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nedsänkt mur skapar inblickar från Södermalmstorg

accentuerar utsikten mot Gamla stan

framhäver ceremoniella salen

Handledare:    Markus Aerni
Extern handledare:  Kai Piippo

Första skissmodell: ovanljus Utveckling: glasad baksida ger sidoljus Och möjlighet till utblickar i sidled Ljuspelaren utifrån: 
kalkstensbeklädd 
baksida som i fasad

Ljuspelaren inifrån: 
marmorbröstning på 
vitbetong

LJUSVÄGG I CEREMONIELLA SALEN

LJUS
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PROGRAM 
 
- Förgård 
- ”Kyrksal” avskild, tillgänglig från 
gården, ”sakral” (för vigslar, 
begravningar, konfirmationer, 
namngivningsceremonier, konserter) 
inkl. anslutande förberedelserum 
- Kapell för mindre ceremonier och 
stillhet (rum för meditation) 
- Festlokal 
- Publika utrymmen (café med kök, 
toaletter) 
- Stor församlingslokal / 
föreläsningssal / körövning 
- Mindre seminarierum 
- Rum för enskilda samtal (8 st 
Stockholms familjerådgivning) 
- Personalrum med pentry 
- Kontor för hjälporganisationer 
- Serviceutrymmen och leverans 
- Park / publikt uterum (”klostergård”, 
trädgård, rum med vatten) 
 
TOTALT 
 
TOTALT BYA   
 
PLOT W1 2800 kvm 
 
PLOT C1 2600 kvm (borttagen tomt ur 
detaljplanen, ev för park/publikt rum) 
SÖDERMALMSTORG P10 ca 2000 kvm 
(södervänt torg) 
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1405 (plan 1) + 1105 (plan 2) 
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3 SKALOR:
1. Muren som rum
2. Väggen som rum
3. Byggnad som mur

1. 

2. 

3. 

Andra möjliga vägar:
1. Samtal
2. Begravning
3. Cafébesökare
4. Meditation
5. Barnvälomnande
6. Vigsel
7. Seminarium

Huvudflöden till 
ceremoniella salar

Klostergång
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SÖDERMALMSTORG

HUSET SOM SLUSS / FILTER:
PROCESSION FRÅN STADENS BRUS TILL 

HUSETS HJÄRTA

MUR

PARK

FOAJÉ 1

TRAPPA

FOAJÉ 2

TRAPPA

FOAJÉ 3

TRAPPA

CEREMONIELL SAL

1. Fyll tomten

2. Skapa entréplats

3. Forma park

4. Omslut park med “klostergård”

1. Ceremoniella salar

2. Utbildning och samlingsplatser

3. Kontor och administration

4. Serviceutrymmen

Foajé

Foajé

Seminarierum
Seminarierum

Förberedelsrum

Festlokal

Kontor bistånd

Kontor CC

A

A
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EXT.

DAGSLJUS
DAG

ARMATUR
NATT

ZINKPLÅT
LUFTSPALT
ISOLERING
FUKTSPÄRR
BETONG
AKUSTIKPLATTOR
BALK

MARMORGOLV
FILM
ISOLERING
BETONG
UNDERTAK
STÅLPELARE

KALKSTEN
LUFTSPALT
ISOLERING
FUKTSPÄRR
BETONG

KALKSTEN
VIT BETONG
FRILAGD 
MARMORBALLAST

INT.

KALKSTEN
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VIT BETONG
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FRILAGD 
MARMORBALLAST
KALKSTEN
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AKUSTIKPLATTOR

DAGSLJUSARMATUR 
(LYSRÖR, 6500 K)

DAGSLJUS
GLAS
HÖGREFLEKTERANDE FILM
STÅLKASSETT

FASAD NORR

FASAD SÖDER

FASAD VÄST

FASAD ÖST

Vita salen

Förberedelserum

Ceremoniell sal
Stensalen

Familj&Omsorg

B

A

A
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Pentry

Förråd/
Service

VAD?
Ett konfessionslöst Ceremoniellt Centrum för borgerliga, 
religiösa och alternativreligiösa ceremonier som vigslar, 
begravningar, namngivningsceremonier och motsvarande 
konfirmationer. Här samlas också andra funktioner som 
kyrkan traditionellt tillhandahållit som själavård, bistånd/
välgörenhet, rum för stillhet/meditation och gemenskap/
samtal. 

VEM?
För: 
- Alla svenska medborgare som vill genomföra 
ceremonier av traditionella skäl och inte av religiös över-
tygelse. (Idag är drygt 70% av Sveriges 
befolkning medlemmar i Svenska kyrkan men endast 20% 
av medlemmarna i Svenska kyrkan är troende.)
- För de som önskar en högtidig, borgerlig vigsel som får 
större utrymme än de fem-minuters-vigslar som 
Stadshuset erbjuder.

