


STHLM 
BRUTAL

INNERSTADENS ARKITEKTUR UNDER 60- OCH 70-TAL

TOVE FALK OLSSON   MARTIN RÖRBY   

B O K F Ö R L A G E T  M A X  S T R Ö M

Sthlm Brutal finalinlaga.indd   1 2015-09-22   20:01

This is a low resolution PDF-file that is intended for proofreading. Do NOT use for printing purpose. 



Sthlm Brutal finalinlaga.indd   2 2015-09-22   20:01

This is a low resolution PDF-file that is intended for proofreading. Do NOT use for printing purpose. 



FÖRORD

Det finns hus och det finns hus. Och sedan finns husen som alla, eller åtminstone väldigt 
många, älskar att hata. Det här är en bok om dem. 

Med en ofta stor och avvikande skala och fasader i betong, glas och metall utgör bygg-
naderna som uppfördes i Stockholms innerstad under 1960- och 70-talen ett fränt inslag 
i stadsbilden. De är djärva, uppkäftiga och uppfattas inte sällan som rent brutala. Därav 
titeln Sthlm Brutal – innerstadens arkitektur under 60- och 70-tal. Men den många gånger 
råa karaktären till trots uppvisar de här husen samtidigt en arkitektonisk skärpa och en om-
sorg om detaljerna som inger respekt och skvallrar om en konstnärligt betydande period i 
huvudstadens fysiska utveckling. 

Upprinnelsen till boken var ett reportage om framtidens K-märkta hus i Tidningen Öster- 
malm som vi gjorde tillsammans med kulturvetaren och journalisten John Gordon redan 
år 2000. Efteråt kände vi alla tre att arbetet varit både spännande och lustfyllt. Vi kunde 
dessutom konstatera att det saknades en samlad presentation av denna, den sena moder-
nismens arkitektur i Stockholms innerstad. Samtidigt såg vi hur både betongen och glaset 
fått ett nytt uppsving i den samtida arkitekturen, gärna med tydliga referenser just till den 
sena modernismen. Parat med det starka intresset för 1960- och 70-talens design som då 
också börjat göra sig gällande bestämde vi oss så för att göra denna bok. Omständighet-
erna har sedan gjort att John Gordon inte aktivt kunnat delta i projektet hela vägen. Utan 
hans initiala insatser och helhjärtade stöd under det fortsatta arbetet hade det dock inte 
blivit någon bok.

Det ska med en gång sägas att boken inte är en heltäckande och i alla delar uttömmande 
studie över den aktuella periodens byggande i Stockholms innerstad. Den forskningsinsats 
som krävs för att åstadkomma en sådan återstår fortfarande i väsentliga stycken att göra. 
Däremot kan vår bok med sitt fokus på arkitektonisk gestaltning och estetiska värden för-
hoppningsvis väcka intresset för de avtryck tiden lämnade i den bebyggelsemassa som 
sammantaget utgör centrala Stockholm – och i bästa fall även inspirera till vidare studier, 
fördjupningar och upptäcktsfärder!

Stockholm i augusti 2015
Tove Falk Olsson och Martin Rörby
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EN KONTROVERSIELL GULDÅLDER
Stockholms innerstad ruvar på en arkitektonisk skatt som bara väntar på att bli upptäckt av 
alla som är beredda att se sig omkring utan förutfattade meningar. Det handlar om alla de 
hus och miljöer som tillkom under 1960- och 70-talen. Sorgen över det gamla och invanda 
som försvann, liksom associationerna till de mindre lyckade delarna av miljonprogrammets 
förortsbyggande, har länge grumlat blicken. I den mån innerstadsbebyggelsen från den 
här tiden alls uppmärksammats har det därför som regel varit i mycket kritiska ordalag. 
Strykpojkarna känner vi alla till – Sergels torg, KTH:s före detta arkitekturskola, Garnisonen, 
Åsö gymnasium och det bostadshus vid Karlaplan som fick ersätta det så kallade Strind-
bergshuset. Lika intressant som symptomatiskt är att inget av dessa objekt per definition 
egentligen är särskilt ”dålig” arkitektur, snarare tvärtom. Likafullt är det på just dessa som 
frustrationen och ilskan över innerstadens förvandling framför allt projicerats.

Under senare tid har en förändring av attityden till den här tidens arkitektur dock på allvar 
börjat märkas. Nyanseringen av synen på miljonprogrammets bostadsområden och den in-
tensiva diskussionen om Sergels torgs framtid åren kring det senaste sekelskiftet är uttryck 
för detta. Flera dagstidningar och tidskrifter har också tagit upp periodens byggande till mer 
seriös behandling. Fastighetsägare och förvaltare har dessutom börjat sträcka på ryggen 
och med viss stolthet framhålla sina innehav tillkomna under dessa decennier. Att Stads-
museet i Stockholm för några år sedan också genomförde en inventering och kulturhistorisk 
klassificering av bebyggelsen i cityområdet från den här tiden är ytterligare ett uttryck för 
den nya inställningen. Att en del av denna omvärdering hänger samman med att 1960- och 
70-talens generationer nu växt upp och blivit en väsentlig kraft att räkna med är uppenbart.

