
När man håller ett litet varmt djur i knäet och klappar det, så kan man för en kort stund få en paus och glömma sin sorg. Interiör Kupolsalen. Väggarna är klädda med silkestyg. I taket finns ett stort södervänt ljusinsläpp som öppnar upp mot himlens oändlighet.   

Platsen:
Fåfängan ligger på den östra spetsen av Södermalm som 
en ö av bevarad natur mellan Folkungagatan och 
inloppet till Mälaren. Det är en vacker plats med orörd 
natur där träden, berget och vattnet är dominerande. 

Uppe på bergets topp ligger Fåfängan Restaurang och 
Café. 

Arbetsmetod:
Skisser och modeller av olika idéer om rumsligheter som 
refererar till naturen, högtidlighet och arkitektur som får 
besökaren att stanna upp. Kontinuerlig utvärdering 
under arbetets gång för att se hur väl förslagen svarar mot 
frågeställningarna. 
  

Klippmoskén på berget är överväldigande i 
skala och låter inte klippan komma fram.

Sverige är ett mångkulturellt land där flera religioner utövas 
samtidigt som många är ateister eller har en mer personlig 
tro.

För dem som anslutit sig till en trosuppfattning finns dess 
kyrkobyggnad att tillgå vid ceremonier. Det saknas dock 
sådana samlande rum där man både kan vigas, begra-
vas, låta barnen få namn och ungdomar gå in i vuxen-
livet, för alla de som tror lite grann, är ateister eller vars 
familjemedlemmar har olika kultur eller religion.

Historisk kontext:

1948 antog Europarådet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna (där artikel 9 behandlar religionsfrihet). 1952 invigde FN:s 
generalsekreterare Dag Hammarskjöld ”meditationsrummet” i FN-
skrapan i New York.  Meditationsrummet dedikerades till världsfreden 
och till all världens tro och religion.  Det är en lugn och sakral plats 
utan religiösa symboler där den som vill kan be eller få en stund av 
stillhet. 

Fler och fler likande rum byggs idag på universitet, flygplatser och 
sjukhus där människor av olika tro samlas.  Dessa typer av rum är dock 
skapade för personlig tillbedjan och meditation, inte ceremonier. 

Sociologisk kontext:

”Människor ansluter sig till en trosuppfattning som finns tillgänglig, 
emellanåt må vara rent ofrånkomlig, i den sociala omgivningen, men 
dessa religiösa föreställningar är alltid något man tolkar egensinnigt, 
man ger ord och bilder åt det som ligger en allra mest varmt om hjär-
tat. På så vis är religionen (liksom språket) Iika mycket personligt som 
socialt. Dessutom är trosuppfattningen för dess anhängare inte blott 
mänsklig och social, utan också – och framför allt – övernaturlig, av 
högre ursprung och innebörd. ”
(De Swaan: Kap6-2. 2003) 

Det finns svenska avhandlingar, bl.a. från Institutionen för religion-
spsykologi vid Uppsala Universitet, om riters positiva betydelse för häl-
san. Fria former av riter kan hjälpa människor att läka och utvecklas. 
Riten är en allvarsam symbolisk lek, som när det fungerar, sätter igång 
hälsosamma processer i deltagarna. Ordlösa känslor kan få utrymme, 
obearbetade upplevelser sorteras och erfarenheter fördjupas. 

”Riten bör ha ett rum, både fysiskt och formmässigt. Det ska vara en 
tydligt markerad plats med en gräns. Där ute är världen, här innanför 
finns den symboliska tillfälliga verkligheten. När vi träder in i det rituella 
rummet - har våra handlingar ett annat värde. När vi stiger ut blir ett 
handslag åter ett handslag, en kyss blir en kyss.” 
(Liljas Stålhandske, SvD 21 Dec 2004).

PROCESSEN, KONTEXT & INITIALA IDÉERPROCESSEN, PLATSANALYS

Byggnaden kan ha en närhet till naturen och samtidigt 
vara en varm och skyddad plats. Platsen kan vara avskild utan att vara apart. 

Fabriken på berget tar inte hänsyn till platsens 
egen natur och orörda renhet. 

Kupolen på berget är bättre i skala och/men 
dess material bryter av mot bergets sten.

Några av alla modeller på klippan.

Den centrala kupolen som samlande rum.

En varm entré.

En entré som öppnar upp sig.

Silat ljus.