Av: Stockholms stad. Stockholms läns landsting utser 
ceremoniella förrättare.

HUR?
Kyrkans traditionella funktion = Ceremoniellt Center
- Samlingsplats: gemenskap, kyrkkaffe, skvaller, byns 
mittpunkt = Rum för social verksamhet, organisationer, 
pensionärsföreningar, klubbar, café, o.s.v.
- Andakt/Stillhet: meditation, plats för att sörja, tända ljus 
= Rum för meditation och stillhet, ett andrum från 
stadens hektiska brus, närhet till vatten
- Ceremonier: Dop, konfirmation, bröllop, begravning = 
Namngivningsceremonier, borgerlig konfirmation (ut-
veckling av dagens konfirmationer med ännu mer vikt på 
livets stora frågor: meningen med livet, att vara ung idag, 
varför ser samhället ut som det gör, relationer, o.s.v.), 
borgerligt bröllop, borgerlig begravning
- Samtal med präst: hjälp, tröst = Samtal med psykolog/
kurator. Här förläggs satellitverksamhet för Stockholms 
Stads Familjerådgivning, stöd- och krisjourer, ekonomiskt 
bistånd, missbruksvård, hemlöshet och 
skuldrådgivning o.s.v.
- Välgörenhet/Bistånd = Satellitkontor för BRIS, Rädda 
barnen, Amnesty, Green Peace, Röda korset, o.s.v.

VARFÖR?
En ny tid kräver en ny typologi. Sverige är en 
sekulariserad nation och även icketroende eller 
anhängare av alternativa religioner bör tillhandahållas 
objektiva värden som högtidlighet utan religiösa 
arkitektoniska attribut.

MOTIV – Vikten av tradition
Traditioner är starka kulturbärare i alla civilisationer. Vi 
skapar traditioner och ceremoniella riter för att förvalta 
vårt arv, vår historia och våra värderingar. Traditioner 
skapar ett sammanhang som definierar vår kultur och 
vårt samhälle och är en viktig drivkraft för mänskligheten. 
Men kristna ceremonier utan religiös övertygelse blir 
urvattnade och falska och rimmar illa med den moderna 
människans självbild. Att svära sin kärlek inför Gud känns 
olustigt när man inte är troende själv. Vi måste skapa nya 
traditioner (eller utveckla de ursprungliga) och nya seder 
kräver nya rum. 

MOTIV – Vikten av rum för gemenskap
Kyrkan har alltid varit en plats för den ensamma 
människan. Sjuka, gamla och utstötta har sökt sig till 
kyrkan (eller i sin extremaste form sekter) för att få ett 
sammanhang och mening. Men att gå till kyrkan är 
mindre accepterat idag och kan kännas fel om man själv 
inte är troende. Samhället saknar en naturlig 
samlingsplats som inte drivs med religiösa motiv.

MOTIV – Vikten av meditation
Kyrkan har alltid uppmuntrat och utforskat meditationens 
kraft på retreat, i kloster och i bönen. Men trots att vi alla 
blir alltmer medvetna om vilken stress informations-
samhället och vår hektiska livsstil utsätter oss för är det 
svårt att omsätta tanke till handling.
Att vistas i naturen är ett enkelt, naturligt och intuitivt sätt 
för människor att slappna av men närhet till naturen är 
sällsynt i en storstad. En central och lättillgänglig plats 
för meditation och en naturlig övergång mellan stadens 
brus och stillhet saknas i Stockholms innerstad. 

UPPGIFT!
- Hur gestaltas en byggnad med kyrkans traditionella 
funktioner i en ny sekulariserad tid? Hur skapas rum för 
andakt utan religiösa inslag?
- Vilka arkitektoniska egenskaper kräver ett ceremoniellt 
rum?

VAR?
SLUSSEN. Denna nya typ av publikt rum bör placeras på 
en lättillgänglig plats för att skapa en naturlig 
samlingsplats. Slussen är Stockholms absoluta 
mittpunkt. Här möts tunnelbanan med 300 000 resenärer 
per dag, båttrafik, busscentraler, cykelbanor, gångstråk 
och öppna torg. Slussen är en historiskt viktig plats med 
en spännande framtid. Platsen är också av symbolisk 
betydelse: här möts norr och söder, gammalt och nytt, 
sött och salt. 
 Med utgångspunkt från Bergs förslag från 
2010 passar ett Ceremoniellt Centrum programmässigt in 
på Slussen. Det ultrakommersiella förslaget med 
handel och kontor behöver en öppen, publik och 
tillgänglig plats för alla som dagligen passerar 
Slussen och vill ta en paus från stadens shopping och 
stress. Utsikten mot Stadshuset och Gamla stan och 
det vattennära läget och närheten till Stockholms unika 
skärgårdsmiljö är också en stor fördel.