Tidsandan

Det är en sammansatt och komplex period i vår moderna historia vi har att göra med här. 
Det tidiga 1960-talets obändiga framtidsoptimism och rymdromantik hinner förbytas i något 
helt annat redan innan den första bemannade månlandningen med Apollo 11 genomförs 
1969. Med morden på USA:s president John F. Kennedy och medborgarrättskämpen Martin 
 Luther King, Vietnamkriget och studentrevolten förlorar efterkrigstiden oskulden. Det tidiga 
1970-talets energikris sätter ett nytt stämningsläge och diskussionen om atomkraft som 
alternativ energikälla får i slutet av decenniet nytt bränsle genom haveriet i kärnkrafts- 
anläggningen i Harrisburg.

I Stockholm inleds den här perioden med att den slutgiltiga utformningen av Sergels 
torg fastställs av stadsfullmäktige 1960. Intresset för den gamla bebyggelse som avses att 
rivas i de centrala delarna av staden börjar så sakta vakna till liv utanför en snäv fackkrets. 
Den cityplan som presenteras 1962 utlöser därför stark kritik och den bearbetade plan som 
läggs fram fem år senare bemöts med minst lika stor misstro. Många, framför allt unga 
stockholmare engagerar sig på olika sätt, bland annat i stadsmiljögruppen Alternativ stad. 
Rivningsmaskineriet mal trots detta oförtrutet på och med utplåningen av det gamla Brunke- 
bergstorg och den nedre delen av Regeringsgatan får många nog. Almstriden 1971, som 
gällde fällning av Kungsträdgårdens almar, blir så kulmen på missnöjet, och klyftan till de 
organ som beslutar över stadens fysiska utformning vidgas.

Resten av 1970-talet präglas av frustrationen över de till synes övergivna byggroparna 
och de hårdhänta saneringarna av bostadsbebyggelsen på malmarna. Ockupationen av 
kvarteret Mullvaden 1978, som dock inte leder till att de gamla husen räddas, blir till sist 
vändpunkten. Med beslutet att renovera istället för att riva bebyggelsen utmed Gamla 

Det så kallade Strindbergshuset vid  
Karlaplan ritades av Ludwig Petersson  
och Ture Stenberg och uppfördes 1896. 
August Strindberg hade sin bostad här 
1901–08. Strindbergshuset revs 1969. 
Foto: Margareta Cramér.
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Brogatan tar en ny, postmodernistisk era vid som ser de äldre miljöerna som bevarande-
värda och samtidigt bejakar en lek med tidigare epokers stilar även i det som skapas nytt.  

Influenserna

Stockholmsarkitekturen har aldrig stått fri från influenser från andra håll. Detta gäller i synner-
het under efterkrigstiden. Inflytandet från USA är kanske som allra starkast under 1950-talet, 
men också större delen av det följande decenniet genomsyras av ideal från andra sidan 
Atlanten. Detta gäller naturligtvis inte enbart Stockholm och Sverige, utan Europa i stort. Att 
ärevördiga Mercedes-Benz i slutet av 1950-talet förser sina bilar med fenor säger det mesta.

I Stockholmsarkitekturen är det framför allt vurmen för höga hus och glasfasader som 
härrör från USA, liksom idéerna om stora, öppna kontorslandskap och en särskild shopping-
arkitektur. Synen på staden som en organism där bilen och de bilburnas behov ska sättas 
i första rummet hämtar också näring från Amerika, även om Stockholm i detta avseende 
drabbas lindrigt i jämförelse med många europeiska städer som till exempel Birmingham 
och Bryssel.

Den stora skalan i bebyggelsen rent allmänt och förtjusningen i att upprepa hela bygg-
nadskroppar och fasadmotiv i vad som kan tyckas all oändlighet har däremot sina rötter i 
mellankrigstidens Europa. Arvet efter pionjärer som Cornelis van Eesteren, Ludwig Hilber-
seimer och Le Corbusier är i innerstaden som tydligast i bostadsproduktionen. Kvarter som 
Fältöversten och Täppan (sidan 91) och områden som Rosenlund och Tanto är ett slags kon-
kretisering och vidareutveckling av 1920- och 30-talens visioner, men också kontorsbyggen 
som Garnisonen och Polishuset är beroende av detta idégods. 

Den i hög grad skulpturala, riktigt storskaliga brutalismen vinner dock inte terräng i 
Stockholm. Här får vi aldrig några motsvarigheter till John Madins Central Library i Birming-
ham eller Kallmann, McKinnell & Knowles City Hall i Boston, båda utformade som väldiga, 
uppochnedvända zikkurater i rå betong. Inte heller vågar vi oss på bostadsexperiment 
som Moshe Safdies Habitat 67 i Montréal eller Kisho Kurokawas Nakagin Capsule Tower i 
Tokyo. Det närmaste vi formmässigt kommer i den här vägen är Tjeckoslovakiens tidigare 
ambassad och några vågade hörnlösningar på annars ganska ordinära hus.

