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Under de senaste decennierna har universiteten och högskolorna med tillhörande
filialer blivit märkbart fler i Sverige. I de flesta större städer, men även på många
mindre orter, pekar vägskyltar mot universitetet eller högskolan. Följer vi dessa förstår
vi redan innan vi kan tyda byggnadernas skyltning att vi har nått målet. Arkitekturen
är iögonfallande, ibland i ensamt majestät men oftare i jämförelse med stadens
omgivande bebyggelse. I september 1997 invigdes Campus Sundsvall, som inrymde
dåvarande Mitthögskolan som 2005 fick universitetsstatus och blev Mittuniversitetet.
Campus Sundsvall var ett av de första från grunden uppförda campus i den expan-
sionsfas som den högre utbildningen befann sig i under 1990-talet där arkitekturen
utgjorde en viktig faktor för såväl lärosätet som staden.
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Inledning

Det är ett förförande fotografi. Solnedgången har redan passerat och kvar dröjer sig
en strimma ljus vid horisonten. Himlens blå nyanser djupnar högre upp i bilden men
än så länge är ljuset tillräckligt för silhuetter att avteckna sig mot bakgrunden. Still-
heten råder, ingen aktivitet märks på platsen och vattnet som utgör förgrunden är
spegelblankt. Strålkastarna som tillhör den avbildade byggarbetsplatsen blänker i
vattnet och lyser som stjärnor mot betraktaren. Bilden finns på sidorna för presenta-
tionen av studieorterna i Mitthögskolans utbildningskatalog för läsåret 1997/98. På
samma uppslag presenteras de tre andra orterna som då ingick i Mitthögskolan;
Härnösand med glada studenter i overaller, Östersund med studentikos tävling i snö-
vitt landskap och Örnsköldsvik representeras av den vid tillfället nybyggda Arken, en
högskolebyggnad vid hamnen där också Umeå universitet huserade.1  Dagsljus råder
i de tre fotografierna medan Sundsvalls bild är mörkare och svårare att tyda. Lyftkra-
nen, byggställningarna och huskropparna som är under uppbyggnad framträder.
Husens färdiga konturer anas av takstolarnas form och byggnaden längst ut vid vattnet
avslöjar sin storlek, inte bara genom sin framträdande placering utan också genom de
många fönstrenas upplysta insynsmöjligheter. Bilden berättar om något som är på
gång och av den ackompanjerande presentationen av Sundsvall förstår jag att det är
de nya högskolelokalerna.

Man behöver inte vara en blivande student för att lockas av texten. ”Sundsvall har
massor att erbjuda.”2  Lockropen är så många att de flyter ihop till en enda strid ström
av möjligheter och utsikter: storstad, havet, bergen, spännande historia, rabatterbju-
danden, idrott, uteliv och kultur. Dessutom en ny högskolebyggnad med ändamåls-
enliga lokaler i naturskön miljö, textrader som bekräftar fotografiets stilla vatten och
pågående byggnadsarbete. Skymningen på bilden lyses upp av texten och fotografi-
et tycks fånga något mer än bara en byggarbetsplats. Bilden inrymmer drömmar och
andas förväntningar.



ATT BYGGA SYMBOLVÄRDEN

14

I den studentexpansion som inleddes i början av 1990-talet ökade antalet högskole-
platser i Sverige markant och dramatiskt. Självfallet medförde denna ökning av stu-
denter inte bara en utvidgning av antalet studieplatser utan också en utbyggnad av den
fysiska miljön. Då jag själv började läsa vid universitetet i Lund 1991 var det trångt
i salarna precis som det var i Umeå där jag något år senare fortsatte studierna. Lösa
stolar i mittgången och anteckningsblocket i knäet var lösningen när kurserna var
överfulla och lokalerna små. Ganska snart påbörjades också en förvandling av univer-
sitetsområdet i Umeå. Nybyggnationer, påbyggnader och utbyggnader, åt alla håll
expanderade universitetet. Föreläsningar fick flyttas när ljudet från pålningen till det
nya grannhuset störde och när Humanisthuset fick ytterligare en våning stod luften
stilla och tröttheten lägrade sig i undervisningssalarna då ventilationen stängdes av
under långa perioder. Nya och fler lokaler välkomnades, universitetsområdet förtäta-
des samtidigt som också staden kröp närmare i form av nya bostadsområden som snart
omgärdade universitetet. De fräscha lokalerna var anpassade efter aktuella pedagogiska
behov och fungerade således praktiskt men de bidrog inte minst till en känsla av att
universitetet hängde med sin tid, att det var modernt.

Det som infriades framför mina ögon var möjligen de drömmar och förväntningar
som präglade fotografierna i Mitthögskolans utbildningskatalog och som allmänt kom
till uttryck i retoriken kring expansionen av den högre utbildningen. Den lilla kun-
skapsstaden i det nya kunskapssamhället, cityuniversitetet integrerat i storstadens
pulserande liv eller rätt och slätt ett samlat campus var olika planeringsmodeller och
tankefigurer där arkitektur och stadsplanering var betydelsefulla verktyg i skapandet
av en mer kunskapsintensiv nation. Förvaltaren Akademiska Hus AB3 , som övertog
en stor del av den högre utbildningens fastighetsbestånd efter det att Kungliga Bygg-
nadsstyrelsen upplöstes 1993, var en ny aktör på marknaden och bidrog med slogan-
liknande uttryck som till exempel: ”Vi bygger för framtiden”.4

Intresset för utformningen och lokaliseringen av högskolor och universitet kan ock-
så avläsas i den universitets- och högskoleguide som Dagens Nyheter publicerar varje
år i mars. Här blandades tidigare artiklar med presentationer av de olika lärosätena.
I presentationerna var det lärosätets representanter, från student till rektor, som kom
till tals men också representanter från studieorten. I 1997 års upplaga återfinns stad
och arkitektur i många rubriker. Under rubriken ”Universitetet mitt i city” behand-
las Göteborgs universitet. 5  Högskolan i Borås döljer sig under ”Textilfabrik som sko-
la”6  och Högskolan i Jönköping får den sammanfattande rubriken ”Allt samlas un-
der ett tak” medan den något nedsättande underrubriken fortsätter: ”Staden bättre
än sitt rykte”7 . Av presentationerna är det endast ett fåtal som helt utelämnar den
fysiska miljön och placeringen i förhållande till staden. Uppsalas anrika studentliv
presenteras med underrubriken ”Livligt studentliv ger staden liv”8 . Ett påstående som
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följs av en mer utförlig beskrivning av nationslivets olika begivenheter, till exempel
spexen och gaskerna, vilken avslutas med en beskrivning av dess arkitektoniska inram-
ning: ”För sådana tillställningar är de egna lokalerna passande. Många nationshus
byggdes på 1800-talet och är små palats, med bibliotek och salonger som skulle duga
åt en engelsk herrklubb.”9

Ett år senare konstaterade Claes Caldenby, professor i arkitektur vid Chalmers Tek-
niska Högskola samt redaktör för tidskriften Arkitektur i en ledare i densamma att
”Högskolor har blivit 90-talets stora byggnadsuppgift”.10  Han påstod vidare att:
”Högskolorna agerar på ett helt annat sätt än tidigare på en marknad, både lokalför-
sörjning och studentrekrytering. Och arkitekturen är en del av marknadsföringen.”11

Samtidigt kom universitetsområdet i Umeå allt oftare att kallas för campus.

