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Introduktion

Syftet med resan var att försöka förklara vad 

jag gjort de senaste tre åren. Alltså 3 år av 

arkitektstudier på KTH. Jag hade länge tänkt 

att göra en rent postmodern resa genom 

Europa. Men den postmoderna delen av 

denna resa handlar endast om Berlin. Varför 

skulle postmodernismen kunna hjälpa mig 

förstå mina arkitekturstudier? Det kanske 

låter motsägelsefullt. Har postmodernismen 

ett stärkt fäste på KTH? Faktumet är att detta 

tomma, ytliga, anti-genuina tillvägagångssätt 

till arkitektur kanske är den med störta likheter 

och öppningar för en arkitekturstudent idag. 

Vi befi nner oss inte riktigt i något postmodernt 

och heller inte något modernt heller. Men det 

är närhistoria. Nästan nymodernismen med. 

Att försöka att benämna vår tid tänker jag inte 

ge mig in på. Jag har alltid varit fascinerad 

av hur mina känslor inför postmodernismen 

svajar mellan en förakt för dess banalitet till 

ren förvåning och förtjusning inför det oväntat 

fantastiska som det trots allt producerar 

ibland.  Jag blir otroligt intresserad av både det 

dåliga och det bra i det. 

Det är här Bauhaus kommer in i bilden.  När 

man studerar arkitektur idag, iallafall på KTH, 

följer en dubbel lojalitet mot historien. Det 

är nog endast några få riktigt strikta skolor 

i världen som värderar arkitektur så starkt i 

kategorier som bra/dåligt enligt checklista, tror 

jag vart fall. Man lär sig dubbelt hata och älska 

modernismen och postmodernismen. Därför 

blev min resa inte komplett om det bara hade 

handlat om den ena och inte den andra. Här 

blir resans destination och utformning ganska 

självklar! Berlin och Weimar/Leizig/Dessau är 

alla relativt nära och fyllda med arkitektur för 

att svara på exakt de här problemen. 

I Berlin så höll jag mig ifrån de modernist-

associerade byggnaderna som det fi nns 

mycket av även där.  Mest för att hålla resans 

delar ganska distinkta. Det enda undantaget

är Bruno Tauts Onkel Tom’s Hutte nära 

Zelendorf. Nästan som en felande länk.

Varför är  Berlin så postmodernt? Västberlin 

upplevde samma behandling som många 

städer i Europa efter världskriget, med 

motorvägar och höga skivhus- eller 

punkthusområden som ideal for planering. 

Mot det kom en stark reaktion. Den reaktionen 

startades 1979 i formen av IBA (internationella 

byggutställningen) i västberlin. Den varade 

mellan 1984 till 1987 och bestod av Neubau 

och Altbau. Delvis ett kritiskt nybyggande och 

delvis ett ombyggande av äldre byggnation. 

Neubau är det som jag tittade på. Den 

Berlinska 5vånings-kvarteersstaden följdes 

som ideal med tydliga privata gränser och 

trevliga gårdsmiljöer.. Många arkitekter som 

motsatte sig högmodernismens kontextlöshet 

fi ck utrymme att göra starka, nytänkande 

projekt under den här tiden. Fokus var 

bostäder. Jag hann absolut inte titta på allt 

som fi nns. Viss del av det som byggdes är av 

nu kända arkitekter och vissa inte. Det fi nns 

många projekt som jag misstänker inte direkt 

inkluderas stolt i någon av de mer kända 

arkitekternas portfolier. Men för att det var 

en grogrund för postmodernismen, eller det 

som skulle komma efter postmodernismen 

i vår samtid är det viktigt. Det är spännande 

att Berlin är så tätt med fantastiskt alldaglig 

arkitektur på det här sättet. . Till hjälp 

använde jag boken Postmodern Berlin av 

Claudia Kromrei. En annan källa blev också 

Architecture in Berlin bloggen skriven av en 

okänd skribent.