Byggnadsuppgifterna

Vilka typer av byggnadsuppgifter är det då som är aktuella i Stockholms innerstad under 
den här perioden? Spontant skulle man nog säga kontor, banker och större butikskomplex. 
Förvisso är det också många sådana projekt som genomförs. Inte minst kräver den kraf-
tigt växande statliga förvaltningen nya och ändamålsenliga lokaler, men även näringslivet, 
detaljhandeln och kulturen, liksom ”den tredje statsmakten”, alltså media, befinner sig i ett 
mycket expansivt skede. Det är alltså inte någon slump att komplex som Garnisonen, den 
nya Riksbanken, Wenner-Gren Center, Åhlénsvaruhuset, Gallerian, Kulturhuset, Radiohuset 
och tidningsdrakarnas nya hus i Marieberg ser dagens ljus under 1960- och 70-talen.

Trots detta är en inte obetydlig del av det som uppförs faktiskt bostäder. Det rör sig om 
storskaliga områden på gammal industrimark, eller på ytor som tidigare upptagits av mer 
småskaliga bostads- och hantverksmiljöer, men också om enstaka relativt små fastigheter 
infogade i äldre miljöer. I innerstaden finns således allt ifrån vad man lite slarvigt skulle 
kunna beteckna som ”förortsmiljöer”, exempelvis Drakenbergsområdet på Södermalm, till 
mycket exklusiva bostadshus, flera av dem uppförda på Östermalm, varav ett till och med 
vid fashionabla Strandvägen.

Sergels torg under uppförandet 1966 
med en Mercedes-taxi försedd med 
fenor i förgrunden.
Foto: Lennart af Petersens.
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Arkitekterna

De arkitekter som under den här perioden formar den nya innerstadsbebyggelsen kan grovt 
sett delas in i tre grupper: den första generationens modernister, 1910-talets män (och 
kvinna)  samt det yngre gardet. 

I den första gruppen återfinns personer som Sven Markelius, Paul Hedqvist, Nils Einar 
Eriksson, Sven Backström, Leif Reinius, Nils Sterner, David Helldén och Sune Lindström, 
alla tämligen namnkunniga och alla på höjden av sina karriärer i början av 1960-talet. De 
flesta drev sina helt egna kontor, men Sven Backström och Leif Reinius samarbetade sedan 
1936 under firmanamnet Backström & Reinius och Sune Lindström hade sin verksamhet 
inordnad under Vattenbyggnadsbyrån, VBB, sedan 1944. 

Den andra gruppen omfattas av arkitekter som Folke Löfström, Anders Tengbom, Torbjörn 
Olsson, Magnus Ahlgren, Sven Silow, Carl Nyrén, Bengt Lindroos, Alf Bydén, Örjan Lüning, 
Yngve Tegnér och Gösta Åbergh. Många av dessa var redan etablerade i slutet av 1950-talet, 
men de skulle på allvar befästa sina positioner under de följande decennierna. Till denna 
grupp kan också räknas en närmast okänd storhet som Henning Orlando och en av de 
få kvinnor som vid denna tid gjort sig ett namn i det svenska arkitektetablissemanget, 
Léonie Geisendorf. Även de flesta av dessa drev egna arkitektkontor, men Magnus Ahlgren, 
Torbjörn Olsson och Sven Silow hade gemensam firma kallad just Ahlgren-Olsson-Silow, 
senare känd som AOS. Léonie Geisendorf samarbetade med sin make Charles-Edouard 
Geisendorf, Alf Bydén var knuten till VBB där han var en av Sune Lindströms närmaste 
samarbetspartner och Bengt Lindroos hade kontor ihop med den yngre Hans Borgström.

I den tredje gruppen hittar vi yrkesmän som Peter Celsing, Sten Ramel, Hans Asplund, 
Tage Hertzell, Lennart Kolte, Sune Malmquist, Lennart Skoogh och Jan Lunding. Av dessa 
var det egentligen bara Hans Asplund och Peter Celsing som gjorde sig ett namn i början 
av 1960-talet. Dessa drev i likhet med Sten Ramel, Lennart Kolte och Jan Lunding (som 
dock var nära lierad med KFAI) egna kontor. Sune Malmquist och Lennart Skoogh hade 
däremot gemensam firma och Tage Hertzell utgjorde sedan 1957 tillsammans med Lennart 
Lundström, John Sjöström och Ragnar Uppman A4 Arkitektkontor.

Det faktum att endast en kvinnlig arkitekt utmärker sig bland de många männen under 
den här perioden förtjänar att uppehålla sig vid ytterligare något. Arkitektbranschen är under 
1960- och 70-talen alltjämt närmast totalt dominerad av män, åtminstone utåt sett. Dock 
tycks det under den här perioden finnas ett antal kvinnor i ”andra ledet”, som gör betydande  
insatser på sina manliga kollegors/chefers kontor, men som för eftervärlden ännu så länge 
är relativt anonyma. Här behövs ny forskning som kan revidera bilden av de faktiska 
förhållandena under dessa decennier, så att detta det senmodernistiska skedet i huvud- 
stadens arkitekturutveckling kan framträda med ytterligare relief.

