Guld eller skräp? David Chipperfields förslag till nytt Nobelcenter är Arkitekturupprorets främsta måltavla.

Kasper kalkons revolutionärer
Text: NILS FORSBERG

De är för traditionell arkitektur och mot modernismen.
De beskylls för att trakassera sina motståndare.
De har 33 000 medlemmar på Facebook. De kallar sig
Arkitekturupproret. Nils Forsberg granskar en folkrörelse
som får alltmer inflytande.
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Det finns ett självförtroende och en
formuleringsglädje som kännetecknar den
som upplever medvind. Arkitekturupprorets
texter präglas av gott humör, inte av
reaktionärt inkrökt rättshaverism.
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Spridds förslag till ny bebyggelse i 1890-talsstil i Växjö får MVG av Arkitekturupproret.

P

rotesterna mot nya byggnader har antagligen pågått sedan
den första byggnaden över huvud taget uppfördes. Man
kan tänka sig att åtminstone någon som bodde i en grotta
när de flesta gjorde just det blev irriterad på den som
plötligt fick för sig att uppföra en hydda. Den stör ju utsikten! För
resten är den inte stenåldersmässig heller. Så där gör inte vi.
Med den moderna tiden har de blivit vanligare. I Sverige med så
stark tro på det nya och en generell förkärlek för att vända blad,
har förändringarna gått snabbare än i samhällen med starkare
historiemedvetenhet.
Standardberättelsen om unga familjer som äntligen fick lämna
trånga gårdshus med dass på gården och flytta till nya trerummare
i den moderna förorten är stark. Det har förekommit protester mot
rivningar av gammal bebyggelse i svenska städer, men de har bara
undantagsvis stoppat den progressiva ångvälten. Bevarande har varit
synonymt med bakåtsträvande. Förespråkarna har antingen ansetts
vara oinformerade, nostalgiker eller växtfärgade och långhåriga

alternativtyper. De har kunnat ignoreras, eller i alla fall avfärdas.
Lyckliga gatan finns inte mer och snart går 34:an i himlen, sjöngs
det visserligen i svensktoppssuccéer. Framtiden måste ändå fram.
Frågan är om inte något håller på att hända. Något som dessutom
inte bara handlar om gammalt versus nytt, utan minst lika mycket
också om hur det nya ser ut.
Arkitekturupproret startade 2014 som en grupp på Facebook
med stridsrop som ”Låt oss bygga vackert igen” och ”Det finns
alternativ till fyrkantiga lådor”. Inspirationen kom från andra,
liknande facebookgrupper i Sverige och utomlands, som brittiska
Architectural Revival. Nu har Arkitekturupproret 33 000 medlemmar
och är därmed en av de största svenska facebookgrupperma över
huvud taget. För ett par år sedan bildades den ideella föreningen
med samma namn.
Syftet är att väcka diskussion och visa på alternativ till det de
kallar för den modernistiska traditionen och lyfta fram ”tidlösa
skönhetsvärden”. De förespråkar nyurbanism och kvartersstäder,
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småskalighet och större hänsyn till kulturarvet. Arkitekturupproret
har flera lokalföreningar och delar ut ett pris för bästa nya byggnad,
enligt föreningen om värdig kandidat finns. Kasper Kalkon-priset
delas däremot ut varje år, nu senast till kontorsbyggnaden Järnvägen
3 i Helsingborg. För närvarande pågår en omröstning om Sveriges
fulaste stad. I en artikel på hemsidan kartlägger föreningen i vilken
sorts hus arkitekter och direktörer i byggbranschen bor och ställer
dem mot deras produktion. De lyckas onekligen få fram vissa
kontraster där.
Populistiskt? Förenklande? Absolut. Som klassisk kvällstidningsjournalistik. Det intressanta är att det finns ett självförtroende och
en formuleringsglädje som kännetecknar den som upplever medvind.
Arkitekturupprorets texter präglas av gott humör, inte av reaktionärt inkrökt rättshaverism.
Varför är tiden mogen för det här nu? Sigvald Freylander är en
av Arkitekturupprorets talespersoner och har svaret klart:
– Folk har fått nog, helt enkelt. Modernistisk arkitektur har
dominerat helt sen 1930. Allt ser likadant ut.
Freylander hänvisar till undersökningar som säger att om folk

”Vi raljerar och retas, ja.
Trakasserier är inte bra men de
får nog bara ta det här.
Generationer av arkitekter
har inte fått uppleva kritik.”
kunde, om det fanns en fungerande bostadsmarknad där inte bara
ett fåtal faktiskt kan välja vilken sorts hus de vill bo i, skulle 75
till 85 procent välja bort modernism. Om man tänker på hur det
ser ut där folk har större möjlighet att styra sitt boendes utseende,
det vill säga i landets småhusområden, finns det skäl att tro att
det ligger något i detta. Adolf Loos tanke att avsaknaden av ornament
är ett tecken på själslig styrka har aldrig fått genomslag i bredare
folklager.
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”Det finns en bred enighet om att det
var stadsmord, när man skövlade gamla
kvarter och byggnader utifrån den
modernistiska grundidén att historien per
definition är något dåligt och unket.”

