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Runt om i Frankrike, och speciellt i Paris ytterområden finner man 
Les Grands Ensembles. Begreppet undgår en entydig definition 
men det som åsyftas är bostadsprojekt med kapacitet från flera 
hundra till flera tusen bostäder, byggda i efterkrigstidens Frank-
rike fram till början av 80-talet, för att möta en växande urban be-
folkning. Idag anses många av projekten vara misslyckade utopiska 
experiment. Redan några år efter massbyggandet initierades hö-
jdes kritiska röster och under 70-talet skedde ett slags skifte, då 
många av de verksamma arkitekterna och samhällsplanerarna 
kunde skönja de negativa följderna av de tidiga grands ensembles. 
De tog avstånd från den monotona funktionalismen och aspirerade 
att skapa något annorlunda, något bättre.

Under min resa till Paris har jag besök ett axplock av dessa senare, 
postmoderna exempel på grands ensembles som fascinerat mig. 
Jag är nyfiken på om visionerna gick att förverkliga, när förutsät-
tningarna egentligen förblev de samma som tidigare. Åstadkoms 
någon förbättring i funktion, eller bara en elongering av tidigare 
manér fast med ett nytt uttryck? 
 

För att sätta grands ensemble i en nationell kontext, och förstå vad 
som triggade epoken av storskaligt bostadsbyggande i Frankrike 
behövs en kort historisk summering av orsaker.  George Hausmanns 
omdaning av Paris på 1850-talet, första världskriget med efterföl-
jande ekonomisk kris, ockupation och bombningar under andra 
världskriget, invandring och återinvandring från franska kolonier i 
och med dekolonialiseringen efter andra världskriget kan nämnas 
som de främst bidragande orsakerna till att Frankrike stod inför en 
bostadskris bortom alla proportioner i mitten av 1900-talet. 

För att börja ta itu med krisen initierades stadsplaneringsprogram 
för att långsiktig tillväxt. Ledarna för detta var teknokrater; ingen-
jörer, ekonomer och forskare med politiskt inflytande. Eftersom in-
frastruktur var det mest akut eftersatta området blev ingenjörer-
na emellertid i majoritet och särskilt inflytelserika. Ingenjörerna 
tenderade att vända sig till stora företag som specialiserade sig 
på prefabrikation eftersom de ansåg att det skulle göra byggandet 
billigare och snabbare, och således kom starka band att utveck-
lades mellan ingenjörer och statliga byråkrater. För att öka en-
gagemanget hos företag utlystes tävlingar för produktion av pre-
fabricerade byggnadselement. Under den inledande perioden av 
prefab-byggande utvärderades byggande och resultatet var ofta till 
besvikelse då många byggnader besatt många brister. Problemen 
noterades men i förhållande till krisens mått förblev ändå fokus att 
ytterligare snabba på konstruktionshastigheten snarare än att se 
till byggnadens varaktighet - kvantitet framför kvalitet. 

Effektiviseringhetsen stannade förstås inte vid byggnadernas 
konstruktion utan genomsyrade även bostaden. Prispressandet 
skapade en trend mot mindre lägenheter. Inledningsvis var dock 
standarden på de ingående funktionerna en uppgradering för mån-
ga. Man introducerade ett set av minimikrav: ett kök, badrum, wc, 
tvättutrymme, förråd och vardagsrum - som inledningsvis för mån-
ga var en uppgradering i standard jämfört hur man hade bott tidi-
gare. Med bostaden som verktyg hoppades man även kunna fostra 
arbetarklassen till bättre samhällsmedborgare. Exempel genom 
att planera köket strikt som ett arbetsutrymme. Genom mindre kök 
skulle matplatsen tvingas förläggas i vardagsrummet - den mer 
lämpade platsen för måltider enligt borgarklassen - och inte i köket 
där matplatsen i ett arbetarhem typiskt var. Detta fick genomslag 
i byggandet, men inte i användandet visade en senare studie. 72 
% av arbetarklassfamiljerna föredrog att samlas runt matbordet i 
köket trots att det var ont om plats, och spara den “finare” matplat-
sen till speciella tillfällen.
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Den tidiga fasen var också en acklimatiseringsperiod av modern-
ismen. Under kriget hade byggnader med traditionella stilinslag 
premierats, men i och med maktskifte till en vänsterledd regering 
påskyndades denna stilförskjutning. Den nya ministern för återup-
pbyggnad och urbanism, Eugène Claudius-Petit, uppskattade den 
nya arkitekturen och särskilt Le Corbusier, likt många andra vän-
sterpolitiker som ville ta avstånd från de konservativa traditional-
isterna. 1949 var Unité d’Habitations i Marseille under uppförande 
och många arkitekter tog inspiration från Le  Corbusiers projekt, 
och erhöll höga placeringar i utlysta tävlingar. Under 50-talet var 
det många arkitekter som i sin tur lånade från dessa projekt, därför 
blev de karaktäriserande för grands ensembles under denna peri-
od. Den ständiga strävan efter att minska kostnaderna och stand-
ardiserat byggande gjorde dock att 50-talets grands ensembles 
ofta strippades på “arkitektonisk snickarglädje” som just Unité 
d´Habitation besitter så gott om.