Tekniken och materialuttrycken

Den svenska industrin går på högvarv under en stor del av den aktuella perioden, vilket 
för med sig arbetskraftsbrist. Samtidigt finns ett skriande behov av nya byggnader, främst 
bostäder, men som redan framgått även mycket annat. Enkelt uttryckt behöver man därför 
finna metoder för att med så få händer som möjligt bygga så mycket som möjligt. Bygg- 
bolagen utvecklar därför olika system för prefabricering av byggnadselement. Samtidigt ut-
arbetar Byggnadsstyrelsen, den statliga myndighet som vid den här tiden svarar för en stor 
del av det offentliga byggandet, en så kallad strukturfilosofi i syfte att försöka rationalisera 
byggprocessen ifråga om både styrverktyg och praktiskt genomförande. Sammantaget 
resulterar dessa strävanden i en arkitektur där den fria måttsättningen ersätts av givna  

Den samlande hallen i S:t Görans  
gymnasium med råa betongytor som ett 
dominerande inslag. Charles-Edouard och 
Léonie Geisendorfs betongbrutalistiska 
skapelse från sent 1950-tal introducerade 
en mer brutalistisk ådra i Stockholms- 
arkitekturen.
Foto: Sune Sundahl.
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modulmått och den hantverksmässiga omsorgen byts ut mot maskinmässig, industriell 
finish – vilket i sig inte behöver vara något dåligt.

Betong är det material som de flesta nog associerar till 1960- och 70-talens byggande. 
Det är också ett av de flitigast använda materialen, framför allt i stomkonstruktionerna, 
men även som fasadmaterial. I den senare egenskapen har dock betongen så många olika 
uttryck att det egentligen är svårt att tala om den som ett enda material. Här återfinns alla 
tänkbara ytor, strukturer och färger; den råa, grå, formsatta betongen, den vid gjutningen 
krattade betongen, den efter gjutningen huggna betongen, den infärgade betongen, den 
i olika kulörer målade betongen och betongen med inslag av olika typer av ballast, för att 
bara nämna några varianter.

Betongen är dock inte det enda material som används i exteriörerna. Metall eller plåt 
används också flitigt och även här kan uttrycken skilja avsevärt. Mått och profiler på dessa 
material kan varieras i nästan all oändlighet och detsamma gäller ytbehandlingen som kan 
spänna från knallorange brännlackering till mörk eloxering eller kontrollerad oxidering, till 
exempel koppar som får ärga eller cortenstål som får rosta.

Även glas används generöst. Antingen handlar det om stora, transparenta ytor som  
varvas med metall eller betong, eller om lackerat eller genomfärgat fasadglas som hålls på 
plats av metallister eller clips. Variationsmöjligheterna är också här stora. Det transparenta 
glaset kan mörktonas eller tintas i olika metalliknande färger, medan fasadglaset kan ges 
ett stort antal olika kulörer. 

Tvärtemot vad man kan tro så används också de mer traditionella fasadmaterialen som 
natursten, tegel, klinker, puts och trä fortfarande mycket under den här perioden, men 
många gånger i lite oväntade konstellationer med varandra eller andra material. Generellt 
sett är det just det okonventionella i uttrycket man strävar efter parat med en vurm för det 
avklädda, konstruktionsredovisande och ibland direkt råa.

En guldålder?

De byggnader och miljöer som kommer till i Stockholms innerstad under 1960- och 70- 
talen får ett skiftande mottagande. Generellt är inställningen till den nya arkitekturen i början 
av perioden välvilligare och ibland riktigt positiv, medan den mot slutet blir allt kärvare och 
emellanåt direkt förgörande. Med dagens perspektiv kan man tveklöst säga att mycket av 
det som skapades under dessa decennier är långt bättre än sitt rykte. Den avoga inställ-
ningen som rått under lång tid har dessvärre fört med sig att flera viktiga objekt tillfogats 
grava skador genom ogenomtänkta ombyggnader. Exempelvis har Bengt Lindroos raffi-
nerade sidoentré till NK med referenser till både Ferdinand Bobergs ursprungliga varu-
hus och Gunnar Asplunds Skandiabiograf kvaddats till förmån för butiksarkitektur av det 
mer mediokra slaget. Likaså har den till synes fritt svävande takskivan i sten på Nils Einar  
Erikssons kontorshus vid Sveavägen mitt för Hötorgscity ersatts med en ny uppglasad 
takvåning som allvarligt devalverar byggnadens arkitektoniska kvaliteter och därmed också 
påtagligt skadar värdet på den större helhetsmiljön i Sergels torgs närhet.

Byggnaderna och miljöerna från den här tiden upplevs fortfarande av många som kontro- 
versiella, både genom sitt uttryck och som symboler för en tid som for ovarsamt och  
emellanåt direkt hänsynslöst fram med den äldre stad som var vårt gemensamma arv. Men 
samtidigt är detta en period som idag utgör en del av Stockholms historia och som avsatt 
ett antal objekt av betydande arkitektonisk och estetisk kvalitet. Kanske skulle man därför 
faktiskt också kunna tala om den här tiden som något av en guldålder.

Bengt Lindroos sidoentré till NK från  
Regeringsgatan som den ursprungligen 
såg ut, med en intim skala och välvda glas.