CEREMONIELLT CENTRUM - ETT CEREMONIELLT RUM FÖR ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE KONCEPT: LJUS: LJUS: LJUS:PLATS:

HUSET SOM PARK - ETT OFFENTLIGT RUM I STADEN

DAGSLJUS & 
BELYSNING 
Tidigt i processen när jag studerade religiösa byggnader 
genom tiderna slogs jag av att den minsta gemensamma 
nämnaren i nästan alla religiösa rum är hanteringen av ljus. 
Ljuset - traditionellt också en symbol för det gudomliga – är 
rumsbildande och kan ge sakrala upplevelser. 
Ljus synliggör och framhäver ett rum, skapar stämning och 
atmosfär, förhöjer och fördunklar - och det är när ljus 
kommer i kontakt med material och ytor som magi uppstår.
 Sedan gotiken med dess spetsbågar, glasade 
fasader och rosettfönster har det naturliga dagsljuset an-
vänts med mycket lyckat resultat i kyrkoarkitektur. Även i 
moskéer och tidig tempelarkitektur i Grekland och Egypten 
används ljus för att skapa dramatik och mystik. Praktverket 
Hagia Sofia, ursprungligen kyrka men omvandlad till moské, 
klarade den rumsliga konverteringen väl - kanske med hjälp 
av sitt 
fantastiska ljusspel. 
 Inom hinduism och buddhism, religioner som 
ofta praktiseras i varmare länder, har ljuset också en viktig 
betydelse. Men här är templen ofta mörka, mystiska och 
svagt upplysta för att låta ögonen långsamt anpassa sig till 
ljuset. Detta ska påminna om bönens långsamma väg 
till upplysning.
 Ljus som fenomen är symboliskt starkt laddat: 
Gud skilde ljus från mörker och skapade dag och natt, Kris-
tus avbildas med en strålande gloria för att symbolisera 
upplysning, det goda är ljust och det onda är mörkt. Men 
konfessionslösa rum, som Dag Hammarskjölds 
meditationsrum i FN-skrapan i New York, har också använt 
ljus på ett medvetet sätt för att skapa högtidlighet utan 
religiösa symboler.
 Jag har alltså studerat ljus för att skapa olika 
stämningar i högtidliga rum. 

I tidiga ljusstudier arbetade jag i skissmodell och använde 
mig av olika material, färger och ytstrukturer för att 
experimentera med rumsskapande ljus. Tre skissmodeller 
vidareutvecklades och användes för att skapa olika 
karaktärer och stämningar i de tre ceremoniella salarna.

Effekten av dagsljuset i de tre ceremoniella salarna 
återskapas under dagens och årets mörka tider. I stora 
Ceremoniella salen placeras lysrör med dagsljus-
temperatur (6500 K) längs kanten på ljuspelarnas baksida 
och ger på så sätt ljus med samma karaktär och riktning 
som solen ger. I Stensalen placeras också lysrör med 
dagsljustemperatur i ljusslitsarna för att efterlikna 
dagsljuset kvällstid.

Exteriörbelysningen framhäver murens relief även 
kvällstid och återskapar effekten som solen skapar i de 
lutande planen i fasad på dagen. Parkens träd belyses 
underifrån och trappan runt dammen och vattenspegeln 
accentueras med poolbelysning från sidan. Trappan från 
Södermalmstorg till huvudentrén strösslas med 
planteringar som lyses upp på natten.

Le Corbusier:
”The key is light and light illuminates shapes and shapes 
have an emotional power”