Weimar 

Ett historiskt centrum i Tyskland. Det visade 

sig förstås att Goethe, Schiller och Nietzsche 

spenderat en viktig del av sin tid och historia 

här. Dessutom så upptäckte jag en arkitekt i 

modernismens  utveckling som hat fattats i 

mitt medvetande; Henry van den Velde. Han 

var en belgisk arkitekt som blev drivande inom 

Arte nouveau precis innan Bauhausprojektet 

började. 

Jag förstod först inte varför det behövdes två 

stora Bauhausmuseum i både Weimar och 

Dessau. Aldrig förstod jag att Bauhaus hade 

två distinkta perioder, med sina egna ledord. 

Innan resan började bestämde jag  mig för att 

inte göra så mycket efterforskningar. Det jag 

litade på var det jag redan visste från A-skolan 

eller från Konstvetenskap A jag läste 2016. 

Bauhaus universität
Studenter på skolan gav guidningar i deras 

lokaler, dock på tyska. Besökarna var defi nitivt 

äldre än 50 i genomsnitt. Med min gymnasie-

tyska förstod jag nog ändå mestadels av vad 

som sas och jag skulle nog rekommendera 

guidningen även till någon med begränsad 

tyska-förståelse. Här gavs en grov historisk 

genomgång av hur lokalerna brukades och 

vad utformningen hade för historia. Med 

många små anekdoter om hur livet sett ut och 

hur det används nu. Genomgångar gavs bland 

annat om stora händelser som att skolan 

genomgått nazismen. Eftersom platsen fortfa-

rande har samma funktion så var det lätt att fö-

reställa sig hur skolan kunde ha fungerat under 

sin Bauhaus-tid. Dock fi ck jag ofta känslan att 

den var mycket liten jämfört med vad en arki-

tekturskola vanligtvis är,  men förstås fi nns det 

nu en hel del utbyggnader avsedda för skolans 

behov idag. Även omkring Weimar fanns det 

många små besöksvärda hus och områden 

speciella för Bauhaus utveckling, som Zeiss 

lokaler och arbetarhuset  i Jena  och Neuferts 

egen villa en bit utanför Weimar. 

Dag 1. Weimar



Weimar Bauhaus-museum
Museumet är ritat av Heike Hanada som är 

verksam  i Weimar som arkitekt och lärare 

på arkitekturskolan. Huset blev färdigställt 

tidigt 2019 men som med många helt nya 

byggnader kändes den ofärdig vid mitt besök. 

Trädgården höll på att anläggas, ochman fi ck 

gå in igenom en bakväg. En stor del av foajén 

presenterade byggandet som en fas i en stör-

re plan för att utveckla Weimar, med snygga 

siktlinjer och pampiga off entliga platser. Men 

utställningen kändes trots allt mycket genom-

gående. Den presenterade många olika sidor 

av skolans utveckling genom det formella som 

utställningar  till det mindre formella som fester 

och studentpjäser. 

Livet på skolan visades också grundligt. Med 

skisser och övningars innehåll och betydelse. 





Haus am Horn är en av de tidigare förslagen inom Bauhaus-

skolans tänkande. Det är en villa för en 3-personsfamilj, ritad 

av Georg Muche, tänkt att vara producerad i serieproduktion. 

Ett rum för varje deltagare i en familj: Mamma, pappa och barn. 

Utmärkande är dess stora gemensamma vardagsrum i mitten, 

dubbelt i takhöjd. 

Uppdelningen är också speciell. Det modernt utrustade bad-

rummet delas mellan föräldrarnas sovrum, barnrummet är 

störst och dubbel takhöjd i vardagsrummet. Men där inget eget 

fönster i ögonhöjd. Det fi nns en välförsedd vestibul och mat-

plats (endast för detta syftet), och eff ektivt kök med ett förråd 

med fönster(!). Här minns jag Backström och Reinius stjärn-

hus i Gröndal, garderob med fönster. Må uppfattas som tråkig 

funktionalism för sin tid men idag en lyx i det banalt vardagliga. 