Höger: Den 12 maj 1967 invigdes  
Kaknästornet av dåvarande kommunika-
tionsminister Olof Palme. Det 155 meter 
höga tornet tog fyra år att resa och är 
Stockholms högsta byggnad. 
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Wenner-Gren Center i 
Sveavägens norra ände. 
Gavelfasadernas storskaligt 
korrugerade plåt ger liv åt 
fasaden och får byggnaden 
att se ännu högre ut.
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En inte obetydlig del av det som byggs nytt i Stockholms innerstad under 1960- och 70- 
talen är kontor – ett resultat av att tjänstemannasidan växer inom såväl privat som offentlig 
sektor. Det här är också den sista perioden innan datorerna på allvar gör sitt intåg som ett 
verktyg i kontorsarbetet, vilket innebär att det många gånger fortfarande handlar om per-
sonalintensiva verksamheter.

Några av de finaste, men också mer omdebatterade, kontorshusen som uppförs i början 
av 1960-talet är i förhållande till den rådande normalskalan i Stockholm höga hus. Riktigt 
höga hus. Frågan om den här typen av byggnaders kvaliteter och tillkortakommanden och 
vilka värden de egentligen kan tillföra stadsbilden är inte ny. Den uppkommer första gången 
redan i början av 1900-talet, dyker upp igen på 1920-talet i samband med Kungstornens till-
komst och är sedan en mer eller mindre stående punkt på stadsbyggnadsagendan under 
de tre följande decennierna. Men det är egentligen först med projekt som Hötorgscity och 
den så kallade Skatteskrapan på 1950-talet som det hettar till ordentligt. Resultatet blir 
några grundläggande principer som sedan följs. Höghusen ska ses som enstaka, eller 
eventuellt grupper av solitärer som antingen förstärker topografin i det skärgårdslandskap 
som i grunden präglar Stockholm eller markerar stadens entréer, och höjden bör ligga i ett 
spann någonstans mellan 60 och 85 meter för att knyta an till kyrktornen och andra äldre 
höga accenter. 

De olika byggsystem som, bland annat av statliga Byggnadsstyrelsen, utvecklas speciellt 
för kontorsförsörjningen tar sin utgångspunkt i fasta modulmått som kan adderas ett, två 
eller flera för att åstadkomma olika rumsstorlekar. Många små rum utmed långa, smala 
korridorer, cellkontor, är det vanliga. Med högre tjänstegrad i offentlig anställning eller starkare 
position i det privata näringslivet kommer rätten till fler moduler, alltså större rum. Av den 
anledningen är enkelt flyttbara väggar en självklar del i systemtänkandet, som därigenom 
även dikterar fasadernas utformning med många relativt små och tätt sittande fönster – om 
man så vill en direkt visuell spegling av det rationella tänkande som är förhärskande. 

Det är först mot andra halvan av den aktuella perioden som även ett annat ideal för 
kontorsplaneringen på allvar börjar göra sig gällande, nämligen idén om det öppna kon-
torslandskapet. Liknande tankegångar har tidigare funnits i Sverige och Stockholm, men 
de direkta influenserna kommer nu från USA, där man ända sedan 1930-talet sett potenti-
alen i kontorslösningar av det här slaget. Den nygamla principen får tydliga återverkningar 
i sättet att gestalta kontorshus. Modultänkandet med dess strikt matematiska fasadmotiv, 
egentligen möjliga att upprepa i all oändlighet, får nu sällskap av betydligt friare och mer 
varierade fasaduttryck.

Många av kontorskomplexen från den här tiden – oavsett om de är uppförda av det 
allmänna eller av privata byggherrar – rymmer publika delar; generösa foajéer och mot-
tagningsrum, hörsalar och påkostade representationsutrymmen. Inte sällan finns inslag av 
konst som på olika sätt integrerats i den interiöra gestaltningen.  

 

WENNER-GREN CENTER

Som ett utropstecken i 
norra änden av Sveavägen 
ligger det där. Placerat 
på skrå med en rombisk 
grundplan och successivt 
avsmalnande uppåt på det 
mest raffinerade vis, intar 
byggnaden än idag en 
särställning internationellt 
som ett av de formmässigt 
intressantaste höghus som 
uppförts. Tillsammans med 
en lägre symposiebyggnad 
och en halvcirkelformad 
volym med gästforskar- 
bostäder som omsluter ett 
parkliknande rum bildar 
höghuset en anslående 
ensemble. Festlokalen i två 
etage som kröner verket 
bjuder på interiörer av rang.

Arkitekter: Sune Lindström 
och Alf Bydén
Färdigställt: 1962
Nuvarande ägare: Fabege
Adress: Sveavägen 166–186

ARBETSPLATSER PÅ NYTT SÄTT
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Mottagningsrummet på 
festvåningens nedre plan 
med dekorativt väggfält 
komponerat av Alf Bydén, 
en av husets två arkitekter.
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Baren på festvåningens 
övre plan med väggdekor 
av Peter Weiss.

Sthlm Brutal finalinlaga.indd   13 2015-09-22   20:01

This is a low resolution PDF-file that is intended for proofreading. Do NOT use for printing purpose. 