För att återgå till presentationen av Sundsvall i Mitthögskolans utbildningskatalog så
är det påtagligt hur stadens historia och den äldre arkitekturen tar plats i beskrivning-
en:

Stadskärnan kallas ”stenstan”, och består också till stora delar av vackra gamla sten-
hus. Här trängs små affärer och caféer med de stora varuhusen. Mitt i stan ligger
kårhuset. Ett stort stenhus som byggdes på den tiden de fortfarande visste hur man
byggde vackra sådana. Och hållbara. Varken branden som ödelade Sundsvall år
1888 eller studenternas vilda fester har satt några märkbara spår. Våren 1995 togs
första spadtaget till den nya högskolebyggnaden som beräknas vara färdig för in-
flyttning sommaren 1997. Åkroken, där den nya högskolan byggs är platsen där
Sundsvalls stad har sina rötter. De nya lokalerna innebär ett samlat campus med
nya ändamålsenliga lokaler i naturskön miljö.12

Stadskärnans stenhus, inklusive studentkårens, är vackra och hållbara. Stadsbranden
1888 omnämns som ödeläggande och stadens rötter står att finna på platsen för det
nya samlade campus, funktionellt ordnat i naturskön miljö. Att det rör sig om ett
urval vad gäller historiska fakta och en värdering av arkitekturen är påtagligt och in-
tressant därför att det säger något om den bild man vill förmedla av staden Sundsvall
– där stadens historia spelar en viktig roll och arkitekturen håller en hög kvalitet, es-
tetiskt och i ett hållbarhetsperspektiv. Textraderna tilldelar byggnaderna symbolvär-
den, värderingar och innebörder, som definierar arkitekturen, staden och i ett större
perspektiv vårt samhälle.

Då mina studier övergick i en anställning vid universitetet i Umeå märktes snart att
den expansion som syntes ute på universitetsområdet där nybyggnationerna fortsat-
te inte hade sin motsvarighet i institutionsarbetet. Platsgarantier infördes på samtli-
ga kurser och marknadsföring blev ett modeord allt för att generera fler studenter. Ar-
kitekturens roll i den konkurrensutsatta värld som den högre utbildningen utgjorde
blev alltmer intressant. Den roll byggnaderna spelade för universiteten och högsko-
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lorna föreföll vara viktig samtidigt som märkliga kontraster uppstod. Arkitekturen
verkade bli allt mer transparent, från inglasade entrépartier och studieutrymmen till
titthål i salsdörrarna, medan tiden i undervisningslokalerna bakom samma insynsvän-
liga väggar krympte.

I en senare årgång av Mittuniversitetets utbildningskatalog är motsvarande sida med
presentationer av studieorterna utvidgad till ett uppslag per ort. Det är också märk-
bart att tonen är en annan, mer aggressiv i den detaljerade redovisningen av antalet
pizzerior, idrottsklubbar och annan service i staden. De centrala kvarteren, Stensta-
den, nämns ej och inte heller stadsbranden. Överhuvudtaget nämns ingenting om
stadens historia eller arkitekturen förutom när det gäller Campus Sundsvall och det
är också fotografier därifrån som illustrerar uppslaget:

Campus Sundsvall ligger en kort promenad från stadens centrum. Åkroken – cam-
pus hjärta – är byggt som en liten stad med gränder och torg, broar och bryggor,
gamla och nya hus. På Åkroken finns bland annat bibliotek, restaurang, reception
och många föreläsningssalar.13

En tjej cyklar förbi Campus Sundsvall, solen blänker i ån och fotografiet är taget ur
samma vinkel som den tidigare beskrivna skymningsbilden. Byggnadernas silhuetter
känns igen medan grönskan är mer påtaglig. Ännu en cyklist är i färd med att låsa sin
cykel på en annan bild. Han ser rakt in i kameran och bakom honom syns byggna-
der, som tycks hänga ihop, i olika form, material och färg. På en mindre bild sitter
studenter mot en husvägg och samtalar samtidigt som solen värmer deras ansikten.
Den sista bilden kontrasterar med en ensam student vid sin studieplats – en interi-
örbild där mannen under en grön lampa med boken uppslagen framför sig inramas
inte bara av fönstret i fonden och dörröppningen i förgrunden utan också av arkitek-
turen i övrigt. Trappor, räcken, vinklar och vrår förmedlar samma mångfald av for-
mer och färger som exteriörbilderna och inte minst texten.

Vad säger dessa bilder och den tillhörande texten? Ett campus ”byggt som en liten
stad” och fotografier där variationen i såväl interiören som exteriörerna är påtaglig:
”gränder och torg, broar och bryggor, gamla och nya hus.”14  Möjligen illustrerar de
också studentlivets ytterligheter av ensamt pluggande och intensivt kamratligt um-
gänge.

Syfte, frågeställningar och upplägg
Syftet med avhandlingen är att genom en fallstudie av Campus Sundsvalls tillkomst
och utveckling undersöka hur arkitektur tilldelas symbolvärden. Arkitekturen gestaltar
visioner och idéer med många avsändare och synliggörandet av den process där dessa
formuleras och materialiseras är central för mitt arbete. Avhandlingen består av tre
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delar samt en avslutande diskussion. De tre delarna behandlar olika relationer i den
betydelse- och värdeskapande processen och fokuserar i nämnd ordning på campus-
planering, Campus Sundsvalls tillkomstprocess samt Campus Sundsvall i relation till
arkitekturfältet, till staden Sundsvall och till idéer om högskolearkitektur.

Den första delen ”Campus i varje stad” behandlar frågeställningar kring campus: Vad
är ett campus? Hur gestaltas ett campus och vilka idéer och intressen materialiseras i
ett campus? Hur beskrivs relationen mellan universitetets verksamhet och campus
samt den omgivande staden och campus? Akademiska Hus och Mittuniversitetet står
i centrum i denna del.

I den andra delen ”Campus Sundsvall tar form” är Campus Sundsvalls tillkomsthis-
toria central och följande frågor behandlas: Vilka var utgångspunkterna för Campus
Sundsvalls utformning? Vilka intressen styrde valet av utformning och vidare inrikt-
ning av projektet? Hur framställdes och beskrevs arkitekturen under tillkomstproces-
sen? Och vad blev resultatet? Processen från arkitekttävling till färdigt campus samt
Sundsvalls kommuns roll som beställare undersöks här.

”Högskolearkitektur: avtryck och speglingar” är den tredje delen där Campus Sunds-
vall studeras genom undersökning av arkitektens idéer, relationen till arkitekturfältet,
relationen till staden och andra högskolor och universitet. Vilka ideologier företräder
arkitekten och hur gestaltas dessa i arkitekturen? Vilka strömningar inom det samti-
da arkitekturfältet synliggörs i Campus Sundsvall och hur åskådliggörs detta? Hur
uttrycks relationen till stadens historia, samtid och framtid i Campus Sundsvall? Vilka
symbolvärden uppkommer i dessa olika kontexter och vilka förändringar sker med
tiden?

Avslutningsvis följer ett kapitel där trådarna från avhandlingens delar vävs samman
och diskuteras i ljuset av det övergripande syftet: att undersöka hur arkitektur tilldelas
symbolvärden.

Källmaterial
Källmaterialet för studien är brett insamlat och kan delas in i olika kategorier. I cen-
trum står Campus Sundsvall, det vill säga arkitekturen, de närliggande omgivning-
arna och staden. Runt dessa objekt grupperar sig ett källmaterial som sträcker sig från
arkivmaterial och enklare informationsbroschyrer till annan universitets- och högs-
kolearkitektur i Sverige. Arkivmaterialet som framför allt rör arkitekttävlingen och
vidareutvecklingen av det vinnande förslaget i detaljplaner är hämtat i arkiv hos Aka-
demiska Hus, Sveriges Arkitekter, Sundsvalls kommun, Sundsvalls Museum och Ar-
ken Arkitekter AB i Stockholm. Dagspressens artiklar om högskolearkitektur i allmän-
het och i synnerhet Sundsvalls Tidnings rapportering och debattartiklar utgör en viktig
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del av undersökningen precis som olika arkitekturtidskrifters artiklar där Arkitektur
framför allt är viktig.

