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Gustavsberg i brytpunkten
Gustavsberg är en gammal bruksort som sedan hundratals år har varit centrerad kring 
tegel- och porslinstillverkningen, men som idag står inför en brytpunkt. Porslinstillverk-
ningen har till stora delar lagts ner och andra delar är påväg att fasas ut. Men när andra 
gamla bruksorter kämpar för sin överlevnad mot utflyttning och arbetslöshet satsar 
Gustavsberg snarare på nybyggnad och utveckling. Motorn i Gustavsberg är inte längre 
porslinsproduktionen utan det strategiska läget mellan storstaden och skärgården. Situ-
ationen väcker frågor om historien och framtiden, om Gustavsbergs identitet. Från att 
ha varit ett självständigt samhälle blir Gustavsberg nu till en handelsvara på Stockholms-
marknaden. I den fysiska miljön gäller det frågan om kulturarv. Hur hanterar man en 
byggnad som har spelat ut sin roll, men som är viktig för platsens historia? Hur långt kan 
man anpassa det gamla till det nya utan att det förvanskas, och hur mycket kan det nya 
anpassa sig till det gamla utan att helt tappa sin vitalitet? Det är en konfliktfylld frågeställ-
ning och i min gestaltning av Cirkuspaviljongerna försöker jag hitta ett sätt att genom 
arkitekturen aktivt diskutera den frågan genom att vara respektfull och respektlös på 
samma gång.

Byggnaden och programmet
Byggnaden är en stor fabrikshall på 9000 kvadratmeter med sågtandstak och pelarstruk-
tur. Fabrikshallen ligger inramad av byggnader runt om och den har en introvert karaktär 
med dålig kontakt med utsidan. Byggnaden är byggd i olika omgångar och har olika 
sorters bärande struktur och tak. Jag väljer att frigöra en yta på ca 3000 kvm i mitten av 
byggnaden och spara en ram runtom. Rummen i den kvarvarande hallen lämpar sig bra 
för biblioteket, konsthallen och porslinsmuseet, medan cirkusutställningen som behöver 
mer specifika rum läggs i mitten i en nybyggnad. I mitten förläggs också gemensamma 
verksamheter som scen, café, hörsal, cirkulation samt flera uterum.

Allt-är-möjligt-huset
Allt-är-möjligt-husets program delas upp i tre delar. En upplevelseutställning, en profes-
sionell scen som också delas med resten av huset och kan hyras av andra aktörer, samt 
en pedagogisk verksamhet för scenkonst för barn och ungdomar. För att skapa ett större 
utbyte mellan verksamheterna och ett intressantare rörelsemönster sprids de tre pro-
gramdelarna ut på fem volymer som kopplas samman med broar. Utställningen går som 
en slinga mellan alla fem volymerna.

Konstruktion och fasad
Konstruktionen består av pelare som bär upp utkragande balkrost. Avståndet mellan 
pelarna och fasaden är så pass brett att cirkulationen kan ledas längs utsidan. Dimension-
erna på pelare och balkar är väl tilltagna för att tillåta riggning av cirkusredskap.
Fasaden består av två stålplåtar som är monterade med 20 cm avstånd och är perforerade 
med hål i varierande storlek och triangelbaserade mönster i olika riktning. Varje skikt har 
ett regelbundet och statiskt mönster, men genom att överlagra två olika mönster skapas 
en rik variation och ett skuggspel som påminner om skuggan av ett lövverk. Genom att 
använda två skikt av perforerad plåt undviker man dessutom att plåten bara blir en platt 
silhuett i motljus, eftersom ljuset som studsar på den inre plåten lyser upp insidan på den 
yttre plåten. Effekten blir en ljusare fasad som har ett rikt ljusspel istället för den svartvita 
effekt som ett enkelt skikt skulle ha.
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CirkuspaviljongernaEn katedral byggd genom moskén i Cordoba, Spanien. Respektlös förvan-
skning eller respektfullt utvecklande? Maktskifte ger ny användning av äldre 
byggnad. Förändring av “fasad” i djupled.

Moskégårdens förhållande till staden. Vänder sig inåt mot en skyddad plats 
men manifesterar sig utåt genom vertikala element i en större skala.

Atriumhus från Pompeii. Intern cirkulation kring innergårdar, skiljda rum som 
vätter mot gatan inrymda i “muren”.

Fragmentering av uterummet. Moriyama house av Sanaa.
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