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Formen på byggnaden utgår från en ellips som har modifierats genom att för-
skjuta kontrollpunkterna så att utrymmet mellan gården och ytterväggen vari-
erar efter vilken funktion som ytan används till. Foajén får en bredd som gradvis 
smalnar av i en processionell korridor som kröker sig runt en innergård in till 
samlingsrummet som öppnar upp sig i en större rumslighet.

Genom att låta en inre kurva avvika från den yttre bildas också ett mellan-
rum som utnyttjas till garderober, toaletter och förråd. Denna kurva blir det som 
definierar den sammantagna inre rumsbildningen och går att följa runt hela byg-
gnaden ovanför en avvikande diagonal som bildar vindfånget och avgränsar ett 
förberedelserum.

Byggnaden vänder sig i huvudsak inåt med undantag från ett stort fönster direkt 
i foajén som riktar sig i linje med Husarviken och fångar upp vattenkontakten. 
Gården är omsluten av ett noga utstuderat raster som gradvis öppnar upp sig 
i vandringen mot samlingsrummet och förser byggnaden med dagsljus sam-
tidigt som det begränsar genomsiktligheten mellan foajén och samlingsrum-
met. Utöver möjligheten att använda gården ceremoniellt får man en kontakt till 
björkarna utanför. Det finns också en möjlighet att gå ut mot ängen direkt från 
samlingsrummet genom ett diskret dörrpar i väggen.

Efter att ha hittat formen på byggnaden har plankor distribuerats ortogonalt mot 
dessa kurvor. Varje planka har förskjutits så att dess ena hörn möter kurvan. 
På så vis bildas en perfekt fördelat gradient med avseende på hur mycket av 
plankans bredsida som blir synlig och en melerande rastereffekt uppstår.

Genom att montera plankorna efter formsågade plywoodskivor kan de fixeras 
i rätt position. Plankorna är dels skruvade i varandra, dels skruvade i plywood-
skivorna. På detta sätt ges en kontroll av väggelementens exakta utformning 
och kan monteras på plats i sektioner. Den inre raden av plankorna vilar på en 
betongsockel och bär via vertikala plywoodskivor den yttre raden.

Dimensionen på plankorna varierar i bredd beroende på var på kurvan de lig-
ger. De bör ha en överlappning på minst 30 mm för att kunna skruvas i varandra 
vilket gör att när förskutningen ökar så ökas bredden på plankan. När kurvan 
blir horisontal i förhållande till plankans bredd övergår plankorna till att passa i 
varandra med en ursparning. Plankans maximala bredd blir 300 mm. Tjockle-
ken är 50 mm ohyvlat. Där den inre raden av plank möter en takbalk används 
en minsta bredd på 150 mm för att ta hand om lasten från taket.

Bakgrunden till projektet är att jag upplever att religiösa församlingar ofta har 
en agenda som begränsar individens strävan efter självförverkligande och 
som snarare bygger mer eller mindre på dogmatik. Mitt intryck från människor, 
främst i min generation, är att detta utgör en begränsning som resulterar i att 
man vänder religionen ryggen. Religionsfriheten är väl förankrad i vår kultur, 
och vi är närmast toleranta till den grad att vi inte tar ställning. Min ståndpunkt är 
att ett andligt intresse inte bör reduceras till ett val av religiöst uttryck, utan bör 
snarare vara en fråga om att ges möjlighet att hitta sin egen tro. 

Den religiösa mångfalden har blivit påtaglig i vårt moderna samhälle. Dels 
genom invandring och ökad kontakt med andra kulturer, men också genom 
nya livsåskådningsmässiga intressefält. Vi ser en privatiserad religiositet, en 
slags vag andlighet som för många får större betydelse an de gamla institu-
tionella samfunden. Denna senmoderna religiösa trend kännetecknas av en tro 
på människans inre som kraftkälla snarare än något utomjordiskt. Vidare ser vi 
hur individen plockar ur befintliga andliga traditioner, men på sina egna villkor. 
Fokus ligger på den egna erfarenheten snarare än på en institutions officiella 
sanktioner. 

Sedan upplysningstiden och den moderna vetenskapens framväxt har män-
niskan haft anledning att tro att alla livets frågor kommer kunna besvaras med 
rationella metoder. Man har pratat om ”människans frigörelse genom veten-
skap, teknik och rationalitet”. Men sedan en tid präglas vår samtid snarare av 
ett postmodernt avståndstagande från tron om den absoluta sanningen. Istället 
talar man om samexistens och situationsberoende livssyner.