I det stora källmaterialet bestående av informationsbroschyrer, interna tidningar, så
som Akademiska Hus Kreativa Rum, och hemsidor märks framför allt tre avsändare:
Akademiska Hus, Mitthögskolan, senare Mittuniversitetet, och Sundsvalls Kommun.
Vad gäller informationsbroschyrer kan ibland utgivningsdatum vara okänt liksom
författaren. Jag väljer att påtala detta i notförteckningen samt ange avsändaren istäl-
let för en specifik författare.

Bildkällorna härrör ur samma material, det vill säga vanligast fotografier som är pa-
rallella med texten i till exempel broscyren eller tidningsartikeln. Vad gäller dokumen-
tationen från arkitekttävlingen rör det sig om ett skiss- och planmaterial.

Vidare har litteratur som behandlar universitets- och högskolearkitektur varit bety-
delsefull för att undersöka den historiska bakgrunden vad gäller planeringsmönster
och byggnadsideal. I detta sammanhang har Claes Caldenbys Universitetet och staden:
Inför fältstudier! (1994) samt den amerikanske arkitekturhistorikern Paul V. Turners
Campus Planning: An American Planning Tradition (1984) varit särskilt betydelsefulla.

Avgränsning, teori och metod
Campus Sundsvall utgör avhandlingens plattform men ej dess begränsning då den
diskussion som allt sedan 1990-talets början förts kring universitetens relation till
staden, universitetens bebyggelsemönster och arkitekturens betydelse för universite-
tets attraktionskraft granskas med utblickar mot andra universitet och högskolor.
Anledningen till att jag har valt att studera Campus Sundsvall är att dess historia lö-
per parallellt med studentexpansionen under 1990-talet. Arkitekttävlingen till den
första utbyggnadsetappen hölls 1991 och därefter sker en jämn utbyggnad av områ-
det. Att gå till djupet i undersökningen av ett campus, istället för att på ytan under-
söka och katalogisera det senaste decenniets högskole- och universitetsarkitektur, är
ett medvetet val då jag i fallstudien inte behöver avgränsa undersökningsobjektet till
ett visst källmaterial, en viss tidsperiod och så vidare.

Det brett insamlade källmaterialet leder fram till frågan om tillvägagångssätt och teo-
retiska utgångspunkter. Jag tar min utgångspunkt i diskursanalysen som efter den
franske filosofen Michel Foucault har utvecklats och utvidgats och som idag används
inom många discipliner. Begreppet diskurs må ha tappat sin tydlighet men som en
generell förklaring kan Nationalencyklopedins kort formulerade utlåtande fungera väl:
”I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av samman-
hängande uttryck, utsagor, och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga, den
religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.”15  I fallstudien utkristalliseras
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en diskurs som rör arkitekturen, arkitekturhistorien, arkitekturproduktionen, den
politiska eller demokratiska behandlingen av arkitekturprojektet samt det allmänna
samtalet om arkitektur. Men också det möte som sker mellan arkitekturfältet och den
diskurs som utgörs av högre utbildning undersöks. Sociologen Mats Börjesson beskri-
ver diskursens förhållande till verkligheten: ”Diskurser representerar eller föreställer
verklighet – samtidigt som diskurser skapar världen genom läggande av tyngdpunk-
ter och givande av selektiva skildringar.”16  Att avtäcka dessa tyngdpunkter och selek-
tiva skildringar står i centrum för avhandlingsarbetet då jag menar att det är här vi kan
studera hur symbolvärden skapas.

Viktigt är att se diskursen som flytande och i ständig formation, både i förhållande
till sig själv och till andra diskurser. Den är alltså inte ett isolerat och statiskt territo-
rium utan står i ständig förändring i en utvidgande eller avgränsande formerande
process av diskursen. I ett diskursanalytiskt perspektiv ligger ofta betoningen på frå-
gor kring makt i samhället. Jag väljer emellertid att indirekt visa på makten över ar-
kitekturens symboliska nivåer genom att undersöka den betydelseskapande processen
och förhåller mig därför fritt till diskursanalysens mer ortodoxa läromästare.

I böckerna Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture (2000) av Adrian
Forty och The Words Between the Spaces: Buildings and Language (2002) av Thomas
A. Markus och Deborah Cameron används diskursanalysen som ett verktyg då båda
dessa böcker lyfter fram språket som en viktig beståndsdel i skapandet av arkitektur
samt i vår förståelse för arkitekturen. Några av de problem som tas upp är språkets
makt över vårt att sätt uppleva arkitekturen och styra vårt bruk av den. Forty, pro-
fessor i arkitekturhistoria vid University College i London, har ett historiskt perspektiv
och lyfter fram ett antal nyckelord i modernismens vokabulär vilkas betydelse och ur-
sprung han noggrant går igenom. Markus och Cameron, den förstnämnde professor
i arkitektur och den andra professor i lingvistik, undersöker språkets och bildernas
betydelse i förhållande till makt, värderingar, tradition genom ett antal kortfattade
fallstudier. Markus & Cameron belyser den diskursanalytiska metoden genom följan-
de exempel: ”As well as asking the descriptivist’s question ’how does this text work?’,
critical discourse analysts pose the question, ’what or whose interests does it serve for
this text to work in this way?’” 17  Av exemplen framgår att språkbruket, det enskilda
ordet likväl som den sammanhängande texten står i centrum, men jag väljer att ut-
vidga analysen till att gälla även visuellt material, fotografier och andra illustrationer,
samt objekten, det vill säga högskolornas fysiska gestaltning och därmed närma mig
sociologen Bruno Latours arbeten där diskurs och materialitet utgör två sidor av sam-
ma fenomen.18
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Interaktionen mellan arkitektur, språk och visuellt material är central i undersökning-
en då tillvägagångssättet är en genomgående beskrivning och analys av källmateria-
let: arkitekturen samt de texter och bilder som rör densamma. Ett förhållande som
hitintills endast knapphändigt har undersökts möjligen på grund av ett ointresse för
många av de texter och bilder som vi dagligen omges av i form av turistbroschyrer,
informationsfoldrar, annonser där utsagor om arkitektur och stad formuleras, precis
som de i inledningen tidigare anförda utbildningskatalogerna.

Jag väljer medvetet bort att göra intervjuer med aktörerna, eller representanter för
aktörerna, då jag ser en fara i att ett sådant muntligt källmaterial ges alltför stor vikt
i relation till övrigt källmaterial och i vissa fall kan utgöra en efterhandskonstruktion
av händelseförloppet.

Mina personliga erfarenheter av universitetet som arbetsmiljö och organisation kan
mycket väl förblinda mig eller skymma sikten för omständigheter, sammanhang och
slutsatser som en forskare utan denna insyn skulle kunna synliggöra. Inte minst att
som doktorand i konstvetenskap ständigt befinna sig nära eller kanske snarare mitt i
det objekt jag studerar, universitetsarkitekturen, torde om inte leda till fullkomlig
utmattning så åtminstone medföra en partiell förmörkelse av blicken och reflektions-
förmågan. Men det dagliga mötet med universitetet gör mig också till en ständig
observatör av den föränderliga universitetsmiljön. Frågan kring varför pentryn med
mikrovågsugnar för studenterna blivit ett allt vanligare fenomen på universiteten, trots
tillhörande matos, lämnar jag möjligen obesvarad medan frågan kring varför nästin-
till alla högskole- och universitetsområden, och ibland enbart en byggnad, sedan ett
decennium tillbaka kallas campus är viktigare.

