: Ordererkännande: 306044 -- Ert bestnr:

Hej Gustav ,

Tack för er beställning, ordererkännande är bifogat.

Skickar nästa vecka när allt finns  i lager.

Ha en bra dag!

 
Med vänlig hälsning / Best regards
 
Ann Andersson
Säljare / Sales Representative
 
Nordic Fastening Group AB
Rattgatan 15, SE- 442 40 Kungälv, Sweden
D: +46 303-206734
M:+46 73-5196506
ann.andersson@nfgab.se
www.nfgab.se

---
14:04, 14 februari 2018

To: “Ann-Mari Swedberg” <ammis@itunderhall.se>
From: Gustav Hallström <ghal@kth.se>
Subject: Gaffeltruck, Arkitekturskolan KTH

Hej, Ammis!

Vi talade på telefon om möjligheten att få hjälp med varuavlastning med gaffel 
i morgon torsdag 15/2.

Vi behöver som sagt bara hjullastaren för att lyfta godset ur lastbilen till 
marken. Förhoppningsvis bara några minuters jobb. Du nämnde att priset var 650 
kr/h exkl moms, med personal.

Fakturainformation:
KTH Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm
Referens: Pfranson KTHABE

Om några frågor dyker upp är det bara att höra av dig!

Allt gott!
Gustav Hallström
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