
Huset som pussel
I början kan pusslets konst tyckas vara en ringa konst, en lättviktig konst, egentligen bara en torftig 
demonstration av gestaltteorin: det man ställs inför – det må gälla en perceptionsakt, en inlärning, ett 
fysiologiskt system eller, som i vårt fall, ett pussel av trä – är inte en summa av delar som först måste 
isoleras och analyseras, utan en helhet, det vill säga en form, en struktur: delen existerar inte före hel-
heten och uppträder varken samtidigt med den eller efter den, och det är inte delarna som bestämmer 
helheten utan helheten som bestämmer delarna: kunskapen om det hela och dess lagar, om helheten 
och dess struktur, kan inte hämtas ur kunskapen om var och en för sig av de delar som bildar den: 
man kan ju titta på en pusselbit i tre dagar och tro att man vet allt om dess form och färg utan att 
komma ett tuppfj ät vidare: det enda av intresse är möjligheten att foga biten till andra bitar, och i 
det avseendet liknar pusslet go-spelet; först när bitarna är samlade blir de läsbara och får en mening; 
betraktad för sig säger en pusselbit oss ingenting, den är bara en möjlig fråga, en oklar utmaning; men 
knappt har man, efter fl era minuters försök och misslyckanden, eller under en mirakulöst inspirerad 
halvsekund, lyckats koppla ihop biten med en intilliggande bit, förrän den försvinner, upphör att ex-
istera som bit: det intensiva bryderi som föregick hopkopplingen, och som ordet puzzle – gåta – så väl 
beskriver på engelska, är nu inte bara omotiverat, det tycks aldrig ha existerat, nu när det är uppkla-
rat: de två så mirakulöst förenade bitarna utgör nu en enda bit, som nu i sin tur ger upphov till miss-
tag, tvekan, förvirring och väntan.

Georges Perec, Livet en bruksanvisning.

Georges Perecs roman Livet en bruksanvisning utspelar sig i ett typiskt hyreshus i Paris. Boken 
är uppbyggd av kapitel där vart och ett är en enskild berättelse om något av husets hundra rum 
och de personer som bebor det. Även om varje berättelse är unik, bygger varje del av boken på 
samma formmässiga regler. Detta gör att kapitlen trots sina olikheter hänger samman i en intri-
kat komposition och läsaren märker allteftersom att även handlingen binds ihop till en helhet.

Målet med det här arbetet har varit att undersöka temat komposition eller hur olika delar kan 
fogas samman till en helhet i ett arkitektoniskt projekt. I likhet med Perec har jag prövat hur en 
samling regler kan bilda förutsättning och begränsning för mitt arbete. Jag har använt två princi-
per, en om struktur och en om program.

Vad gäller strukturen har jag använt mig av ett system med väggskivor som var och en bara har 
en upplagspunkt. Denna konstruktionsprincip kallas med ett annat ord för fl aggor. Det som 
sker när en skiva bara vilar på en punkt är att det bildas horisontalkrafter i bjälklagen. Bjälkla-
gen måste då i sin tur förbindas med varandra genom kärnor. När dessa förutsättningar är upp-
fyllda börjar alla strukturella delar samverka som en enda helhet och blir statiskt oskiljbara från 
varandra. En praktisk fördel med denna princip är att man kan klara mycket stora spännvidder 
och har stor frihet i var man för ned lasterna. Detta gör det möjligt att skapa mycket varierande 
rumsligheter och varje våningsplan kan bli unikt, precis som kapitlen i Livet en bruksanvisning.

För att organisera olika verksamheter har jag utgått från en princip om ett tomrum som går ge-
nom hela byggnadens och samlat de vikigaste programdelarna kring det. Tomrummet gör det 
möjligt att se mellan allt som sker i huset och gör det lättare att orientera sig på varje vånings-
plan. Ett annat fenomen som tomrummet för med sig är ett slags centripetal rörelse som gör det 
möjligt att uppleva byggnaden som en enhet. Besökarna kan röra sig runt på varje våningsplan i 
jakt på nya upplevelser och utblickar och sedan komma tillbaka till samma utgångspunkt.