14

Baren på festvåningens 
övre plan där forskare  
och vetenskapsmän  
från jordens alla hörn  
kan mingla.
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Den tid den här boken skildrar sammanfaller i stort med en period i svenskt bostadsbyg-
gande som brukar gå under bennämningen Rekordåren. Trots en omfattande produktion av 
bostäder under 1940-talets senare del och hela 1950-talet är bostadsbristen mycket stor. 
Detta hänger dels samman med att allt fler lämnar landsbygden för att flytta till tätorter och 
städer, dels med en uttalad social och politisk ambition att höja standarden på bostäderna, 
såväl utrustningsmässigt som i fråga om yta. Torrdass på gården eller vinden, avsaknad av 
badrum och endast kallvatten i kranen är fortfarande runt 1960 en realitet för många, även i 
Stockholm. Att köken regelmässigt används som sovrum för någon av hushållets medlem-
mar är snarare regel än undantag.

För att få bukt med de till synes oändliga behoven lägger byggnadsindustrin, i linje med 
tidens politiska strävanden och med stöd av olika ekonomiska styrinstrument, in en högre 
växel. Stordriftsfördelar genom prefabrikation i kombination med byggsystem möjliga att 
upprepa i större serier ses som sättet att nå framgång. Även om byggtakten som en följd av 
detta ökar rejält under början av 1960-talet, motsvarar den i mitten av decenniet fortfarande 
inte tillnärmelsevis efterfrågan på nya bostäder. På förslag av regeringen fattar riksdagen 
därför 1965 beslut om att öka produktionstakten till inte mindre än 100 000 nya bostäder 
per år under en tioårsperiod. Detta blir startskottet på det så kallade Miljonprogrammet, 
men det löser förstås inte omedelbart den akuta bostadsbristen. Under valrörelsen 1966 
blir den sittande statsministern Tage Erlander i en tv-intervju svaret skyldig på frågan om 
vad ett ungt bostadssökande par egentligen kan göra mer än att ställa sig i en oändligt lång 
bostadskö. Resultatet blev kännbara förluster av sympatier hos väljarna.

I spåren av de kranbanor som blir ett av verktygen för att åstadkomma den stora nume-
rären bostäder följer en ibland väl enahanda gestaltning. Men de rationella byggmetoderna 
lockar också till nya formuttryck. Bostadshusen får alltmer karaktären av montagearkitek-
tur, där flera fasadmaterial med skiftande ytbehandlingar och färgkaraktärer vävs samman 
till nya typer av helheter, inte sällan med en dragning åt det grafiska. 

Som något av en paradox genererar det omfattande och storskaliga bostadsbyggandet 
också några av de mest väldisponerade lägenheter vi någonsin har åstadkommit i Sverige 
och huvudstaden, där kvadratmetrarna tas tillvara på ett lika ekonomiskt som smart sätt. 
Några ”döda ytor” att tala om finns överhuvudtaget inte. Parat med omtänksamma lös-
ningar som låga fönsterbröstningar i vardagsrummen – vilket ger fria utblickar även från 
en låg fåtölj eller soffa – och transparenta glasväggar mellan hallar, kök och umgängesytor 
ger detta klara mervärden. Oftast är materialkvaliteten interiört relativt hög, men åren runt 
1970 kommer plasten på bred front. Golvmattor, tapeter, dörr- och fönsterhandtag, delar av 
skåp- och köksinredningar samt diverse lister görs från och med nu gärna i detta på många 
sätt praktiska och slittåliga, men samtidigt lågbudgetartade och döda material. 

FOLKUNGAGATAN 56–62

Med sin i förhållande till 
den äldre stenstaden stora 
skala och sina plåtfasader 
i olika knallorange kulörer 
är detta ett av Stockholms 
mest ifrågasatta hus. Men 
samtidigt är det en skickligt 
gestaltad byggnad utifrån 
givna förutsättningar.  
Genom att välja en mer 
kantig profil än den  
traditionella för plåtarnas 
korrugering och dessutom 
föra in den i tre stor- 
lekar, skapades grunden 
för den variation som 
sedan fullföljdes genom 
att plåtarna monterades 
ömsom stående, ömsom 
liggande. 
 
Arkitekt: Bengt Lindroos
Färdigt: 1974
Nuvarande ägare: HSB

EN BOSTAD ÅT ALLA
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Den indragna botten- 
våningen var från början  
gestaltad som en arkad 
med pelare, men i ett  
sent skede rationaliserades 
dessa bort, trots arki- 
tektens protester.
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TANTOGATAN 19–47

En serie väldiga bågar som 
famnar söderljuset möter 
när man kommer in mot 
Stockholm med tåg över 
gamla Årstabron. Konceptet 
för området speglar väl  
tidens vilja att använda 
storskaliga byggnader som 
ett medel för att konst- 
närligt gestalta landskaps- 
rummet. I själva idén ligger 
att dessa byggda element 
ska upplevas på avstånd 
när man befinner sig i  
rörelse. Bostadshusen  
i Tanto uppvisar dock en 
omsorg i utformningen även 
på nära håll, där mörkgrå 
och vita betongelement 
med synlig ballast spelar 
fint mot band av svarta  
klinker och blå fönster- 
snickerier.