Trots den begränsande ytan fi nns här ändå plats för speciella 

prioriteringar. Dessutom gynnas huset mycket av grönyta från 

alla sidor. 



Henry van den Velde. 

Arkitekten bakom skolan hade också ett hus 

med namnet “Haus am Pappeln” som mani-

fest, ett gesamtskunstverk för sin designverk-

samhet. Designen var gjort inifrån och ut. Den 

besökte jag mycket kort. Det fanns bara till-

gång till första planet och trädgården. Intrycket 

är en slags avskalad arts and crafts utan spe-

ciellt uttrycksfull dekorering likt Carl och Karin 

Larssons hem. Henry van den Velde är också 

arkitekten bakom inredningen i Nietzsche-ar-

kivet. För mig var den inte tillräckligt extrem åt 

“gesamtkunstwek”-hållet eller det avant-gardi-

sa moderna för att vara speciellt imponerande 

Det var nog speciellt ett inbyggt litet växthus 

som var lite gulligt som jag fastnade för mest. 

Dock kanske man kunde förstå enkelheten i 

hans arbete som ett tecken på modernitet. 

Walter Gropius tog över skolan i Weimar år 

1919 efter att Henry van den Velde ritat den 

1904-1911.  Det  riktigt strikt moderna form-

språket är nästan aldrig genomgående förut-

om i dekorationerna av byggnaden vilket det 

fi nns många av i trapphusen på skolan. Det är 

mycket som i en övergångsfas. Abstraktionen 

är inte total. Att bebo skolan med alla moderna 

ideer, att ändå försöka dra det starkare åt det 

moderna hållet ifrån Arte Nouveu var att göra 

ett rum som ett manifest., Det blev rektorsex-

peditionen. Möblerna och organiseringen av 

rummet konstruerades i axonometri och det är 

kanske endast så man kan förstå den mycket 

speciella lamp-anordningen (upp till höger 

i bilden). Man kan ana att det var det bästa 

sättet att övertyga på ett personligt plan att 

Bauhaus kulturen var framtiden. Smart nog är 

det slutet på guidningen och jag kände verkli-

gen ett “aha!”, av förståelse för vad som skulle 

vara steg två inom Bauhaus närskolan drevs i 

Dessau. 





GRASSI-museet hade nog det  mest im-

ponerade samlingen av arte nouveau och art 

deco jag någonsin sett. När vi besökte det var 

det en otroligt lugn stämning och vakterna på 

museumet var ivriga att berätta mer om muse-

et. I anslutning till denna fanns förstås en Bau-

hausutställning som visade upp verk speciella 

verk med koppling till Saxen. Mycket på grund 

utav 100års-jubeliumet. Fasta utställningen var 

i tre delar: öst-Asien, väst-Asien och senare 

den större från arte nouveau till samtiden. 

Specialutställningen om Bauhaus i närområ-

det var speciellt bra på att visa tryck och grafi k 

från tiden. Och de Bauhaus-utställningar som 

skett på GRASSI-museumet. 

Meningen, tror jag, var nog att visa hur jämt 

och utan uppbrott infl uenserna övergick mel-

lan varandra. Hur den utom-europeiska infl u-

ensen var till grund till arte nouveau och hur 

den övergick ganska mjukt över i funktionalis-

men och modernismen. 

Det bästa var också att samlingen hade en 

otrolig spännvidd av objekt. Alla möjliga hant-

verk och kategoriserat mellan olika ursprung. 

Ett riktigt gott arkiv. Det var som att jag på 

båda sätt fi ck bakgrunden av Weimar-Bau-

haus och också den mjuka introduktionen till 

Dessau-Bauhaus som vi gjorde efter detta.. 

Dag 2.1  Leipzig 





Bauhaus-skolan i Dessau var förstås det 

första vi gick från tågstationen. Det stora Bau-

haus-Dessau museet hade inte öppnat än.  