I slutet av 1960-talet bodde miljontals av fransoser, framförallt 
ur den undre medelklassen i dessa grand ensembles. För många 
boende var bostäderna en klar förbättring i boendestandard, men 
genom studier framkommer även stora brister såsom dålig ljud-
isolering, för lite utrymme, avsaknad av kollektiva funktioner och 
brister i konstruktion bland annat. Tillkortakommanden som får 
stora konsekvenserna för de sociala förhållanden; lite utrymme 
kan skapa friktion inom familjen, störande ljud till konflikter mel-
lan grannar, avsaknad av butiker och skolor till känsla av isolation 
och rastlöshet bland de unga, som i sin tur leder till ökad frekvens 
av depression, alkoholism och ungdomsbrottslighet.

Efter år av intensivt byggande började därför kritiken mot grands 
ensembles växa fram, och områdena beskrevs av vissa som avhu-
maniserande miljöer. Man genomförde sociologiska studier för att 
få bukt med problemen. Arkitekter föreslog större lägenheter med 
mer förvaringsutrymme och ljudisolering, och stimulerande miljöer 
för barn, och på stadsplanenivå föreslogs bättre inkorporering av 
butiker, skolor, kollektivtrafik och lokaler ämnade för rekreation och 

kultur. Dessa förslag mottogs inledningsvis med viss skepsis, efter-
som man ansåg att uppdraget framförallt var att bygga och tillhan-
dahålla bostäder, men i mitten av 60-talet hade problemen i många 
grands ensembles blivit så stora att dessa förbättringsförslag bör-
jade få gehör. Och förhållande i grands ensemble började förbät-
tras i och med en större medvetenhet för invånarnas behov. 

En av de tidiga kritikerna av de nya höghusområdena var arkitek-
ten Émile Aillaud, och kritiken riktade han till sina arkitektkollegor. 
Han menade att arkitekterna hade skapat dessa tråkiga, monoto-
na bostadsområden i förorten och att de sköt ansvaret ifrån sig 
genom att skylla på byggregler, pengabrist och kravet på använd-
ning av prefab. Aillaud hade själv ritat ett par bostadsområden un-
der tiden, och menade att han själv sett begränsningarna som en 
kreativ utmaning, “billigt men inte tråkigt”. Han hade stora planer 
på att förändra livet för de som av ekonomiska skäl hänvisades till 
subventionerade bostäder i grands ensembles, han ville skapa en 
annan stadsmiljö. Hans önskan var att genom arkitekturen hjälpa 
människor, att få människor att känna sig mindre ensamma, genom 
en känslomässig arkitektur. 

Aillaud ville bygga en ny stad men med känslan av en gammal stad, 
och hämtade inspiration från bland annat italienska renässans-
städer, med slingrande gator och små torg. Framför allt ville han 
bygga för barnen, skapa en urban miljö som substitut till en bris-
tfällig familjesituation. Detta genom att planera platser som över-
raskar, och intima platser där individen kunde vara ensam och mel-
ankolisk. Färg och konst som integrerad del i arkitekturen och inte 
bara som dekoration var viktig delar för Aiullad, då deras bidrag till 
skapandet av en atmosfär var av stor vikt. Han eftersträvade up-
plevd oordning, med en dold ordning. Oordning genom mångfald av 
form och färg, blandad fönstersättning, varierande underlag och 
här och var ett överraskande konstverk. I projektet La Grande Borne 
(1967-1971) i Grigny, söder om Paris, tillämpade Aiullad många av 
dessa idéer.