Den sociala funktion religionen har haft med samling kring gemensamma över-
tygelser, har delvis ersatts av annan verksamhet i andra organisationer. Indi-
vidualismen passar inte in religionernas strikta regler. Ändå tror jag det finns 
ett behov av en allmän institution som behandlar människors längtan efter an-
dlighet och som kan administrera de praktiska, formella aktiviteter som fortfar-
ande efterfrågas.

Platsen för en byggnad av detta slag kräver god tillgänglighet samtidigt som 
det är önskvärt med en viss avskildhet. Det skall vara en plats som tillhör alla 
med en neutral omgivning. Min idé är att ta tillfället i akt i och med utvecklingen 
av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och lägga byggnaden i anslutning till 
stadsdelen. 

Norr om Gasverken ligger Husarviken, en grund långsmal havsvik som får sitt 
till tillflöde från Uggleviken och Laduviken och utgör gränsen mellan Hjorthagen 
och Kungliga Nationalstadsparken, Norra Djurgården. På ena sidan viken växer 
en ny stadsdel fram av innerstadskaraktär, på den andra ligger ett mycket kul-
turhistoriskt värdefullt landskap med en gles äldre bebyggelse. Längs strand-
kanten ligger en strimma träd innan ett öppet landskap breder ut sig, avdelat 
med en mindre asfalterad bilväg. 

Mitt förslag är att lägga byggnaden i skogsbrynet till en björkdunge mellan 
ängen och en promenadstig vid vattnet. Här ligger byggnaden skyddad från 
stadsbebyggelsen, men samtidigt nära tillgänglig och med goda kommunika-
tionsmöjligheter. Byggnaden sjunker delvis in bland träden. Dess orientering 
följer vikens längdriktning och växer ut mot ängen. Parkering finns redan idag 
anordnat längs med ena sidan av vägen, med plats för ca 30 fordon.

LOA : 188 m2

BTA: 266 m2 inkl. gåden om 54 m2

Samlingsrummet: ca. 88 m2

Byggnadshöjd: 4,5 - 5,5 m

bredd 15,7      längd 20,8 m

Man kan idag tala om en spiritualitet som betecknar en institutionellt obunden 
form av religiositet. Tillsammans med en ökad sekularisering av samhället har 
detta lagt grunden för en ny form av andlig tolkning.  De karaktärsdrag som 
finns inom den nya andligheten har för mig varit viktig att ta till vara på och ta 
ställning till. 

Det finns en stor efterfrågan på platser för ceremonier som kan ersätta de strikt 
religiösa. Det finns ett behov av rum för dessa ceremonier som saknar religiös 
åskådning eller ideell tillhörighet. Med respekt för människor olika uppfattningar 
skall en byggnad med neutral andaktsfullhet skapas.

Mitt syfte är att möta detta behov med en byggnad som omhändertar alla de 
som söker ett alternativ till de religiösa samfundens utbud. En plats dit både 
troende och icke troende på ett avslappnat sätt kan hålla med de ceremonier 
som, mycket av tradition, men också av längtan, behövs. 

Utifrån den målgrupp som jag främst vänder mig till har jag identifierat några 
principiella värden som jag arbetat med för att kunna möta upp i byggnadens 
uttryck. Dessa värden bygger på delaktighet, jämlikhet och ödmjukhet. Arkitek-
turen är ett svar på dessa värden och gör en ansats till att lyfta fram människan 
och naturen som det centrala. Den traditionella kyrkoarkitekturen kan innebära 
ett problem i det avseendet att den, om inte rent faktiskt geometriskt så åtmin-
stone associativt, har ett bagage som består i att den delvis kan anses repre-
senterar ett förkroppsligande av ett annat synsätt.

Min byggnad är inte en motreaktion på något äldre förhållningsätt utan snarare 
ett svar på ett nytt. Vidare kan man säga att byggnaden är passivt inkluderande. 
Med passivt menar jag att den öppnar för mångfald och innebär ett alternativ 
snarare än att försöka tillgodose allas krav och behov.

BAKGRUND SYFTE

PLATSEN BYGGNADEN

FOTOMONTAGE AV ENTRÉN FRÅN NORR (OVAN), SKOGSDUNGEN FRÅN SÖDER



SITUATIONSPLAN SKALA 1:500

LANDSKAPSEKTION SKALA 1:500
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MÖBLERINGSALTERNATIV:
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MODELLFOTO FRÅN SAMLINGSRUMMET (vänster), KORRIDOREN (höger)



RENDERING FRÅN KORRIDOREN (vänster), GÅRDEN (höger)
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SEKTION C-C  SKALA 1:20
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Plansnitt genom plywooden
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Plansnitt genom isoleringen