Här kunde man gå igenom några exempel av 

rummen som är så välkända, men inte andra 

då byggnaden till stor del huset är program-

merat för Bauhaus-stiftelsen och delvis för 

den lokala högskolan. Tågfärden dit bevisade 

mycket väl det som guideboken ”Bauhaus 

travel guidebook” försökte berätta. Det är ett 

landskap av industrier som blomstrade för 

längesedan.   Någonstans står det att Dessau 

var ungefär som Silicon Valley av sin tid.  För 

Bauhaus att ”bryta ny mark” känns det absolut 

mer berättigad här än i Weimar, som av Wei-

mars konservatism sparkade ut hit. Mycket av 

modernismens grundförutsättning var att på 

”jungfrulig mark” kunna bygga i en kontextuell 

öknen. 

Några saker förvånade mig, men verkar i efter-

hand inte så konstiga. Genomsiktligheten är 

mycket starkare än vad jag trodde. Vårt besök 

var ändå på en mycket solig dag, men ändå 

kunde man byggnadens aktiviteter genom 

fönstren ganska klart. Det vara delvis glaset 

och de många spröjsen som måste skugga 

refl ektionerna. Men glaset är heller inte direkt i 

någon stark färg.

Alla kommunikationsytor är funktionella men 

mycket generösa, på gränsen till att skapa 

egna användbara rum.  Det känns som en 

folkhögskola med alla dess stödjande funktio-

ner för studenterna med matsal, sportlokaler, 

bostäder med mera. Mycket sympatiskt. Tänk 

er att plugga keramik eller serieteckning här! 

Dag 2.2 Dessau







Interiörer  
Reduceringen går ibland så långt att det 

faktiskt blir synbart vad som är lyxigt. Om man 

får ont om pengar, vet man direkt vad som blir 

lätt att plocka bort. Läsbarheten om bygg-

naders delar och sammanhang är en tydlig 

idé hos Bauhaus-arkitekterna och ofta är det 

som funktionalismen beskylls för: att reducera 

funktionstänkandet till endast en estetik. Där 

det verkligen inte blir tråkigt är alla “uppskala-

de” delar som Gropius uppenbarligen måste 

ha värderat mycket högt, när de känns lyxiga. 

Färgsättningen känns också omtänksam 

förstås. Dessutom skulle det väl vara tiden den 

är byggd som lämnar vissa speciella markörer 

till att förvåna. Att rörelse ska vara länken till 

utomhus fungerar också mellan hela skolans 

alla delar. Den upphöjda mitt-delens fönster-

beklädnad gör också att kommunikationen 

inte bara är utomhus och i sociala delar. Kopp-

lingen mellan dessa är också, iallafall i ambi-

tion, synliga mellan trapphus till trapphus och 

rummet där mellan. 



Meisterhaus 1-3 gav mycket glädje att besöka. Planerade som 

platslösa moduler som skulle fungera i olika sammansättningar och 

riktningar, men kändes mycket varma och personliga. Kanske är det 

färgerna som charmar igen. Fönsterbröstningen varierar i nästan 

alla rum. Olika för kök, vardagsrum och sovrum. Syftet med delarna 

är väl inräknat i helhetens uttryck. Kommunikationen är maximerad 

funktion för minsta yta. Något som görs njutbart med de enorma 

vertikala fönstren följande trapporna. Badkar är separerat från toa. 

Det var faktiskt min största fascination också, att badkaret hade 3 

ingångar från två sovrum och från hallen, samt att det var mycket 

enkelt att titta in i genom balkongen de båda sovrummen har dörrar 

till. Enkla murar omkring uteplatsen förstärker även kultur mot natur 

på ett konsekvent sätt. Det förhöjer idén om hus som strikt artifi ciella 

och det främsta uttrycket av kultur, med färger av vitt och mestadels 

primärfärger, plastiska istället för grundade.





Dag 3. Berlin

Postmodernism
Vi tog en god promenad genom tiergarten 

på morgonen ner mot Landwehrkanal vid 

Bauhaus-arkivet (nu under ombyggnad). 

