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Avskalat
och brutalt
Stockholm
Brutalism är ett så brutalt ord att det
är frågan om det ska användas om
arkitektur. Det ska det, tycker vi på
Tidskriften Betong, som visar er
Stockholms stolta brutalism som inte
ber om ursäkt. Tvärtom.
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VID EN ANNAN strandväg, mer centralt i Storstockholm, finns ett musiktempel i betong. Det ser ut
att växa direkt ur berget i en park på Östermalm.
Och det gör det också, mer eller mindre, för två
tredjedelar av byggnaden ligger under mark.
Berwaldhallen är ett konserthus och hemmascen för Sveriges Radios Symfoniorkester och
Radiokören. Den byggdes på slutet av 70-talet
för symfoniorkestern som dittills hade flyttat

Villa Delin
VILLAN LIGGER på

Strandvägen 43 på Djursholm,
precis intill Stora Värtans
vattendrag.
Villan i rå betong och glas
uppfördes 1966-1970.
Arkitekt var Léonie Geisendorf.
Huset har två våningar.
På bottenvåningen ligger
ett två våningar högt vardagsrum med utsikt över
Stora Värtan. Kring vardagsrummet finns kök,
matsal, allrum och tidigare
en läkarmottagning. På övre planet finns flera sovrum. På grund av risk för
översvämning tilläts ingen
källare.
När det byggdes skulle
det bli ett barnvänligt och
öppet hus.
Villa Delin är ett privat
bostadshus.

runt mellan olika lokaler. Men det krävdes
många påtryckningar på politikerna för att
få till bygget. Sveriges Radios musikchef
påpekade att Radioorkestern varje år gör 120
framträdanden i radio och tv med så många
lyssnare att det varje gång motsvarar 25 fullsatta konserthus och radions företagsläkare
framhöll att ”orkestern mår dåligt”. Till slut
kunde arkitekterna Erik Ahnborg och Sune
Lindström vid Vattenbyggnadsbyrån börja
rita huset. I september 1976 genomförde Skanska de första sprängningarna. Byggmästare
Reinhold Gustavsson Byggnads AB skapade
exteriören som har liknats vid frusen musik.
Stora delar av Berwaldhallen placerades
djup ner i berget för att inte störa naturen och
omgivningen för mycket. Det gjorde också att
den sexkantiga konsertsalen skyddas från
buller. Ytterligare isolering fick man av dubbla betongväggar med en meters avstånd mellan varandra. Dessutom sparade de på uppvärmning tack vare bergets värmekapacitet.
Om vintern hålls värmen och om sommaren
är det svalt i det unika konserthuset.
”INGET VANLIGT JÄVLA HUS”, lär Filminstitutets
grundare Harry Schein ha sagt som en utgångspunkt för bygget av Filmhuset. Och det
blev inget vanligt jävla hus, det blev en 140

meter lång byggnad i obehandlad betong som
ska påminna om en kamera. Den tornar upp
vid sidan av Gärdets grässlätter som en markör
för filmen.
– Att bygga ett sådant stort hus som bara är
till för att uppmärksamma filmen som konstart, det säger något om den tiden och om att
Sverige ville ta plats inom filmproduktionen,
säger stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund, chef för Stockholms Stadsmuseum.
Men sedan Filmhuset stod klart 1971 har
åsikterna om byggnaden gått isär. Vissa tycker
att den är vacker, andra att det är en deprimerande bunker. Men tittar man en gång extra på
Filmhuset ser man att det är allt annat än en
bunker. Huset har många genomtänkta detaljer inspirerade av filmens värld. Fönsterrader
liknar bildrutor och linjerna i fasaden med
runda utgröpningar påminner om filmremsor.
Längst upp på den sluttande gången som
leder fram till entrén sitter en liten diskret stentavla med slarvigt inristad text: ”Anders Diös
byggde 1968-71. Peter Celsing Ark Kont. ritade
1965-71. Harry Schein S.F.I ledde 1963-71.”
Arkitekten Peter Celsing möttes av protester redan innan bygget var påbörjat, från
Försvarshögkvarteret. De ville inte ha några
fönster på den gavel som vätte mot deras kontor, ingen skulle se in hos försvarsmakten. Det