Jag besökte ett annat projekt av Émile Aillauds, de så kallade Moln-
tornen i närheten av kontorsdistriktet La Défense. Projektet skiljer 
sig på många sätt från La Grande Borne, där de långa ormlika hus-
en bildar en mur mot omvärlden. Molntornen är mer ett vertikalt 
projekt, bestående av 18 torn i varierande höjd, där de två högs-
ta är över 100 meter höga. Markytan omgärdas ej av en mur men 
däremot finns gatstensbeklädda kullar och träd som bildar olika 
gårdsrum och platser för den som söker avskildhet. Alla husen har 
samma molnformade plan, och avsaknaden av ortogonalitet knyter 
ihop projektet med de tidigare projekt av Aiullad. Husen har en var-
iation i färg och är delvis beklädda i mosaik som efterliknar en mol-
nig himmel eller på lägre höjd gröna toner som speglar trädkronor-
na. Fönstren sitter regelbundet utplacerade, men deras former är 
inte regelbundna, utan förekommer i tre olika variationer; runda, 
rektangulära med rundade hörn eller formade som vattendroppar.  

Jag tycker det är ett fantastiskt fint projekt. Trots att det är ett 
enormt program som bygger på repetition och att förutsättningar 
i princip är samma som tidigare, lyckats Aillaud skapa en omväx-
lande och dynamisk arkitektur. Synintrycken förändras konstant 
när man rör sig mellan byggnaderna och trots den grandiosa skal-
an känns gårdsrummen på markplan intima och omfamnande. Hur 
upplever då de som bor här att det är att leva här?  När de var nybyg-
gda år 1981 uppgav 75% av de boende i en undersökning att de var 
nöjda med sin bostad och trivdes i området. De som valt bostaden 
själv var generellt nöjdare än de som blivit tilldelade en HLM-bost-
ad, men övertaget ett ganska gott betyg. Om siffran är liknande idag 
har jag inte funnit svar på. Vad man vet är dock att många av Aiul-
lauds projekt, inklusive Molntornen, ligger inom områden som idag 
är ZUS-klassade (Zone urbaine sensible, känslig urban zon), och 
att eftersatt underhåll gjort att byggnaderna inte längre glänser av 
framtidsanda. Underhållet är kostsamt och och budgeten inte saft-
ig, varken för Molntornen eller de andra grands ensemble presen-
terade i denna reserapport.

Mosaiken faller av, och lappas över med betong, uppvärmningen le-

ver ej upp till kraven och stadsdelen lider av en växande utarmning. 
Kommunen anordnade en tävling (ca 2017) för renovation av tor-
nen. Det vinnande teamet föreslår att täcka molntornen i  paneler 
av rostfritt stål, som påminner om de moderna kontorsskraporna i 
det närliggande La Défense. Denna lösning var inte populär bland 
de boende, som skapade ett brukarkollektiv för att kunna påver-
ka beslutet. Kommunen öppnade även en intresseanmälan för att 
i större drag omvandla stadsdelen, och öka mångfalden. Ett sce-
nario som diskuterats innebär att man river ett till fyra av tornen, 
och omvandlar tre till fem av de kvarvarande till hotell, kontor eller 
coworking-lokaler. Det skulle innebära att en tredjedel av bostads-
beståndet försvinner, vilket oroar brukarkollektivet. De menar att 
det är fastighetsspekulation; det finns tusentals tomma kvadrat-
meter i La Défense och därför ingen efterfrågan på de föreslagna 
nya funktionerna. Andra scenarier som föreslog, studentbostäder 
eller delvis ombildning till bostadsrätter, avvisades även utan att 
konsultera kollektivet. De har också svårt att tänka sig att de po-
tentiella investerarna kommer finna sig i att samexistera med in-
vånarna. De boende fruktar att en ombildning kan starta en dom-
inoeffekt som kommer sluta i att hela bostadsområdet utraderas.