Att bygga symbolvärden – utgångspunkter
I många sammanhang ser vi på arkitektur som en kulturyttring, en spegling av sam-
hällslivet och politiken, våra tankar och ideal. De många och storslagna barockslot-
ten i Sverige förklaras utifrån den maktkamp som fördes mellan kungahus och adel
medan funktionalismens bostadsprojekt studeras i skenet av välfärdsstatens politiska
dagordning. Arkitekturen framställs ofta i tolkningarna som ett verktyg med hjälp av
vilket makthavare – politiska, ekonomiska, lokala, globala – förmedlar ideologi. Men
är det enbart själva arkitekturobjektet som kommunicerar idéer?

En byggnad kan på många olika nivåer tilldelas en symbolisk innebörd, alltifrån det
stora byggnadsprojektet som pekar ut en ny tid till den glasade fasaden som symbo-
liserar öppenhet. Finn Werne, professor i arkitektur vid LTH, skriver i boken Den
osynliga arkitekturen (1987): ”Arkitekturen kan uppfattas som sammansatt av sym-
boler och den kan ibland i huvudsak också vara utförd med avsikt att vara symbo-
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lisk.”19  Han menar vidare att symboler kan vara av olika art; diskursiva, det vill säga
tillfälliga, eller traditionella.20  Werne hänvisar också till professor Elias Cornells (1916-
2008) Om rummet och arkitekturens väsen (1966), där Cornell påpekar att arkitektu-
ren också förstärker människors symboliska handlingar:

För arkitekturen får symboliken under alla omständigheter en dubbel mening så
snart en arkitekt befattar sig med den med något allvar. Dels skall arkitekturen
uppfånga de symboliska momenten i handlingarna. Arkitekten ökar då rummets
räckvidd utöver handgripligheternas materiellt betingade sfär. Därmed kan man
säga att han förvandlar arkitekturen till en klangbotten där handlingens symbo-
liska övertoner kan spela ut.
Dels blir arkitekturen till en mer självständig symbol som ytterligare kan under-
stryka handlingen. Karaktären av arkitektoniskt gensvar framträder här tydligt. Som
symbol blir arkitekturen ofta rikt emfatisk och besvarar temat med en nästan egen-
sinnig uttrycksvilja.21

En symbolisk innebörd, traditionell eller diskursiv, kräver en gemensam referensram
kring tolkningen och innebörden. Vi möter vardagligen arkitektur inte bara i vår
omgivning utan också i bilder och text. Möten som medvetet eller omedvetet bygger
eller bryter ner vår referensram. I de arkitekturhistoriska översiktsverken åtföljs en
beskrivande text av ett fotografi där byggnadens mest attraktiva fasad visas. Mer säl-
lan delges också läsaren en bild av interiören eller en plan. Sektionsritningar och de-
taljer tillhör undantagsfallen. Den beskrivande texten övergår i, eller kryddas inte
sällan med, en mer analytisk nivå. Arkitekturtermerna övergår i mer värderande for-
muleringar, adjektiv och metaforer, som på intet sätt behöver betyda en positionering
av ett verk som bra eller dåligt, utan snarare ger det läsaren en vink om hur han, el-
ler hon, ska förhålla sig till verket eller placera det i tid.

Text och bild i samverkan är således en viktig del i vår uppfattning om arkitektur och
inte bara för de intresserade som vänder sig till facklitteraturen utan även för de som
då och då möter reportage kring arkitektur i dagspress, turistbroschyrer eller på alle-
handa hemsidor. Språket och bilderna spelar också en betydande roll i skapandet av
arkitektur. Både verbalt, i skrift och genom visuellt material sker under hela design-
processen en interaktion mellan de inblandade; beställare, arkitekter, entreprenörer
och ibland även brukare och media där arkitekturen i vardande går från intention till
konceptualisering och nagelfars under tiden. Arkitekturteoretikern Beatriz Colomi-
na skriver om den moderna arkitekturen:

Att tänka på modern arkitektur innebär att man måste pendla mellan frågan om
rummet och frågan om representationen. I själva verket blir det nödvändigt att
betrakta arkitektur som ett system av representationsformer, eller kanske snarare
som en följd av överlappande system. Det betyder inte att det traditionella arki-
tektoniska objektet, det vill säga byggnaden, måste förpassas åt sidan. Till syven-
de och sist måste vi studera den mer noggrant än någonsin, men kanske också på
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ett annat sätt; enligt samma förutsättningar som ritningar, fotografier, texter, fil-
mer och reklam. Inte bara för att det är genom dessa medier vi oftast möter den
utan för att byggnaden i sig utgör ett slags mekanism för representation.22

Flera aktörer är aktiva i att skapa arkitektur och att tilldela arkitekturen symbolvär-
den i arkitekturens diskurs. Denna dynamiska process kan vi kalla performativ då
aktörernas handlingar ger effekter, ett skeende som den franske sociologen Bruno
Latour kallar för översättningsmodellen då spridningen av symbolen är ”i händerna på
människorna, var och en av dessa människor kan handla på många olika sätt, låta
symbolen falla, eller modifiera den, eller avleda den eller förråda den, eller lägga nå-
got till den, eller lägga beslag på den.”23

Roland Barthes (1915-80), också han fransk sociolog och författare, behandlade Paris
främsta symbol i essän ”Eiffeltornet”. I närläsningen av tornet framkallar Barthes en
mångfacetterad analys bland annat med hjälp av andra författares tolkningar av mo-
numentets symboliska innehåll.24  Självfallet går det inte att ställa svensk högskolear-
kitektur vid sidan av Eiffeltornet men däremot är Barthes vilja att förstå och plocka
isär en byggnad utifrån olika perspektiv något att ta efter. Eller som arkitekturteore-
tikern Neal Leach skriver: ”Architecture for Roland Barthes is both dream and func-
tion. One should never overlook the symbolic dimension.”25

Det är således själva samspelet mellan arkitekturen och dess olika representationsfor-
mer som ligger i fokus för att nå längre i frågeställningar om arkitekturens symbol-
bärande funktioner i samhället. Utgångspunkten för arbetet är att arkitektur, språk
och visuellt material interagerar i skapandet av symbolvärden.
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Bild 1. Sundsvalls Tidning lät en bild av ceremonins
mer högteknologiska inslag illustrera invigningen av
Campus Sundsvall på förstasidan.
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Ett campus i varje stad

Campus – en urbaniserad produkt
När Campus Sundsvall invigdes den 5 september 1997 stod TV-skärmen i centrum.
Sundsvalls Tidning rapporterade dagen efter om hur dåvarande utbildningsminister
Carl Tham, med högtidsklädda studenter vid sin sida, tryckte på en datortangent för
att verkställa klippet av det blågula invigningsbandet på skärmen. Tanken var att
personer knutna till Mitthögskolan runt om i världen via satellit skulle framföra häls-
ningar och lyckönskningar, men endast Byron Reeves från Stanford University i Ka-
lifornien nådde fram.