Som föremål för min undersökning har jag valt att föreslå en byggnad med en black box-scen för 
experimentell scenkonst vid Slussen i Stockholm. Detta är i grunden en reaktion på Kungliga 
operans behov att växa, men jag vill också dra en parallell till grundtemat i mitt projekt. Opera 
en uttrycksform som samlar alla konstarter: litteratur, musik, bildkonst och så vidare. Alla har en 
fråga gemensam, nämligen den om komposition - hur olika delar bildar en helhet.

Gustaf Fellenius
gustaff e@kth.se
examensarbete i arkitektur, februari 2011
KTH-Arkitekturskolan, handledare Markus Aerni

promenoaren

utställningshallen

Rum

Alla viktiga programdelar samlas kring ett tomrum, foajérummet.

Struktur

Väggskivor med bara en upplagspunkt samverkar med bjälklag och kärnor.



bjälklag

kärnor

tunnelbanan

Stadsgårdsled
en

skivor

rörelse

rum

plan 0, torgplan

plan -1, tunnelbaneplan

plan -2, kajplan

planer 1:200

plan 3, kontor

plan 2, promenoar

plan 1, utställningar

planer 1:200



detaljer 1:20

balkongräcke, glas
glaspartier, 
karmar av aluminium

bjälklag, väggar, golv, 
röd infärgad betong

foajéräcke, plattjärn av polerat rostfritt stål

betongstruktur väggar

betongstrukturer kärnor

plan 6, ateljéer och loger

plan 5, loger

plan 4, repetitionssalar

planer 1:200

längdsektion

tvärsektion

sektioner 1:200



fasad mot väst

fasad mot söder

fasad mot öst

fasad mot norr

fasader 1:500

plats för utomhusscen

13,60

13,60

15,30

12,30

12,30

7,70

11,60

11,60

11,60

13,60

13,60
1,70

7,50

Södermalmstorg

cykelbro

tunnelbana

situationsplan 1:1000

Södermalmstorg

Södermalmstorg

plats för 
utomhusscen

torgplan, beräknade gångflöden
5 000 pers/dygn
mötesplats för lokala och regionala stråk

torgplan, program
torghandel
evenemang
serveringar

tunnelbaneplan, program
butiker

huvudentré
lastning

kajplan, program
butiker

kvaliteter för offentliga rum
sol
utsikt
vattenkontakt
folkliv
lugn och ro

Slussen 1880

Slussen 2010

blivande Slussen (samrådsförslaget)

huvudentré

inlastning

huvudentré
artistentré



En black box vid Slussen
Kungliga operan i Stockholm behöver växa. För att kunna göra produktioner av internationell
klass och ta emot gästspel behöver man mer utrymme. Samtidigt önskar man sig en scen för
nyskrivna verk och experimentella uppsättningar samt lokaler för utställningar i samband med
scenproduktionerna. Marknadsföring är också en viktig del i operans förnyelse.

Om man bygger till operahuset vid Gustav Adolfs torg kan man uppnå de krav man ställer på
hur den stora scenen bör fungera och operan kan ligga kvar där den legat sedan 1700-talet. Att
bygga en experimentscen vid Gustav Adolfs torg är inte realistiskt. Då Slussen byggs om kan
den experimentella verksamheten få en plats där. Operan får då alla tekniska förutsättningar att
utvecklas samtidigt som den intar en plats där folk strömmar förbi varje dag. Med black-boxens
fl exibilitet kan scenkonsten ta del i allt som sker vid Slussen, utgångspunkten för hela södra sta-
den. Alla sorters arrangemang är möjliga. Vem vet kanske gör man inte ens opera?

Projektet är anpassat efter de handlingar på Slussen som Stockholms stadsbyggnadskontor publi-
cerat fram till hösten 2010.
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En tillbyggnad av operahuset gör det möjligt att 
bygga sidoscener inom befintlig volym och 
Kungliga operan behöver inte flytta från sin 
plats vid Gustav Adolfs torg.

Operan vid Gustav Adolfs torg

Flexibel placering av publik och artister. 
Tredimensionell användning av salongen.

referenssalong Wyly theatre, REX/OMA 

Med en ny scentyp vid Slussen kan operan ta plats 
i nya sammanhang, både vad gäller scenkonsten 
och läge i staden. Dagens dekorverkstäder i Nacka 
kan utnyttjasas gemensamt.
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