SLUSSEN

SLUSSENS PROGRAM ENLIGT BERGS FÖRSLAG 2010

AXO 1:400

PRISMA

FORMDIAGRAM

FASADTEMA: SLUSSEN

BÄRANDE STRUKTUR
MOT SLUSSEN

TUNNELBANA

BILVÄG

OVANLJUS, VIT INSIDA, NORR, FEB, 13.00

PARK

BJÄLKLAG + VÄGGAR

PELARE

FASAD

TAK

EMMA ÅNGSTRÖM

SEKTION A-A 1:200

PLAN 2 1:200

KAJPLAN  1:500MELLANPLAN 1:500

SEKTION B-B 1:100

PLAN 1 1:200

CEREMONIELL SALCEREMONIELL PARKENTRÉVY FRÅN SÖDERMALMSTORG STENSALEN VITA SALEN

FORM
- Inbjudande entré
- Park med sol och skugga och utsikt mot vattnet
- Högt placerat ceremoniellt rum med fria öster/
väster-fasader 
 Det Ceremoniella Centrumet vilar på 
Stadsgårdsleden och tunnelbanan ut mot Gamla stan 
och bärs av ett balksystem som också fungerar som 
fack för träd och planteringar. Byggnadens form har 
skulpterats fram efter modellstudier i fysisk modell 
och 3d-modellering. 
 Målet har varit att forma en attraktiv 
parkplats med solläge, närhet till vatten och möjlighet 
till 
utblickar ut mot Stadshuset och Gamla stan. Den 
relativt introverta byggnaden öppnar upp mot 
Södermalmstorg och visar glimtar av parken för att 
skapa samma nyfikenhet som till exempel affärer 
använder sig av när de stänger av skyltfönster under 
en renovering och bara lämnar ett litet hål att kika in 
i. Muren skapar också en tydlig gräns mellan stad och 
park, stress och stillhet, det öppna Södermalmstorg 
och det intima gröna rummet där man kan hitta 
sin egen vrå.

MATERIAL
Kalksten i fasad och på markbeläggning kopplar till 
Stockholms stenstad. Kalkstenen karaktäriseras av 
en grå yta med vener av kristalliserad vit kalcit och 
lämpar sig extra väl för utomhusbruk. Kalkbrottet 
ligger i Friulian i Udine i nordöstra Italien och stenen 
levereras av Iaconcig Pietra – Piasentina Stone.
Kalkstenen i detta projekt bör sågas för att få fram 
en struktur i ytan. Stenen i fasad och på mark-
beläggning bör läggas i book match.

I övrigt används vitbetong på ljuspelarnas insida i 
Ceremoniella salen. Golv i foajé och Ceremoniella 
salen samt i bröstning på ljuspelarnas insida utförs i 
polerad vitbetong med frilagd vit marmorballast.
Samtliga tak kläs i zinkplåt, pelare kring klostergård 
och fortsättningen av ljuspelarna utförs i 
borstat stål.

FASADER 1:200

VY FRÅN GAMLA STAN EFTER BERGS FÖRSLAG 2010

SITUATIONSPLAN 1:1000

h

DETALJ LJUSVÄGG CEREMONIELLA SALEN  PLAN 1:20 DETALJ LJUSVÄGG SEKTION 1:50

LJUSSTUDIER I SKISSMODELL

PROGRAM PROGRAMDIAGRAM

HUSET SOM MUR - ETT PRIVAT RUM I STADEN

HUSET SOM SLUSS / FILTER

MÖBLERING
DETALJ SLÄPLJUS STENSALEN SEKTION 1:20

PRINCIPDETALJ PRISMOR VITA SALEN KL. 9.00 PLAN 1:20
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OVANLJUS, VIT VÄGG MED FÄRGFILTER, NORR, JAN, 12.00 SIDOLJUS, VIT VÄGG OCH FÄRGAT GLAS, NORR, JAN, 15.00SIDOLJUS, FÄRGAT GLAS OCH VIT VÄGG, ÖST, MAR, 14.00 OVANLJUS, VIT VÄGG, NORR, JAN, 12.00 SIDOLJUS, VIT VÄGG OCH FÄRGAT GLAS, NORR, JAN, 13.00 OVANLJUS, BÖJD OCH VECKAD GULDVÄGG, SÖDER, FEB, 13.00 SIDOLJUS, MULTIFÄRGAT GLAS OCH VIT VÄGG, VÄST, JUL, 18.00 SIDOLJUS, SVART INSIDA, NORR, FEB, 11.00SIDOLJUS, FÄRGAT GLAS OCH VIT VÄGG, NORR, MAR, 14.00 OVANLJUS, INSIDA KLÄDD I GULD/SILVER, SÖDER, FEB, 10.00 OVANLJUS, VIT VÄGG/FÄRGFILTER, NORR, FEB, 12.00REFL. SIDOLJUS, MULTIFÄRGAT GLAS OCH VIT VÄGG, VÄST, AUG, 17.00 REFL. SIDOLJUS, MULTIFÄRGAT GLAS OCH VIT VÄGG, ÖST, AUG, 9.00 FÖRSTÄRKT SIDOLJUS, FÄRGAT GLAS OCH VIT VÄGG, ÖST, JUL, 11.00 SLÄPSIDOLJUS, FÄRGAT GLAS OCH VIT VÄGG, VÄST, FEB, 15.00 OVANLJUS, RÄFFLAD SILVERVÄGG, NORR, FEB, 13.00 SIDOLJUS, VIT VÄGG OCH ÖVERLAPPANDE FÄRGAT GLAS (ENBART PRIMÄRFÄRGER), VÄST, FEB, 11.00 REFLEKTERAT SIDOLJUS, VIT VÄGG OCH FÄRGAT GLAS (ENBART PRIMÄRFÄRGER), ÖST, FEB, 10.00

FLÖDEN