Sundsvall var denna dag, trots problemen med satellitöverföringen, en del av ett större
sammanhang där tekniken överbryggade de geografiska avstånden och förenade läro-
säten, personer och kunskap. Platsen var Åkroken i Sundsvall men att Mitthögsko-
lan var en del i ett större nätverk som sträckte sig utanför regionens och landets gränser
gick inte att ta miste på. Invigningen, manifestationen av platsen, kontrasterades
genom demonstrationen av den virtuella världen där avstånden mellan fysiska plat-
ser inte längre är betydelsefulla. Satellitöverföringar och internet upphäver avstånd
eller som den franske filosofen Paul Virilio uttrycker förhållandet: ”From here on,
people can’t be separated by physical obstacles or by temporal distances. With the
interfacing of computer terminals and videomonitors, distinctions of here and there
no longer mean anything.”1  Ändå var det just ett här, Campus Sundsvall, som invig-
des och firades.

Störst uppmärksamhet fick utbildningsminister Thams löfte om att Mitthögskolan
kunde räkna med att den inskickade universitetsansökan skulle godkännas. Och på
frågan om vad det skulle innebära om Sundsvall fick ett universitet svarade han:
”Sundsvall skulle förvandlas från att vara en industristad till en kunskapsstad, och då
öppnas nya möjligheter.”2  I tidningens rapportering framgick emellertid att denna
förvandling skedde redan i och med invigningen av det nya högskolekvarteret, ”sta-
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den i staden” eller Campus Sundsvall.3  I en notis på den helsida i Sundsvalls Tidning
som rörde invigningen, utvecklades resonemanget. Campus Sundsvalls förvaltare och
ägare Akademiska Hus representerades bland annat av dåvarande VD Christina Ro-
gestam som citerades: ”Den kreativa miljön borde inspirera till stordåd bland studen-
ter och forskare.”4  Carl Tham såg, enligt Sundsvalls Tidning, ett symboliskt värde i
husen och uttryckte sitt gillande av platsen: ”Ett universitet ska inte ligga utanför
staden. Det ska finnas mitt i byn! Precis som Campus Sundsvall.”5

Tonen var odelat positiv i rapportering från invigningsdagens begivenheter och även
om kostnaden för det nya kvarteret nämndes så framgick det av lokaltidningens re-
portage att en stark tilltro vilade över projektet. Uttryck som kreativ miljö, kunskaps-
stad och campus bidrog till denna anda av förhoppningar inför högskolans och sta-
dens framtid. Trots att Sundsvall sedan två decennier varit högskoleort så inleddes en
ny era med detta campus i staden. Av utbildningsminister Thams beundran för läget
i Sundsvall, ”mitt i byn”, kan också utläsas en indirekt kritik mot de äldre universi-
tets- och högskoleområden som placerades utanför städernas centrum under 1960-
och 70-talen. Campus Sundsvall representerade en ny riktning. Den gemensamma
nämnaren mellan Campus Sundsvall och de äldre universitets- och högskoleområdena
var ändå påtaglig – flertalet kallas för campus, beskrivs som kreativa miljöer och lig-
ger i kunskapsstäder varav många tidigare gick under beteckningen industristäder.

Begreppet campus har länge använts inom svensk högre utbildning som en benäm-
ning på det område där högskolan eller universitetet är beläget.6  I Dagens Nyheters
”Högskoleguide” presenterades i början av 2000-talet en definition av campus som
löd: ”Många universitet/högskolor har samlat de flesta eller många av sina institutioner
inom ett och samma geografiska område. Detta brukar kallas för campus.”7  Nationa-
lencyklopedin är mer kortfattad: ”college- och universitetsområde” med tillägget ”mest
i fråga om eng. och amerikanska förh.”8  Det amerikanska ursprunget är väl känt men
vid en diskussion om innehållet i det amerikanska begreppet campus så svävar fler i
ovisshet. Studentbostäder och idrottsanläggningar är komponenter som har lyfts fram
för att exemplifiera en skillnad i innehåll mellan ett amerikanskt och ett svenskt cam-
pus.9  Att lokalisering såväl som fysisk planering och gestaltning av ett amerikanskt
campus också har med landets utbildningssystem och dess historia att göra förvirrar
bilden då vi använder begreppet i Sverige.

Campus Sundsvall är ett exempel bland många där campus är en del av namnet på
platsen. I Mittuniversitetet ingår också Campus Härnösand och Campus Östersund
som likt Campus Sundsvall tydligt pekar ut respektive ort och plats där Mittuniver-
sitetet är beläget.10  Ser vi till hur svenska universitet och högskolor idag presenterar
sig själva i kurskataloger, informationsbroschyrer och inte minst på de egna hemsido-
rna kan vi konstatera att campus är en väl etablerad beteckning. Och används det inte
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i namnledet så nyttjas det synonymt med högskoleområdet som till exempel i denna
presentation från Högskolan i Halmstads kurskatalog för läsåret 2005/06: ”Högskole-
området, campus, ligger samlat på ett ställe och här finns undervisningslokaler, bib-
liotek, kaféer och kårhus.”11  Universitetsorter som Luleå och Växjö kallar universi-
tetsområdena för Campus Luleå och Campus Växjö medan Campus Valla är benäm-
ningen på universitetsområdet i Linköping. I Stockholm finner man bland annat
Campus Gärdet och Campus Solna medan Frescati enbart är ”ett campus” i vissa fall
och i andra kallas Campus Frescati. Uppsala har ett flertal såsom Campus Engelska
Parken, Campus Ekonomikum, Campus Ångström och Campus Blåsenshus. Hög-
skolan i Dalarna har ett i vardera Falun och Borlänge; Campus Lugnet respektive
Campus Framtidsdalen. Listan över campus i Sverige är lång.

Exemplen visar att beteckningen tydligt manifesterar platsen genom att visa på att det
är ett avgränsat område förbehållet aktiviteter som har med högre utbildning att göra.
Campus utgör därmed såväl en klassificering av stadsrummet som en zonering av
staden och även om gränsen inte alltid är uttalad så är den ofta märkbar genom till
exempel arkitekturens formspråk eller relationen till staden. Mattias Kärrholm skri-
ver i avhandlingen Arkitekturens territorialitet (2004) om territoriella praktiker.12  Han
gör en tematisk uppdelning av begreppet i territorialitet som beteende, samhällsfeno-
men och kodning.13  I fallet campus är det inte aktuellt att hävda territorialitet i form
av beteende utan snarare är det de två senare formerna som är relevanta. Under uni-
versitetens tidiga historia, från medeltiden fram till 1800-talet, var dessa organisera-
de som mindre samhällen i staden och löd under egen jurisdiktion vilket tyder på att
de hävdade ett territorium i städerna, det vill säga ett territorium som samhällsfeno-
men. Då Uppsala universitet grundades 1477 angavs det i ett privilegiebrev att ”uni-
versitetets rektor skulle ha domsrätt över studenter och anställda utom i mål som
gällde kyrkans inkomster och jordegendomar.”14  Samtidigt har universiteten genom
historien också gett uttryck för en gemenskap av studenter och lärare förenade kring
utbildning, forskning och inte minst de rumsligheter som dessa aktiviteter äger rum
i. Kärrholm väljer att benämna dessa två underliggande kategorier som territorialitet
som administrativ organisation och kontroll samt territorialitet som gemenskap och
lokal kultur.15  I Sundsvall beskrivs campus som ”en stad i staden” vilket betonar så-
väl tillhörigheten med staden som upprätthållandet av gränsen mot staden.

I och med att beteckningen campus har vunnit stort erkännande är det också intres-
sant att se på fenomenet som en territoriell kodning, det vill säga att namngivning av
ett område konnoterar en viss verksamhet. Generellt är territorialitet som kodning,
enligt Kärrholm, då man ”avser en koppling mellan vissa betydelser samt olika om-
råden, ting eller fenomen.”16  Det råder ingen tvekan kring kopplingen mellan cam-



28

ATT BYGGA SYMBOLVÄRDEN

pus och högre utbildning, men varför har ordbruket och viljan att använda denna
kodning vunnit sådan framgång under det senaste decenniet i Sverige?