Berwaldhallen
BERWALDHALLEN ligger på
Dag Hammarskjölds väg 3,
på Norra Djurgården.
Byggnaden stod färdig
1979 och arkitekter var Erik
Ahnborg och Sune Lindström (Vattenbyggnadsbyrån).
Byggnaden är till stor del
nedsprängt i berget. Vertikala betonglameller vinklade mot stora glasytor ger
byggnaden dess speciella
fasad.
Bergwaldhallen ägs av
Sveriges radios förvaltning
och är i huvudsak konserthus för Sveriges radios
symfoniorkester och Radiokören.
Berwaldhallen är uppkallad
efter den svenska
1800-talstonsättaren
Franz Berwald.

ledde till att Peter Celsing fick rita gaveln fönsterlös, men han la till en detalj som en protest
mot säkerhetstänket – ett stort öga riktat mot
Försvarsmakten.
Peter Celsing har även byggt Riksbanken
och Kulturhuset i Stockholm.
– Peter Celsing var en av den tidens främsta
arkitekter och företrädare för brutalismen.
Spontant skulle jag säga att typiskt för brutalismen är den hårda och färglösa utsidan, men
att det inuti byggnaderna kan finnas kraftiga
färger och vara en ombonad miljö, som i Filmhuset, säger Ann-Charlotte Backlund.
I april 2015 skrev Ann-Charlotte Backlund
under motiveringen till att ge Filmhuset den
högsta av stadens kulturhistoriska klassificeringar: blå. Antikvarierna vid Stockholms
Stadsmuseum ansåg att den unika byggnaden
har ett både arkitektoniskt och byggteknikhistoriskt värde.
TROTS ATT DET ligger mitt i citys kärna är det
ganska glest i parkeringshuset Parkaden den
här dagen. En kvinna med påsar i händerna låser upp sin bil på avstånd, säger att hon har
bråttom, har inte tid att prata. Bilen står längst
bort och skyms inte av några grova pelare som
man annars ofta ser i parkeringshus. Det finns
inga pelare alls här. Vi är på våning fyra, det >>
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ETT ÄLDRE PAR kliver av bussen och ut på ett blåsigt Djursholms torg. De pekar ut riktningen
mot Strandvägen, säger att vi först måste vandra ner längs den gata där tågen rullade en gång
i tiden, men att det av spåren inget finns kvar.
– Ni ska titta på Villa Delin? Vad trevligt,
den byggnaden är välkänd här, säger kvinnan
och fortsätter. Den är fin. Ni borde komma hit
på sommaren också så ni får se hur vackert
de har gjort med grönskan runtomkring. Är ni
arkitekter?
Villa Delin är en av Djursholms arkitekturhistoriskt mest intressanta villor. Den skiljer
sig också mycket från de andra villorna längs
Strandvägen, där pampiga trä- och tegelhus
stoltserar, några av dem med egna små öar.
Grannskapet kallar den för ”betongvillan”.
På den grå fasaden klättrar växter och det går en
stenstig längsmed välformade buskar. En lång
fönsterrad ger utsikt över fjärden Stora Värtan
och intill huset växer en stor ask. Trädet fanns
med som ett önskemål redan innan läkarfamiljen Delin lät bygga huset i slutet av 60-talet, de
ville ha ”en skulptur i betong, placerad i nära
förhållande till en praktfull ask”. De önskade
också ett luftigt barnvänligt hus med oömma
material och många fönster.
Familjen vände sig till arkitekten Léonie Geisendorf. Hon hade arbetat i Paris hos Le Corbusier, en av brutalismens främsta arkitekter med
förkärlek till ”béton-brut”, obehandlad betong.
Han var Léonie Geisendorfs läromästare. Villan
på Djursholm kan därför ses som en länk till
den internationella brutalismen.
Det finns mer som gör villan speciell: det
hörde inte till vanligheterna att bygga villor med
fasader av rå betong, inte heller att arkitekten
var en kvinna. Bland de kända arkitekterna
från 60- och 70-talens Sverige hittar vi bara ett
kvinnonamn och det är Léonie Geisendorf. Hon
har ritat flera uppmärksammade byggnader i
Stockholm, bland annat S:t Görans gymnasium.
Redan som barn ska hon ha sagt: ”Jag vill rita
hus. Stora, stiliga, starka, stolta och vackra hus”.