Väldigt nära där stod Mario Bottas hus i tegel 

gjort i ett väldig karaktärstypiskt geometri, 

precis som många av Bottas projekt. Mycket 

konsekvent och fi nt projekt för att vara det 

första postmoderna jag såg här i Berlin. 

Speciellt de mycket markerade entréerna och 

kurvade balkongerna i hörnet. Utstuderad 

form-medvetenhet!

James Stirlings vetenskapscenter längre 

nedför kanalen är helt absurd i sin miljö 

och spelar verkligen in i de ambitioner som 

postmodernismen hade kring ruiner och 

historia. Många underliga ingångar och 

“platser” som känns som att de en gång 

fungerat på ett annat sätt, eller är medvetet 

ineff ektiva. Färgen, det uppbrutna och skalan 

är liksom fel överallt. Men vad vet jag om det?  

På något sätt hierarkilöst. Den äldre byggnad 

som  är en del av strukturen känns istället det 

som är tillagt istället. 







Kulturforum. 

Trots att det var en mycket avsiktlig och 

planerad plats för väst-Berlin att tydligt gränsa 

an muren mot öst, som en värld med rikt 

off entligt liv, så känns även den här platsen 

“berlinsk”. Alltså ruinartad och upplöst. Ingen 

direkt samlad forumskänsla alltså. Mitt 

emot den starka Filharmoni-byggnaden av 

Schauron (sommarstängd), och över vägen 

från Neue Nationalgalerie av Mies van der 

Rohe (under ombyggnad sedan länge) stod 

Staatsbibliothek Berlin också av Schauron. 

Exteriört ganska anonym men mycket 

institutionell gav hela denna byggnad en 

mycket institutionell. Ett intryck av att ha blivit 

fångad i tiden. Den har oproportionerligt stora 

utrymmen på många platser som kändes 

övergivna eller bortprioriterade och stora 

grindar med kontroller vid ingången där vi var 

tvungna att lämna väskor och få besökspass. 

Den fl ytande, öppna off entligheten som tänkts 

från början måste  fi nnas någon annan stans. 

Man upplever vissa av de fantastiska rummen 

som potentiellt vackra delar av sitt eget liv, 

om man hade levt där. Otroligt futuristiskt och 

antikt på samma gång. 

Helmut Jahn som kanske starkare är en 

symbol för dålig postmodern smak står för 

det egentligen mycket snygga Sony Centret 

precis  vid Postdamer Platz. Precis som med 

alla gallerior är de bra på att dra folk och skapa 

bra platser, bra interiörer. Men allt omkring 

blir bara passager.  Postdamer plats är den 

främsta delen  som behandlas i boken “Berlin: 

The politics of order”. Den har  stått för många 

storslagna drömmar och ambitioner om Berlin. 

Nu är det en knutpunkt för kommunikationer 

och gallerior. Men efter alla beskrivningar av 

hur speciellt det var innan kriget så tror jag det 

behövs mer tid för att få det smälta samman 

på det sättet. Bredvid står ju förstås också 

Hans Kolhoff s skyskrapa en annan viktig fi gur 

för arkitekturkulturen på den tiden. 



Dag 4. Berlin

John Hejduk har inte många projekt byggda. 

Närmare bestämt 8 och 3 av dem är uppförda i 

Berlin. Utan att veta hur det är att faktiskt bebo 

dessa byggnader så pendlade intrycket av att 

vara vanligt modernistiskt till att inge de där 

fi gurativa ansikten, monstren som man kan se 

i hans arbeten. Man känner verkligen att det 

måste fi nnas en historia bakom projekten eller 

platserna. 

Mycket snyggt! Man kan beklaga att det är 

puts, precis som mycket postmodernt på den 

här tiden, det materialet som enklast går att 

göra plastiskt och ytligt. Men hur perforerad 

den ytan är sen på insidorna, mot den mycket 

hårda gaveln som tecknar en slags “framsida” 

så blir det otroligt elegant. 