Den viktigaste aktören inom den del av fastighetsmarknaden som är specialiserad på
högskole- och universitetsfastigheter är Akademiska Hus AB. Genomgående i sin
verksamhet använder de beteckningen campus, inte minst när de på den egna hem-
sidan presenterar sitt fastighetsbestånd: ”Gemensamt för våra fastigheter är att de till-
sammans bildar levande campus som bidrar till byggandet av det svenska kunskaps-
samhället.”17  Akademiska Hus har uppdraget att förvalta statens högskole- och uni-
versitetsfastigheter både genom att bygga nya fastigheter och omhänderha det äldre
beståndet. Bolaget bildades 1993 då Kungliga Byggnadsstyrelsen genomgick en om-
bildningsprocess vilken resulterade i en uppdelning och delvis bolagisering av statens
fastighetsinnehav. Myndigheten Statens Fastighetsverk bildades för att förvalta statens
kulturbyggnader och myndighetsbyggnader, till exempel ambassader men också en del
äldre universitetsbyggnader såsom Universitetshusen i Lund och Uppsala. Statens
Lokalförsörjningsverk ombesörjde statliga lokaler fram till 1998 då myndigheten la-
des ner. De två bolagen, Vasakronan AB och Akademiska Hus, delade upp övrigt stat-
ligt fastighetsinnehav varvid Vasakronan AB har kontors- och butikslokaler som hu-
vudområde.

Tanken att bygga ett svenskt kunskapssamhälle genom campusområden vidareutveck-
las bland annat i ingressen till Akademiska Hus presentationsbroschyr Campus i Sunds-
vall & Härnösand vilken inleds med följande rader: ”Campusområden är levande mö-
tesplatser för människor och idéer, studier och forskning, företag och entreprenör-
skap.”18  Men då man vidare i broschyren också särskiljer den byggnad som ligger på
andra sidan Selångersån, det gamla Västhagens sjukhus som ju var embryot till lokali-
seringen av Mittuniversitetet vid Åkroken, och kallar denna byggnadskropp för Cam-
pus Västhagen så förefaller det ha gått inflation i användandet av begreppet campus.19

Bild 2. Akademiska Hus logotype visar en tempelgavel och låter den antika arkitekturens
tidlösa motivvärld ge historisk tyngd åt företaget. Sju kolonner är emellertid inte vad Vitruvius
(verksam ca 30-10 f.kr.) förespråkade. Den romerske arkitekturteoretikern menade att ett
jämnt antal kolonner var att föredra – ett råd som brukar följas.
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Är verkligen en enstaka byggnad, ett hundratal meter från ”huvudcampus”, som för-
visso inrymmer lokaler för högre utbildning ett campus? När Akademiska Hus pre-
senterar beteckningen rör det sig snarare om en idé eller ett koncept:

Campus – vad är det? Svaret är ett universitets- eller högskoleområde där männis-
kor och verksamheter möts, där studier och forskning, företag och entreprenör-
skap samverkar och ger växtkraft. Bibliotek bor granne med lärosalar som bor gran-
ne med caféer och serviceanläggningar. Kompletterande verksamheter som tillsam-
mans utgör framtidens tillväxtcentra.
En del av våra campus är planerade och uppbyggda från grunden, andra har ut-
vecklats ur redan befintliga stadsmiljöer. Gemensamt för dem alla är att de är le-
vande områden som skapar goda förutsättningar för kunskapsutbyte och kreativi-
tet.
Vid våra campus är infrastrukturen i form av kommunikationer, cykelvägar och
parkeringsmöjligheter väl utvecklad. Likaså finns det ofta student- och forskarbo-
städer i anslutning till campus. Vi på Akademiska Hus bygger själva inte bostä-
der, men vi samarbetar i frågan med de kommuner där våra fastigheter ligger. Allt
för att kunna erbjuda den bästa miljön för dem som vistas i våra lokaler.20

Denna beskrivning av campus är den mest innehållsrika som står att finna i Akade-
miska Hus informationsmaterial. I det första stycket påtalas dels mångfalden av funk-
tioner i universitets- eller högskoleområdet och dels den dynamik som på detta sätt
skapas. Betoningen ligger således inte enbart på den högre utbildningens krav vad
gäller lokaler eller planering av området, utan även andra verksamheter och funktioner
ska rymmas på campus: ”företag och entreprenörskap” och ”caféer och serviceanlägg-
ningar”. Detta förstärks av den tydliga fokuseringen på knutpunkterna mellan de olika
verksamheterna som i språket uttrycks med ord som ”möts”, ”samverkan”, ”komplet-
terande verksamheter”, ”tillsammans”, ”bor granne med”. Akademiska Hus ger bil-
den av ett område där verksamheter ömsesidigt och i gemenskap med varandra bidrar
till att ”ge växtkraft” och som därmed utgör ”framtidens tillväxtcentra.” Men beto-
ningen ligger knappast på huvudverksamheten, universitetet eller högskolan.

Det andra stycket riktar in sig på den fysiska gestaltningen men berättar egentligen
ingenting om de grundläggande principerna för utformningen av ett campus. Två
typer av campus redovisas, den första är nybygget och den andra typen har sin grund
i redan befintliga lokaler eller miljöer. Precis som verksamheterna i det första stycket
bidrog till växtkraft och skapade tillväxtcentra så utgör campusmiljöerna ”levande
områden som skapar goda förutsättningar för kunskapsutbyte och kreativitet.” Ett
påstående som torde innebära att den fysiska gestaltningen och planeringen av ett
campus är en viktig faktor men som lämnar frågan kring vilka ingredienser som in-
går i anrättningen öppen. Akademiska Hus använder ofta uttryck som ”levande cam-
pus” och ”kreativa miljöer” i sin marknadsföring. Ett campus fyllt av liv eller en högs-
kolemiljö där kreativitet är centralt är inte svårt att föreställa sig utan ter sig ganska
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naturligt om man istället föreställer sig motsatsen i form av ett icke-kreativt och dött
campus. Vad Akademiska Hus förmodligen vill förmedla är budskapet att deras cam-
pus har en hög aktivitetsgrad och där helheten av verksamheten är större än summan
av delarna.

I det sista stycket pekar man ut vad som ingår i Akademiska Hus verksamhet och
ansvar, infrastrukturen på campus, och vad som inte ingår, bostäder. Bostadsfrågan
förefaller ändock inte vara ett problem, då samarbete med respektive kommun ger
resultat. Så avslutar Akademiska Hus svaret på frågan ”Vad är ett campus?” med att
konstatera att man generöst erbjuder ”den bästa miljön för dem som vistas i våra lo-
kaler.” Av dessa slutord är det lättare att tänka i termer av företagsidé eller affärskon-
cept. Är campus helt enkelt den produkt som Akademiska Hus producerar och för-
valtar – och tjänar pengar på?

Det är en ström av vackra ord som målar upp Akademiska hus bild av ett campus. En
tämligen vadderad bild som vad gäller den fysiska utformningen är tämligen intetsä-
gande: ett universitets- eller högskoleområde, planerat från grunden eller utvecklat ur
en redan befintlig stadsmiljö med väl utvecklad infrastruktur.