Léonie Geisendorfs Villa Delin på
Djursholm har blivit ett klassiskt
exempel på svensk brutalism.
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Peter Celsings Filmhuset
stod klart 18 januari 1971
och delade folket mellan de
som tyckte det var
Stockholms vackraste
byggnad och de som bara
såg en deprimerande
betongbunker.

Hans Asplunds Parkaden står
minnesmärkt mitt i
Stockholm. När det byggdes
var det starkt USA-inspirerat
med sluttande våningsplan.

berättar de sifferformade hålen i betongräckena. Fyrorna släpper in ljus utifrån och genom
dem syns sidan av varuhuset Nordiska Kompaniet.
Kvinnan kör ner, ut ur parkeringshuset - alla
plan ligger ovan mark och de sluttar.
– Parkaden är byggt enligt en lösning från
USA med stora sluttande platåer och det finns
inga pelare som är i vägen. Det är en genial
konstruktion, säger Ann-Charlotte Backlund.
Parkaden ritades av arkitekten Hans Asplund och byggdes enligt modellen ”sloping
floor system”. Det innebär att bilarnas förflyttas uppåt genom att våningsplanen lutar
i körriktningen. Ett helt varvs körning i huset
motsvarar en våningshöjd.
Det finns sju våningsplan. För att ingen förvirrad människa ska skulle glömma bort var
bilen är parkerad skapade Hans Asplund ett
stöd för minnet genom sifforna i räckena. De
vändes mot varandra för att kunna läsas både
inifrån och utifrån.
– Parkaden är ett uttryck för hur bilismen
har påverkat stadsplaneringen och visar hur
mycket man ville att bilen skulle synas. Det är

Parkaden
PARKERINGSHUSET Parkaden ligger på Regeringsgatan 47–55, i Stockholms city.
Byggnaden ägs av fastighetsbolaget Hufvudstaden.
Parkaden var färdigbyggd 1964.
Arkitekt var Hans Asplund, som även ritade varuhuset Nordiska Kompaniets tillbyggnad längs
Regeringsgatan.
Hela huset är uppfört i betongelement, fasaden har
ett siffermönster som anger våningsplanet.
Till en början fanns här
plats för 915 bilar, men allt
eftersom tiden gick och bilarna blev större minskade
antalet till dagens 800.

inte ett parkeringshus i det fördolda - våningsplanen finns ovan marken och är utannonserade med siffror i betongen, säger Ann-Charlotte Backlund.
Parkaden byggdes i en tid när stora varuhus
expanderade. Någonstans måste kunderna
parkera bilarna och parkeringshus blev nya
inslag i stadsbilden. Idag finns endast ett oförändrat parkeringshus kvar från den tiden –
Parkaden. Och kvar kommer det att förbli. Parkaden är det enda parkeringshus i Stockholm
som har klassificerats. Den nådde högsta klassificeringen blått, vilket var något dåvarande
stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund
inte ville. Han tyckte att det behövdes andra
byggen på den platsen i city.
– Jag kan förstå att man som politiker viktar
olika intressen mot varandra, men vår uppgift
är att se vad som är speciellt med ett hus, vi
tittar inte på om det är stora skönhets- och
trivselvärden, utan på vad en byggnad säger
om sin tid och om människorna som levde
då. Brutalismens byggnader visar tecken på
efterkrigstidens rationella människor och en
framtidsoptimism där man byggde storskaligt. >>
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FILMHUSET ligger på Borgvägen 1-3 på Gärdet.
Huset stod klart 1971 och
byggmaterialet var platsgjuten betong.
Arkitekt var Peter Celsing, som har gett Filmhuset många detaljer med
filmreferenser.
Byggnaden är 155 meter
lång, 39 meter bred och 15
meter hög. Byggnadens
huvudentré nås via en lång
och bred ramp.
I huset, som ägs av
Svenska Filminstitutet,
finns kontor, tre biografer
och restaurang.
Filmhuset är K-märkt.

Filmhuset innehåller
mängder av associationer
till film, till exempel
fasadens fönsterlinjer
som påminner om
perforeringshålen i en
filmremsa,
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Balkongernas betongelement
med vit marmorkross i ytan
står i kontrast mot gavlarnas
svarta skivor. Fönstrens
bandverkan är förstärkta
genom fält av svart, glaserat
klinker mellan fönstren.