IBA
Många projekt från IBA-eran gömmer sig inte så långt bort. 

Några karaktäristiska drag är privata och mycket trevliga för-

och inner-gårdar för stadsmiljöer med en slags mellansskala 

typisk för 80-tallsbyggande. Det är bara att det fi nns 

underligare lösningar och arkitektoniskt lekande här än vanligt. 

Väl rekommenderad promenad! Här, nära Hejduks Kreutzberg 

torn, fanns det många kreativa arbeten av mer eller mindre 

kända arkitekter.

Berlinische Gallerie är inklämt här  i bostadsområdena. Den 

fanns med i Bauhaus Travel Book och viktig del av resan 

var den nog. Den fasta utställningen visade en historisk linje 

av Berlinsk konst sedan Wilhelmerska tiden innan första 

världskriget och sedan  till efterkrigstiden och nutid.  

Judisches Museum av Daniel Liebeskind var även det stängt 

i själva huvuddelen av museet på grund av ombyggnad 

och bra var nog det. De delarna vi fi ck gå in  i var nog  precis 

redo för renovering. Det jag visste om den här byggnaden 

sedan tidigare var arte-dokumentären som gör den mycket 

intressant. Uppriktigt nog tror jag att vi besökte museet 

helt fel tid och dag. Andra vänner rekommenderar att man 

besöker på helt tomma dagar på morgnarna. Museet var fullt 

av guidade ungdomar där allt det som är fullt med mening i 

arkitekturens former överförklarades så att meningen totalt 

försvann. Tornen utan funktion, som ska symbolisera tomheten 

efter alla de judar som mördades ,var ibland riktigt starka men 

aldrig när de uttryckligen markerades och förklarades som 

viktiga och starka, eller fylldes med blinkande ljusinstallationer 

som var fallet i en av dem. Jag ska försöka besöka det igen 

när renoveringen är klar. Kanske också den alldeles för stora 

skalan kommer till sin rätt då, så man känner ren alienering. 



Aldo Rossis kvarteer i Mitte är faktiskt kul på riktigt. Och det 

sitter verkligen mitt inne staden som något som används. Det 

hela är också lite av ett skämt, många av de faktiskt klassiska 

elementen underminerar sig själva genom att till exempel inte 

riktigt nudda marken, för att visa sig själva som skivor.

Peter Eisenman vann en tävling för programmet social hou-

sing, men ville hellre göra det som ett obeboeligt monument för 

Checkpoint -charlie vilket den är placerad. Eisenmans andra 

mycket betydelsefulla monument i Berlin är förstås den han ri-

tat åt förintelsens off er vid Brandenburg Tor. Som vanligt jobbar 

Eisenman med spår, frånvaranden och formala övningar för att 

komma fram till mycket symbol-laddade byggnader som han 

hävdar är helt tomma och öppna för tolkning. 







Aldo Rossis andra stora projekt i Berlin ligger inte så långt 

därifrån. Här måste man ändå vara lite ambivalent. Två spel 

samtidigt, två olika skalor, med de märkliga avdelningarna med 

sina torn.  Den kanske roligaste delen var nog förminskningen 

bakom den stora vita cylindern till en smal passage med höga 

väggar omkring en. Liten besvikelse att det är avstängt där, men 

det kanske man hade kunnat gissa redan innan. Klart markerad 

gräns mellan privat och off entligt. 

OM Ungers har ett speciellt rykte som lärare till Rem Koolhaas 

vid en speciell tid. Ungers besatthet av kvadrater och isome-

triska konstruktioner är tydligt kring det här huset där innergår-

darna är tillgängliga. De stora subtraherade volymerna i formen 

(öppningar) har en dimension som känns mer i relation till 

formens logik än någon slags mänsklig måttsättning. En av de 

mest alldagliga husen jag såg i Berlin, men samtidigt den bygg-

nad som verkar allra minst intresserad av människor.