Vad gäller verksamheten på området så är det en desto fylligare redogörelse präglad
av möten, såväl mellan människor som mellan olika funktioner. Akademiska Hus
uppfattning om campus övergår i visioner eller beskrivningar av ett idealtillstånd där
det levande universitetsområdet genererar kunskapsutbyte och kreativitet som utmyn-
nar i framtida tillväxtcentra. Om vi vid genomläsningen har i åtanke att Akademis-
ka Hus är en aktör, inte bara på marknaden, utan framför allt som medskapare av
universitet och högskolor, en byggare av det svenska kunskapssamhället och ställer
frågan om hur texten fungerar så ter sig beskrivningen torftig men samtidigt generös
och inbjudande gentemot brukaren eller hyresgästen – men vem är denne brukare och
hyresgäst? Är det universitetet, staden, företaget?

Det faktum att vi i Sverige inte har studentbostäder inkorporerade i våra universi-
tetsområden är ett argument som ofta har lyfts fram för att visa på skillnaden mellan
våra universitets- och högskoleområden och de amerikanska. Det är därför intressant
att Akademiska Hus tydliggör detta och påpekar att bostäder inte ligger inom deras
ansvarsområde. Tyder detta på ett intresse för och en medvetenhet om campustradi-
tionens ursprung och innehåll, eller är det en facilitet som bolaget skulle vilja kom-
plettera lokalutbudet med?

Det latinska ordet campus har betydelsen fält och det kanske mest kända exemplet är
Campus Martius, Marsfältet, i Rom. Denna plats nedanför de romerska kullarna på
Tiberns östra strand var på grund av den flacka terrängen ägnat åt militära övning-
ar, därav namnet från krigsguden Mars, samt rekreation. Dessutom var området be-
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läget utanför den så kallade republikanska stadsmuren som uppfördes under 300-talet
f.kr., men kom att bebyggas alltmer då stadens invånarantal ökade under såväl repu-
bliken som kejsartiden.21  Det är framför allt två detaljer som är viktiga för senare
akademiska campus i denna antika rumslighet. För det första att det ursprungligen
rörde sig om ett naturområde för rekreation, såväl fysiska aktiviteter som mer andli-
ga övningar i form av till exempel teater. För det andra att området var lokaliserat
utanför stadens gränser.

Den amerikanske arkitekten Richard P. Dober som arbetat med och i flera böcker
dokumenterat moderna campus i framför allt USA skriver: ”The absence of landscape
on campus is as telling as a sweet smile with a missing front tooth.”22  Den grönskande
parken är också en viktig del av flera campus i Sverige, precis som lokaliseringen av
högskolan eller universitetet utanför stadskärnan. Dessa faktorer är väl synliga i de
svenska universitets- och högskoleområden som anlades under den kraftiga expansi-
onen av högre utbildning under 1960-talet. Nyetableringar förlades på billigare mark
vilket även gjorde att större arealer kunde tas i anspråk för framtida utbyggnad vilket
medförde en mer medveten gestaltning av de ytor som inte omedelbart togs i bruk
för byggnation. I Umeå kom landskapsarkitekten Walter Bauer (1912-94) att arbe-
ta med denna del tillsammans med den ansvarige arkitekten Hans Brunnberg (1911-
81). I Stockholm var landskapsarkitekten Gunnar Martinsson (f. 1924) ansvarig för
landskapsplaneringen på Frescati från slutet av 1960-talet till början av 90-talet och
skapade där en park som idag är del av Nationalstadsparken i Stockholm.23  Men att
kalla universitetsområden för campus tog vägen via Nordamerika innan det återkom
till Europa efter andra världskriget.

Bild 3. Ett slingrande trappräcke åtföljer svaret på frågan ”Vad är ett campus?” på Akademis-
ka Hus hemsida men vidgar knappast förklaringen.
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Emellertid var det av en slump att beteckningen campus kom att användas om col-
lege och universitet där. De emigranter av engelskt ursprung som anlade de första
institutionerna för högre utbildning i det nya landet var med all säkerhet bekanta med
de akademiska miljöerna i Cambridge och Oxford och använde dessa som förebilder,
om än i fri bemärkelse. I de två engelska städerna var den så kallade kvadrangeln den
rådande formen sedan slutet av 1300-talet då New College grundades i Oxford.24

I byggnaden fanns funktioner som framkallar bilden av colleget som ett eget samhälle
mitt i staden; bostäder för såväl studenter som lärare, kyrka eller kapell, samlingssa-
lar för måltider och undervisning och en öppen gård med rekreationsmöjligheter. Den
amerikanske arkitekturhistorikern Paul V. Turner har i boken Campus: An American
Planning Tradition (1984) tre förklaringar till kvadrangelformen; För det första var
klosterbyggnaden en förebild då colleget till sin organisation hade stora likheter med
dessa institutioner. Den slutna byggnaden skulle för det andra också fungera som
försvarsverk mot resten av staden och skydda mot angripare utifrån samt freda stu-
denter från det hårda livet på stadens gator. Den tredje orsaken, enligt Turner, var det

Bild 4. Den öppna ytan, kvadrangeln,var kringbyggd av olika funktioner som tillhörde lärosätet.
New College i Oxford är det äldsta exemplet, med rötter i sen medeltid, och kom att bli en
förebild.
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trånga utrymmet i städerna där kvadrangelformen utgjorde en ekonomisk lösning.25

Vid studier av kartor över dagens Cambridge och Oxford är denna byggnadstyp fort-
farande väl synlig om än utvidgad och tillbyggd med ytterligare kvadranglar.

Turners arbete beskriver campus som en amerikansk tradition intimt förknippad med
det amerikanska utbildningssystemets historia. De politiska och geografiska förhållan-
dena var annorlunda i Nordamerika och de engelska kolonisatörerna grundade en
första läroinstitution redan 1636, Harvard College i Massachusetts. Under det följan-
de seklet etablerades ytterligare åtta college vars lokaliseringar kom att prägla framti-
den:

Already a pattern was established that would characterize American education from
then on: many separate colleges, widely dispersed and responding to different lo-
cal needs rather than centralized in one or two universities as in England.26

Idéhistorikern Sverker Sörlin menar att det finns två anledningar till denna spridning.
Dels sker utbyggnaden i en kolonialiseringsfas av landet där tanken på att utbilda
ursprungsbefolkningen är stark. Denna grupp människor ”kunde man bara nå nära
den natur där de själva vistades.”27  Dels var också idén om städernas dåliga inverkan
på studenterna viktig. En röd tråd löper bakåt i historien till Platons akademi i en
atensk trädgård där avskildheten från stadens buller tillät samtal födas och föras ostör-
da, likt klosterlivets isolering odlades andligheten. Sörlin påpekar att denna gränsdrag-

Bild 5. Den stora öppna ytan framför Nassau Hall (uppfört 1755-57) kom att benämnas
campus redan på 1700-talet. Idag är beteckningen vida spridd och det latinska låneordet ses
snarare som ett amerikanskt dito.
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ning mot ”det vilda och syndfulla” också fanns i adelsgodset vars självförsörjande
organisation skapade ett samhälle i mindre format mer eller mindre oberoende av
omvärlden.28

Den tidigare slutna byggnadstypen öppnades oftast upp i en symmetrisk plan bestå-
ende av ett flertal byggnader med en tydlig platsbildning i mitten, betecknad ground
eller yard. Enligt Turner var det en student som 1774 använde ordet campus för första
gången om det stora landområde som tillhörde College of New Jersey, idag Prince-
ton University, och begreppet kom att vinna i längden över de tidigare nämnda be-
teckningarna. Redan 1820 hade det spridit sig till andra college och några decennier
senare var campus det gängse namnet på ett college- eller universitetsområde i USA.29

Vi kan således sluta oss till att campustraditionen historiskt baserades på avskildhet
från städerna med naturen och friluftslivet som viktiga ingredienser. Avskildheten och
avstånden till städerna medförde också att campus fungerade som egna samhällen med
bostäder och försörjning av såväl fysiska som andliga och kulturella behov.