Arkitekter: Åke Ahlström  
och Kell Åström
Färdigt: 1966
Nuvarande ägare: 
Bokbacken fastigheter, 
Brf Tantotorget, HSB, 
Stockholms stads 
fastighetskontor

Läget i grönskan vid Årsta-
vikens norra strand är  
magnifikt. I bakgrunden 
syns Cyrillus Johanssons 
tågbro från mitten av 
1920-talet, inspirerad  
av det antika Roms  
akvedukter.
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Bostadsområdet utgörs 
av totalt fem bågformade 
huskroppar som varierar 
något i höjd. De är förlagda 
i förhållande till varandra på 
ett sådant sätt att de flesta 
av lägenheterna har sjöutsikt.
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Vardagsrummet i en av  
lägenheterna. Notera den 
låga bröstningshöjden,  
som gör att man kan blicka 
ut även när man sitter  
ner. De höga fönstren ger 
ett närmast ateljéartat 
ljusinflöde.
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I motsats till vad man lätt kan förledas att tro i skenet av 1960- och 70-talens rationella tids-
anda och starka fokus på bostadsförsörjningen, har byggandet av hus och miljöer ägnade 
att tillgodose allmänhetens behov en stark ställning under den här perioden. Inte minst  
i Stockholm är detta tydligt, med såväl offentliga satsningar i form av publika byggnader  
av olika slag, som privata och kommersiella initiativ riktade till stockholmarna i gemen.  
Handeln går in i en ny andning med de stora varuhusens expansion och nysatsningar. Ett  
uttryck för detta är också etableringen av Gallerian på platsen för den tidigare Norra Smedje- 
gatan med omgivande kvarter – den första mer storskaliga butiksetableringen längs ett 
överglasat, halvoffentligt stråk i Stockholm. 

Till de nya inslagen i centrala Stockholms stadsbild hör även parkeringshusen. Inte 
mindre än ett tjugotal planeras med plats för närmare 30 000 fordon i staden där bilen i 
överensstämmelse med den rådande tidsandan ses som ett lika självklart som välkommet 
inslag. Vurmen för bilarna präglar även utformningen av de centrala partierna av staden 
på annat sätt. Olika lösningar för separering av gångströmmar och fordonstrafik imple-
menteras, vilket blir som allra tydligast i den helt nyskapade platsbildningen Sergels Torg. 
Där löses detta på ett utifrån givna förutsättningar konstnärligt skickligt och smått genialt 
sätt – med den superellipsformade fontänen som nav görs bilarnas rörelser till en del av 
stadens koreografi.

Sergels Torg är också i hög grad ett uttryck för tidens vilja att skapa fysiska förutsätt-
ningar för ett levande demokratiskt samhälle. Det är i förlängningen av folkhemstanken 
som mötesplatser för samtal, debatt och folkbildning skapas. Även den högre utbildningen 
utvecklas kraftigt, inte minst som ett resultat av en medveten politisk strategi att motivera 
och locka betydligt fler än tidigare till högre studier, men också som en följd av att den 
stora generationen född under 1940-talet nu kommit upp i studieför ålder. Uppgraderingen 
av Stockholms högskola till universitet 1960 ligger i linje med detta, men beslutet om att 
lärosätet i sin nya form ska etableras som ett campus i Frescatiområdet gör att den centrala 
staden går miste om den injektion som satsningen skulle kunna ha inneburit. 

Trots att många statliga verk av regionalpolitiska skäl utlokaliseras från huvudstaden till 
andra delar av landet, byggs ändå en hel del för den statliga förvaltningen i Stockholm, 
även i centrala lägen. Planer finns dessutom för ett helt nytt riksdagshus på Helgeands- 
holmen. En arkitekttävling i två steg, öppen för deltagare från de nordiska länderna, anordnas 
1970 till -71. För att säkerställa att några undersöker möjligheterna att återbruka de befintliga 
Riksbyggena från tidigt 1900-tal, det vill säga Riksdagshuset och Riksbanken, arvoderar  
arrangören sex arkitektkontor särskilt för detta. Det blir också den lösning som till sist genom- 
förs, vilket markerar det paradigmskifte vad gäller förhållningssättet till äldre bebyggelse 
som sker under senare delen av 1970-talet.

Utmärkande för merparten av det som uppförs för offentligheten i Stockholm under den 
här perioden är att fokus ligger minst lika mycket på den inre rumsligheten och detalj- 
utformningen som på fasaduttryck och samband med den övriga staden.

PARKADEN

Bilen sågs som ett välkom-
met inslag i gatulivet och 
i den andan satsades det 
även på parkeringshusen 
som något som skulle få 
synas i stadsbilden. Med 
butiker i bottenvåningen 
och en livfull fasad i form  
av genombrutna betong- 
element, inordnar sig  
Parkaden osedvanligt väl i 
den pulserande miljön kring 
NK. Fasaddekoren kan vid 
en första anblick tyckas  
betydelselös, men den  
utgörs i själva verket av 
siffror som representerar  
de bakomliggande vånings-
planens läge i byggnaden. 
En extra finess är de  
”markiser” i betong som 
infogats i exteriören på 
vissa ställen. 