Bruno Taut har fl era projekt här i Berlin där en av de mest kän-

da är just Onkel Tom’s Hutte. Det här är egentligen inte en av de 

6 stycken som blev världsarv. Och ingen av dem besökte jag 

heller. Finns många känslor man får om det här projektet som 

man lättast når genom att bara gå runt. Detta befi nner sig ock-

så i en tid då modernism och dess föregående epoker smält 

ihop till en väsentlig del. Förstås är färgerna otroligt välvalda 

och sammansatta, och det är med kreativitet. Gatstenarna är 

planerade i detalj med fi na gränser och markeringar. Förstås är 

trädens närhet till husen en tydlig symbol som inte är det enda 

tecknet på omsorg. Men alla husen är inte välbehållna, det fi nns 

en del slitna delar och vissa utbytta dörrar med mera. Dock är 

helheten så stark att även det ger ett sympatiskt intryck. 





Dag 5. Berlin 

Tegel Hafen var kanske det mest 

helspäckade området som också hade en 

sammanhängande plan. Området planerades 

av Charles Moore och en av de största 

och mest dominerande delarna längs med 

kanalen är också ritat av honom (nästa sida). 

Här får man riktig byggutställningskänsla. Det 

är så pass långt ut från innerstaden så att det 

också känns mer byggt i helhet. Men lite mer 

Disney-Land än vad man är van med. Men 

ruin-temat lever vidare och jag skulle nästan 

säga att det fungerar rätt bra jämte den övriga 

bebyggelsen. Här fi nns som sagt Charles 

Moore, men också Stanley Tigerman,  Pablo 

Portogehsi, och John Hejduk med fl era. Som 

en av de centrala delarna är förstås Humbolt 

Biblioteket av MLTW/ Charles Moore.  Dock 

så blir det nog inte så mycket roligare än vad till 

exempel Södra stationsområdet är idag. Men 

det är väl egentligen ganska roligt? Palats för 

alldagliga situationer fullt ut!  

 









Sammanfattning
Jag hade nog ingen sammanhängande förståelse om Berlin 

innan denna resa trots att jag hade varit där två gånger tidi-

gare.  Det var mycket användbart att ha ett tankesätt med sig 

innan man tog sig för att besöka alla de olika husen jag såg. Jag 

förstår nu efteråt att jag missade en hel del, att det fi nns mer att 

upptäcka, men skamligt nog gäller det också Stockholms arki-

tektur.  Men mycket var inte öppet! Närmare bestämt 6 platser 

jag gärna hade sett. 

Berlin har varit centrum av mycket som defi nierat 1900-ta-

let och det är mycket imponerade att det fi nns manifesterat 

i arkitektur och på så underliga sätt! Det mest direkta sättet 

var förstås muren  och delningen av staden i två delar, och det 

mindre direkta var den mjuka makten. Kultur användes som ett 

markspel mellan världens två supermakter. En av de medlen 

var arkitektur  och även idag associeras tex plattenbau med 

Soviet och öststaterna trots att det var en starkt utbredd trend 

också i väst. Vad väst vill representera sig som kan vara IBA 84-

87. Individuella arkitekter, personlig arkitekturstil och en poten-

tial till ett privat självförverkligande. 

Bauhaus visar sig också mer en kamp och under konstant 

omformulering. Som med många historiska projekt blir de 

bättre när de försvinner och dör ut. Så att legenden lever vidare 

starkare i våra minnen. Tiden innan världskriget hade en typ av 

dynamik och öppen konfl ikt om framtiden som vi ofta tar inspi-

ration ifrån.   Att besöka arkitektur på riktigt får en att zooma in 

och förstå hur en sådan stor politisk svepning av tidens anda 

kan betyda något för ett dörrhandtag till en stadsplan. 

Jag tackar Ernst Hawermans stiftelse för att möjliggjort denna 

mycket intressanta resa. Det gjorde att jag fi ck ett mycket bra 

och symboliskt avslut på mina tre första år på arkitekturskolan, 

genom att gå tillbaks till rötterna på två olika sätt. 