Så hur gick det egentligen med visionen om att skapa ett alterna-
tiv till 50- och 60-talets rationella stadsplanering och effektiviser-
at byggande? Ja, det blev kanske ingen utopi denna gången heller. 
Arkitektur som enskilt vapen mot ett ekonomiskt system som inte 
ruckar på sig kommer nog aldrig komma i närheten av vad som nu 
kan tänkas rymmas i begreppet utopi. Upphovsmännen till dessa 
projekt tycks också medvetna om detta, som Bofill sa i en intervju 
om Les Espaces d’Abraxas så är det svårt att lyckas när  “ingen hän-
syn tas till social mångfald, butiker saknas och den statlig hyresvärd 
låter byggnaderna förfalla”. Helt missnöjd tycks Bofill inte vara och 
tillägger att trots att hans projekt går under smeknamnet “Gotham 
city”, så är det värt att notera att detta och även andra projekten i 
denna rapport, som “The Camemberts”, bär smeknamn just för att 
de är långt bort från anonymiteten och monotonin som råder i mån-
ga förorter, och istället utmärker sig med sin unika uppsyn.
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Les Tours Aillaud
Nanterre 
Émile Aillaud
1973-1981

Les Tours Aillaud, eller Tours Nuages (Molntornen) ligger i den väst-
liga närförorten Nanterre, och omfattar 18 punkthus med mellan 13 
och 39 våningar. Komplexet rymmer drygt 1600 lägenheter.  Tornen 
har varit omdebatterade ändå sedan uppförandet, och en som inte 
fattade tycke var Frankrikes dåvarande president Valéry Giscard 
d’Estaing, som skall ha yttrat orden “Quelle horreur!” (“Så hemskt!”) 
när han först fick se projektet. 
Att riva tornen har varit uppe på tapeten, framförallt på grund av 
höga underhållskostnader, men också av säkerhetsskäl. Många 
menar att den egentliga orsaken att man vill riva byggnaderna är 
för att bli av med “problemfamiljerna”. Oavsett får byggnaderna inte 
längre rivas då de numer är k-märkta med anledning av sin säregna 
arkitektur.





Les Damiers
Courbevoie,
Jacques Binoux,
Michel Folliasson,
Abro & Henri Kandjian
1976

Les Damiers är ett bostadskomplex bestående av fyra stycken, 12-16 
våningar höga terrasserande huskroppar. Komplexet ligger i västra delen 
av Paris, i finansområdet La Defense, och rymmer 640 lägenheter, samt 
butikslokaler i entréplan. De flesta av de hyresgästerna har i dagsläget 
utrymts och byggnaderna står idag i huvudsak tomma, då de (åtminstone 
3 av 4) inväntar rivning - något som varit planerat i över 10 år.  

Planen är att riva de brutalistiska byggnaderna för att ge plats åt Hermit-
age Plaza, ett projekt (ritat av Foster + Partners) som bland annat inklud-
erar två tvillingskyskrapor, som högst 332 meter, tänkta att bli Europas 
högsta byggnader. Dessa ska rymma lyxlägenheter, 5-stjärnigt hotell 
samt attraktiva kontorslokaler. Så sent som i Januari 2022 meddelades 
dock att projektet är pausat på grund av att köparen misslyckats att sty-
rka finansieringen av projektet.





Les Arcades du Lac,
Montigny-le-Brétonneux
Ricardo Bofill, Taller de
Arquitectura
1980

Les Arcades du Lac är ett bostadsområde inspirerat av en fransk 
trädgård, vars grundpelare är symmetri och ordning. Precis innan 
hade vi promenerat i Versailles trädgård, och likheterna mellan 
slottsträdgården och detta “folkets Versailles” var tydliga; gridet, 
den konstgjorda sjön, byggnaderas formspråk, och den slottslika 
byggnaden på andra sidan vattnet.  Projektet följer typologin av 
en ordnad trädgård, där växligheten delvis bytts ut av “beboeliga 
väggar”, som Bofill själv beskrivit det. Ordvalet syftar till byggnad-
eras begränsade djup, som ger varje lägenhet fönster i två riktnin-
gar. Mellan de kvadratiska byggnadsblocken och dess innergårdar 
löper gågator som på en punkt i gridet mynnar samman till ett torg 
, Le Cirque. Gatan och torget är viktiga delar för projektets utgång-
spunkt - att skapa en uppfattning av en stad i miniatyr.





Le Viaduc du Lac
Montigny-le-Brétonneux 
Ricardo Bofill, Taller de
Arquitectura
1981

Le Viaduc tar vid där Les Arcades slutar, som en fortsättning av be-
byggelsen sträcker sig byggnaden ut som en brygga i den rektan-
gulära sjön Lac de la Sourderie. (Tyvärr inte badvänlig!)

Byggnaden består av sex huskroppar á fem våningar, kopplade till 
varande via broar i markplan och balkonger upptill. Längst ut på 
piren finns en cirkulär yta, reserverad för de boende, då besökare 
stoppas av en grind redan i anslutningen till piren.

