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Ljuset

“Du tror att det är himlen som är blå, men det är inte den.

Det är dina ögon som är blå, deras svar på ljuset som är blått. 
Det blåa är ett eko av den ensamma partikelns lockrop, av hur 
den i ordlös längtan kastar sig mot ögats bråddjup.

Himlens blå är inget annat än en färgseendets blåtira, ett 
hematom efter fotoners hjärtslag mot pupillen.

Sådana är de, dina ögon: blinda skalders enfaldiga skönsång. 
Det du tror är himlens blå är bara ljudet av din kropp som 
sjunger för dig.”

- Helena Granström

Boendet

Att bo är att vara, skriver Heidegger. Jag säger: Hemmet är precis 
så viktigt. Bostaden är ingen maskin utan den plats där du 
troligtvis spenderar störst del av din tid. Enligt ordboken är ett 
boende en plats att stadigvarande befinna sig på - för att äta, 
sova och koppla av. Föreställningar av hur människor ska leva 
präglar allt bostadsbyggande. Arkitekturen bygger de fysiska 
ramarna för människors liv. Jag eftersträvar tillåtande lägenhet-
slösningar som inte kompromissar med det vi har gemensamt - 
behovet av dagsljus.

Platsen

Hornstull. Vita tvärstående tegelstenar med mörk fog. Du åker 
upp för tunnelbanans rulltrappa, utgången mot 
Högalidsparken. Bergväggen följer dig ur underjorden och 
markerar gränsen mellan gata och park. 

Hornstull är en plats i förändring. Gentrifieringens allt vidare 
cirklar har nått även västra Södermalm. Hornstull var länge ett 
område utan kedjebutiker, men nu putsas glasrutorna till den 
nya gallerian och snart öppnar H&M sin tusen kvadratmeter 
stora butik. Min byggnad griper efter Hornsulls äldre identitet, 
det ruffiga framför det likriktat välputsade. Lägenheterna och 
lokalerna är små och är tänkta att ge utrymme för dem som 
gentrifieringen hotar att tränga undan.

Anspråken

Jag värdesätter det lågmälda. Jag har eftersträvat enkla rationella 
planer som möjliggör viss variation - såväl mellan lägenheter på 
samma plan som mellan våningshöjder. Badrummen ligger som 
en horisontell axel i byggnaderna, köksinstallationer finns 
utefter samma vägg. De bärande skivornas förskjutning skapar 
olika lägenhetsstorlekar - vissa väggar förhåller sig till 
Hornsbruksgatan och andra tar upp kyrkans riktning. 
Bergväggen är exponerad i trapphusen, och betraktas genom 
glas inifrån lägenheterna. Byggnaden står med en ljusspalt intill 
bergväggen. Boendet sker mellan berg och ljus. 

Hållbarheten

Västvärlden står inför en brådskande omställning till en 
långsiktigt hållbar resursanvändning. Energieffektivisering och 
klimatsmarta lösningar måste vara en självklar del av all 
framtida byggnadsutformning. Jag har eftersträvat att med stor 
marginal leva upp till rådande lagstiftning. Platsen har goda 
förutsättningar för bergvärme, och en värmeväxlare i tunnelba-
nan kan tillvarata överskottsvärme. Sedumtaket bidrar till 
biologisk mångfald och dagvattenhantering. De skjutbara 
träpartierna framför lägenheternas fönster är tättslutande och 
förbättrar isoleringsförmågan, samtidigt som de kan vikas 
undan och släppa in dagsljuset.

Berget

Om du var stenens yttersta
förvandling

och röjde lite
av dess råhet

i stämman?

- Tor Ulven