Arkitekt: Hans Asplund
Färdigställt: 1964
Nuvarande ägare: 
Hufvudstaden
Adress: Regeringsgatan 
47–55

FÖR ALLMÄNHETENS BEHOV
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Regeringsgatan söderut. 
Observera Parkadens  
avskurna hörn med 
”markiser” och elegant 
takbalustrad. Det organge-
putsade huset mittemot är 
ritat av Bengt Lindroos och 
uppfört samtidigt som hans 
NK-entré (se sidorna 60–61).
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Den bärande betong- 
strukturen präglas av leken 
med våningsplanens siffror.
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Sifferparen ger ett ljusspel 
som annars brukar för- 
knippas med betydligt äldre 
österländsk och arabisk 
arkitektur.
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SVERIGEHUSET

Med platsgjutna betong- 
fasader, som efterbehandlats 
genom huggning för att ge 
en mer exklusiv känsla, 
och väldiga, prismatiskt 
formade burspråk i glas 
är den högre delen av 
Sverigehuset något av 
en arkitektonisk fanfar. 
Invändigt fanns här utställ-
ningsytor, konferenslokaler, 
bibliotek och andra publika 
lokaler som skulle användas 
för att främja bilden av 
Sverige. Den lägre delen 
utmed Kungsträdgården 
är lågmäld och saklig med 
sin jämna och täta fönster-
sättning, vilket avspeglar 
insidans mer vardagliga 
kontorsanvändning. 

Arkitekt: Sven Markelius
Färdigställt: 1969
Nuvarande ägare: 
Vasakronan
Adress: Hamngatan 25–27

Från Kungsträdgården syns 
tydligt att Sverigehuset 
består av två delar, en lägre 
och enklare bruksdel och en 
högre och mer artikulerad 
representationsdel. Fasad- 
ytorna i betong samspelar 
väl med granitfasaderna på 
Ferdinand Bobergs NK-
varuhus från 1915 och den 
röd-rosa sandstensfasaden 
på Backström & Reinius 
huvudkontor för PK-banken 
från 1974.
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RIKSBANKEN

Mot den yttre omgivningen 
uppvisar byggnaden till  
synes solida murar i grov-
huggen, svart granit. Inåt 
den öppna, centralt pla-
cerade gården vänder den 
istället spröda, veckade 
fasader i glas och koppar, 
som i en mjuk båge viks 
upp över byggnaden för att 
bilda själva taket. Invändigt 
återfinns några av tidens 
konstnärligt mest genom-
arbetade miljöer. Den form-
mässiga rikedomen utgör 
något av den stockholmska 
senmodernismens grand 
finale, samtidigt som den 
låter ana den postmoder-
nism som vid den aktuella 
tiden är i antågande.

Arkitekt: Peter Celsing
Färdigställd: 1976
Nuvarande ägare: 
Sveriges riksbank
Adress: Brunkebergstorg 11

Med sina svarta och tunga, 
men samtidigt sofistikerade 
stenfasader intar Riksbanken 
med självklar pondus huvud-
rollen vid Brunkebergstorg i 
den tappning det återupp-
stod på 1970-talet.
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Fasaden kan läsas som tre 
skikt, ett yttre tungt och grovt 
stenraster, ett mellanliggande 
ramverk i slät sten och  
ett inre, transparent glas- 
membran.
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Mot den kvadratiska  
innergården har banken  
en veckad fasad i koppar 
och glas som viks upp  
över byggnaden och bildar 
takets kontur, synlig även 
från omgivningen.
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Interiör från personalens 
umgängesvåning näst högst 
upp. Ljuset från den veckade 
gårdsfasaden speglas  
i takets blanka kakel medan 
rummet i övrigt får en  
ombonad känsla genom 
heltäckningsmattor och 
träpaneler.
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Takvåningen har delvis  
karaktär av klassiskt växt-
hus, där glaset dominerar 
intrycket tillsammans med 
prunkande grönska.
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Takvåningen inrymmer 
rekreationsytor för bankens 
anställda. Här bassäng-
rummet.
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En dricksfontän utformad 
med konstnärlig finess  
av Ulrik Samuelson och 
Sivert Lindblom. 
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FÖRFATTARNAS TACK

För att ett arbete av detta slag ska kunna utmynna i en färdig publikation är det många 
som måste bidra och som vi därför vill rikta ett varmt tack till: 
Ägare och förvaltare av husen i denna bok som generöst gjort dem tillgängliga. 

Bokförlaget Max Ström – genom Jeppe Wikström, Susanne Reali, Mark Isitt och  
Charlotta Broady – som möjliggjort publiceringen av vårt material i denna form och  
som utmanat oss att ta arbetet till en ytterligare nivå. 

Grafiske formgivaren Patric Leo som skapat mening och sammanhang mellan 
text och fotografier. 

Elna Bengtssons Fond, Samfundet S:t Erik och Sveriges författarfond som alla  
ekonomiskt bidragit till vårt arbete. 

Sist, men inte minst, vill vi också tacka våra respektive livskamrater, Svante Bengtsson  
och Anna Hessle, båda faktiskt arkitekter, för deras outtröttliga engagemang i vårt arbete 
och deras stora tålamod med oss när vi förlorat oss i 1960- och 70-talens Stockholm.
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