Kjellgren Kaminskys planer för området Kristineberg i Vallentuna.
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Per Svensson är politisk redaktör på
Dagens Nyheter, tidigare kulturchef
på Expressen och författare till flera
böcker som kretsar kring arkitektur
och samhällsplanering.
– Intrycket är nu att motståndet mot
den modernistiska stadsplaneringen är
stort. Det finns en bred enighet om att
det var stadsmord, när man skövlade
gamla kvarter och byggnader utifrån
den modernistiska grundidén att
historien per definition är något
dåligt och unket som ska raderas ut.
– Sen tror jag det handlar om skalan mer än om själva stilen egentligen.
Vi ska komma ihåg att det byggts väldigt mycket de senaste åren. Ribersborg i Malmö där jag bor har präglats
av new urbanism och en modern men

varierad bebyggelse men i takt med expansionen tilltar
monotonin, det blir raka blåsiga gator.
Arkitektkåren har en annan syn. Gert Wingårdh, ofta
i skottgluggen för Arkitekturupprorets attacker, har i
intervjuer sagt att han bara är emot dålig arkitektur, inte
äldre stilar i sig. Men när en IT-entreprenör avslöjade
planerna på ett nytt huvudkontor åt sitt företag i Växjö
för knappt två år sedan blev reaktionerna starka. Byggnaden
(ritad av Ola Broms Wessel på Spridd) ser på skisserna ut
som någon sorts nationalromantik i tegel. Ett drygt dussin
lokala arkitekter protesterade i pressen.
Det här är bara ett exempel. Arkitekter förfärar sig
över pastischer, men Arkitekturupproret förstår inte
vad de menar.
– Det stämmer ju inte, säger Sigvald Freylander. Det
är bara en utveckling av en tradition som går tillbaka till
antiken. Funktionalismen är hundra år gammal, det som
ritas nu är parodier på funkis. Och vem bestämmer vad
som är uttryck för sin tid?
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Trigueiros parhus på Öland är inspirerade av traditionella bystrukturer. Modernt eller gammalt?

– Arkitektkåren har hyllandet av det nya inbyggt i sitt yrkesetos,
menar Per Svensson. Med funktionalismen blev arkitekterna inte
bara dekoratörer som fixade fasaden. De skulle gestalta en överideologi, de skulle inte bara skapa hus utan hela samhället. Vi tog in
en arkitekt för att bygga till vårt sommarhus, en gammal skånelänga.
Hon vägrade att rita vissa fönster som vi ville ha dem. Så djupt
kan det sitta.
Både Svensson och Freylander erkänner att funktionalismen
medfört bra saker när det gäller standardisering och anpassning
till ett modernt liv, liksom att inte alla nya byggnader är fula och
saknar proportioner.
Och frågan om våra städers gestaltning är mer komplicerad än
vad Arkitekturupproret ger uttryck för. Det handlar inte bara,
eller ens mest, om enskilda arkitekter. Lika viktigt är byggherrar
och fastighetsbolag, och de politiker som i vissa fall håller i pengarna. Men nyanseringar och den norm som så länge sagt att det
är dyrt att variera, eller rentav dekorera byggnader och att det
därför är ofrånkomligt att bygga i modernistisk stil har aldrig varit
mer ifrågasatt.
En av landets mer uppmärksammade arkitekter som jag kontaktar inför den här artikeln vill inte medverka i något som har
med Arkitekturupproret att göra. Hon menar att hon hängts ut
av dem vilket lett till hatiska sms och trakasserier. Jag ber Sigvald
Freylander kommentera:

Adolf Loos tanke att avsaknaden
av ornament är ett tecken på
själslig styrka har aldrig fått
genomslag i bredare folklager.

– Vi raljerar och retas, ja. Trakasserier är inte bra men de får
nog bara ta det här. Generationer av arkitekter har inte fått uppleva
kritik. Deras hus förföljer mig, de är ren terror mot vanliga människor.
Det låter hårt men vi kommer inte att sluta att skratta åt kejsarens
nya kläder. Och vi får bara fler och fler sympatisörer – bland
arkitekter, byggare, politiker och inte minst vanligt folk. Vi är
själva förvånade över hur snabbt det går.
”Först ignorerar de dig. Sedan skrattar de åt dig. Sedan börjar
de bekämpa dig. Därefter vinner du.” Citatet brukar tillskrivas
Mahatma Gandhi och säger onekligen något om historiens dramaturgi. Arkitekturupproret går inte att ignorera längre, och ska
pendeln inte svänga över helt åt deras sida är det nog dags för
arkitekturetablissemanget att slipa argumenten och söka dialog.
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