Inspiration har hämtats inte bara från tidigare nämnda slott (Ver-
sailles), och romerska akvedukter, utan även ett annat franskt slott, 
Château de Chenonceau, som likt denna byggnad vilar på ett bro-
fundament över floden Cher.





Les Temples du Lac ,
Montigny-le-Brétonneux 
Ricardo Bofill Taller 
de Arquitectura
1986

Den tredje och senast uppförda delen av komplexet kring Lac de 
la Sourderie är Les Temples och liknar en av Bofills många bågar.  
Byggnadens disposition påminner om den av en palladiansk villa 
(ex Villa Badoer), med ett centralt tempel, två kurvade paviljonger 
med  två mindre kvadratiska flygelbyggnader symmetrisk plac-
erade i var ände. Den centrala byggnaden har en stor innergård, och 
även i detta Bofillprojekt har lägenheterna fönster i två rikningar.  
De kvartcirkelformade paviljongerna är utformade som radhuslän-
gor i två våningar, och de kvadratiska byggnaderna har fyra lägen-
heter per våning, alla hörnlägenheter.  
Hela området runt Lac de la Sourderie omgärdas om fint klippta 
gräsmattor och bilfria vägar, parkering finns i utkanten av området 
samt i underjordiska garage. 





Les Arènes de Picasso,
Noisy-Le-Grand
Manuel Núñez Yanowsky
1985

Les Arènes de Picasso består av två byggnader utformade som 
stående, danska mynt (eller camembertostar om man så vill), vi-
lande på fundament av lägre byggnader, inåt gården försedda med 
arkader. Komplexet bildar en oktagonal planform kring ett öppet 
torgrum. 
Manuel Núñez Yanowsky var en av medgrundarna till Taller de Ar-
quitectura 1963, men detta projekt är ett verk i hans eget namn. 
Medan Bofill lånade från historiska referenser i det närliggande 
projektet Les Espaces d’Abraxas har Núñez Yanowsky skapat en 
egen mix av prefab, monumentalism, postmodern klassicism och 
art deco. Kanske har Núñez Yanowsky även funnit inspiration i rit-
ningarna av 1700-tals arkitekten Étinne-Louis Boullée’s drömlika 
byggnadsprojekt,  det jättelika masoleumet för Isaac Newton.





Les Espaces d’Abraxas,  
Noisy-Le-Grand
Ricardo Bofill Taller
de Arquitectura
1978-1982

Les Espaces d’Abraxas består av tre delar; Le Théâtre - en halv-
cirkelformad byggnad som på insidan bildar en amfiteater, L’Arc 
som påminner om triumfbågen samt Le Palais som är uppbyggd likt 
en kolonn med en bas, ett skaft och ett kapitäl. 
Projektet ingick i ett program att uppföra fem nya ville nouvelles 
(nya städer) i Paris periferi. Bofill var likt Aiullad kritisk till de över-
rationaliserade stadsplaneringen och monotoni hos tidigare exem-
pel av modernistiskt mass housing och såg här chansen att skapa 
något annat. Trots hänvisad till användandet av prefab lyckades 
han ändå skapa något som inte liknade något tidigare grands en-
semble. Den monumentala, postmoderna byggnaden är ett stort 
morfologisk experiment av klassiska arkitektoniska element i ny 
eklektisk skepnad. 





Unite d’Habitation,
8ème arr. Marseille
Le Corbusier
1947-1952

Unité d’habitation i Marseille bygger på Le Corbusiers idéer om 
att efterlikna ett samhälle i mindre skala i en och samma bygg-
nad. 330 lägenheter upptar 15 av byggnadens 18 våningar. Våning 
7 och 8 upptas av en “shoppinggata” med restauranger, bokaffär 
och verksamhetslokaler. På takterassen finns en lokal som idag 
fungerar som konstgalleri, samt en pool för de boende att bruka. 
Byggnadens bostadsenheter återfinns i 23 olika varianter, många 
av dem genomgående och i etage. Hela byggnaden är upphöjd på 
pilotis enligt Le Corbusiers vision om att skapa en obruten park 
nedanför byggnaden.  Bostadsytorna i Unité d’habitations är 40-
50% större än standardarean för andra samtida bostadshus. Det 
utrustades även med funktioner som andra saknade, tex air condi-
tion och elspis.





Tack!
Till Ernst Hawermans 

stipendiefond för möjligheten 
att genomföra denna resa.

/Sanna Karlsson