Det är en väldigt bra stadsplan
på det här området. Det bor
otroligt mycket människor här, runt
1 600, det är som en mindre tätort.
Tantohusen

32

OM DET VAR något som behövdes i Stockholm
på 60- och 70-talet så var det bostäder. Miljonprogrammet byggdes i förorterna, men det kom
också till stora bostadskomplex i stan. På Tantogatan på Södermalm ligger fem stora bostadshus intill Årstaviken. De sticker ut, framförallt för att de är bågformade.
Runtomkring finns grönområden och längs
vattnet ett promenadstråk. Eva Rudberg och
Bo Riddarström är ute på en förmiddagspromenad. De bor i ett av husen, på våning fyra.
Nu när det inte är löv på träden har de sjöutsikt, berättar de.
– Det är en väldigt bra stadsplan på det här
området. Det bor otroligt mycket människor
här, runt 1 600, det är som en mindre tätort.
Husen har fjorton våningar och det är 42
lägenheter i varje trappuppgång. Lägenhetslösningarna är ofta väldigt finurliga och bra,
säger Bo Riddarström och tillägger ett ”men”
med eftertyck:
– Det är inte flyttbara väggar, det är en skelettkonstruktion där alla väggar är av betong,
vilket är en belastning. Ska man göra om
något får man skära sig igenom.
Han säger att arkitekterna egentligen ville
ha en flexiblare lösning, men att beställarna
förmodligen pressade på för hårt.
– Det gör att det också är väldigt lyhört, ljud
sprider sig väldigt lätt i huset. Är det fest på
översta våningen så hörs det på den understa.
Borrar de där i ena änden av huset så hörs det
i den andra, säger Eva Rudberg.
Det visar sig att de båda är arkitekter och
därför kan mycket om husens konstruktion.
Hur skulle man ha byggt istället, tycker ni?
– Med en pelarkonstruktion. Då skulle du
vara friare att utforma hur det ska se ut inuti.
Då skulle inte heller ljudet vandra genom
huset på samma sätt. Har du en pelarstomme
går ljudet möjligen direkt igenom, men inte i
sidled via väggarna, säger Bo Riddarström.
Men, säger paret, de trivs här. Och det har
de gjort i 41 år.
– Det är ett oerhört populärt område. Har
man flyttat hit flyttar man inte gärna härifrån.
Det är fin stämning, säger Eva Rudberg.
Vad tycker ni om böjningen på husen?
– Det är enormt. Det innebär att när vi står
på balkongen ser vi bara en bit av varje hus,
för sen ”försvinner” huset. Om de hade varit

raka skivor hade det här området känts
väldigt tätt, säger Bo Riddarström.
– Husen är också byggda i olika höjder
och samverkar med Årstabron. Tanken
är att det ska se ut lite som en amfiteater.
Det var ett väldigt medvetet arkitektoniskt
grepp av de duktiga arkitekterna Åke Ahlström och Kjell Åström. Jag tycker helheten är oerhört fin, det är absolut ett av de
finaste bostadsområdena i Stockholm från
1960-talet, säger Eva Rudberg. ◆

Arkitekterna Åke Ahlström
och Kell Åström böjde de stora
bostadshusen på Tantogatan
så att de liknar en amfiteater
där Årstabron är scenen.

LIGGER PÅ Tantogatan
19-47, på Södermalm.
De fem bostadshusen
var färdigbyggda 1966.
Arkitekter var Åke Ahlström och Kell Åström.
Husen är bågformade
och olika höga, så att de
flesta ska ha utsikt över
Årstaviken som ligger alldeles intill.
Husen byggdes mycket
höga för att frige grönområden, men samtidig ge
boende åt många
människor. Idag bor här
cirka 1 600 personer.
Husen ägs av Bokbacken
fastigheter, Brf Tantotorget,
HSB och Stockholms stads
fastighetskontor.

Arkitekterna Bo Riddarström och Eva
Rudberg är nog de boende på Tantogatan i Stockholm som vet mest om
sitt hus allaskrymslen och vrår.
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Och man ville att det skulle sticka ut, säger
Ann-Charlotte Backlund.
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