Med Akademiska Hus samtida presentation av begreppet i åtanke tycks det uppstå en
stor skillnad i synen på läromiljöns relation till stadens mångfald av verksamheter. I
den bild av campusmiljön som företaget målar upp tycks gränserna mot staden vara
upplösta och en mångfald av verksamheter som inte enbart tjänar universitetet eller
högskolan intar campus.

När Claes Caldenby i sin exposé över universitetens bebyggelsemönster och dess för-
hållande till städerna, Universitetet och staden, skriver om campus lutar han sig mot
Turners verk. Caldenbys bok gavs ut 1994 av arkitektfirman White Coordinator och
dess ”utbildnings- och utvecklingsverksamhet Påbygget”30 . Det är knappast en slump
att arbetet publicerades ett år efter Akademiska Hus tillkomst. I förordet beskrivs
skiftet av fastighetsförvaltningen samtidigt som en kunskapslucka pekas ut gällande
förhållandet mellan universitetet och staden i svensk arkitekturhistoria. En lucka som
boken skulle fylla till hjälp för de arkitekter som skulle komma att arbeta med Aka-
demiska Hus som beställare: ”Det utgår från att historien erbjuder oss en rik provkarta
på förhållningssätt att reflektera över som praktiker.”31  White Coordinator har seder-
mera arbetat med många högskoleprojekt bland vilka Södertörns högskola kan räk-
nas till de främsta och där Claes Caldenby också deltog som rådgivare.32

I boken definierar och särskiljer Caldenby olika modeller av planeringsmönster, så-
väl historiska som samtida. Han inleder med de medeltida universitas och kollegier
vars verksamheter och lokaler var väl integrerade i städernas centra. Institutionsuni-
versitet är den benämning Caldenby använder för att beskriva resultatet av den ut-
veckling som skedde under 1800-talet.33  Naturvetenskaperna utvecklades och kräv-
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de mer specialiserade lokaler vilket ledde till ett institutionsbyggande i universitets-
städerna. Såväl Uppsala som Lund är exempel på detta och det senare fallet har ock-
så behandlats av arkitekturhistorikern Hjördis Kristenson i avhandlingen Vetenskapens
byggnader under 1800-talet: Lund och Europa (1990).34  Kristensons arbete, en viktig
källa för Caldenby, ger en omfattande bild av de olika institutionsbyggnadernas till-
komsthistoria i Lund under 1800-talets sena hälft. Professorerna intog rollen som
byggherrar i samarbete med arkitekterna och influenser gällande stilfrågor och plan-
frågor från europeiska universitet var betydelsefulla.

Vidare lyfter Caldenby fram externuniversitetet, en beteckning som han använder ”i
analogi med andra externa, enfunktionella enheter som köpcentra och sjukhus.”35

Externuniversitet är, enligt Caldenby, de universitets- och högskoleanläggningar som
uppfördes under 1960- och 70-talen utanför städernas centrala delar. Det är just lo-
kaliseringen och relationen till staden som belyses av beteckningen externuniversitet
och släktskapet med uttryck som externa köpcentra är uttalat. Caldenby diskuterar
också kortfattat begreppet cityuniversitet som en möjlighet med hänvisning till en
utredning från Göteborgs kommun och Göteborgs universitet. Integrationen av stad
och universitet ställdes där i centrum vilket gav vinst för båda parter: ”Högskolan får
tillgång till hela stadens utbud och city vitaliseras.”36  Två år senare är det denna be-
teckning som används i en guidebok, av samma författare, över universitetsarkitek-
turen i Göteborg: ”’Cityuniversitet’ har blivit ett begrepp i tiden, i kontrast till 1960-
och 70-talens utlokaliserade ’externuniversitet’.”37  Caldenbys genomgång i boken ter
sig tämligen rigid. Att de etableringar som han benämner externuniversitet knappast
var externa i förhållande till staden då boken skrevs kommenterar han med en viss för-
hoppning om att förändring är på väg.38  Men han uttrycker en tydlig värdering till
förmån för det urbaniserade lärosätet. Integrationen av universitetet i staden är, en-
ligt Caldenby viktig för den ekonomiska tillväxten, vilket inte minst påtalas i det
avslutande kapitlet:

Universiteten är viktiga institutioner för städerna, en tillväxtalstrare som många
kommunalpolitiker är beredda att göra mycket för att stödja eller locka till sig. Men
städerna är också viktiga för universiteten, de utgör den större livsmiljö för både
lärare och studenter som universitetet aldrig ensamt kan bli.39

När Stadsmiljörådet 1997 höll det femte seminariet under temat Framtidsstaden var
ämnet Visioner av kunskapsstaden vilket också blev titeln på den publikation i vilken
seminariedeltagarnas föredrag samlades. Här återkommer också beteckningarna cam-
pus och cityuniversitet precis som kunskapsstad vilket föga förvånande ingick i många
av titlarna.

Kunskapsstaden hade redan vid mitten av 1980-talet lanserats av Åke E. Andersson,
som då var professor i regionalekonomi vid Umeå universitet, i boken Kreativitet:
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Storstadens framtid (1985). Att  kunskapsproduktion och tillgång på kunskap är en
viktig faktor för stadens utveckling och tillväxt går att utläsa av historien, menar An-
dersson, men det är först under 1900-talet som ”universitet och högskolor blivit en
allmän och självklar del i världens storstadsregioner.”40  Sverker Sörlin utvecklade tan-
ken kring kunskapsstaden med betoning på dess kvaliteter i Kulturmiljövård genom
artikeln ”Den lilla kunskapsstaden”.41  Att Sundsvall vid invigningen av campus för-
vandlades från industristad till kunskapsstad var ett skifte som staden inte var ensam
om i Sverige. Sörlin var också en av deltagarna i seminariet där han, precis som i arti-
keln, menade att tre sammanhängande faktorer utgör förutsättningarna för den lilla
kunskapsstaden; överblickbarheten eftersom staden är relativt liten, mångfalden i form
av en kontinuerlig tillströmning och avflyttning av invånare samt en ständig förnyel-
se som märks i stadens utbud av kultur, företag, handel och så vidare.42

En röd tråd genom seminarieskriften, precis som hos Caldenby, är integrationen av
universitetet i staden. Caldenby utvecklar tankarna kring cityuniversitetet och menar
att utbyggnaden under 1990-talet av högskolor och universitet har medfört att man
inte längre kan ”tala om en universitetsmodell, varken cityuniversitet eller campus.”43

Sörlin pekade ut samma förändring i sken av de tidigare externuniversiteten: ”Nu
börjar trevande en rörelse i andra riktningen, en slags ’urbanisering’ av campus.”44  Den
rigida karta över de olika universitetsmodellerna som Caldenby bara några år tidiga-
re hade skisserat höll på att luckras upp.

Men den analysmodell som Caldenby introducerar i boken Universitetet och staden för
en undersökning av de olika universitetstypernas förhållande till staden är intressant
då den avser aspekter av en högskola och dess roll i samhället som är viktiga för för-
ståelsen av Campus Sundsvall. Den övergripande definitionen av universitetet som en
”halvsluten heterogenitet” har Caldenby hämtat från Thomas Benders The University
and the City och beskrivs utförligt i den svenska boken:

Halvsluten” betyder en balansgång mellan egen identitet och integration i staden
och samhället, ett kretslopp mellan universitetet och dess omvärld. Som i alla krets-
lopp är gränserna, gränssnitten eller mötena viktiga.[—]
Heterogenitet” betyder att universiteten är olika. De innehåller i sig många mot-
stridiga traditioner och viljor och de är också sinsemellan olika från universitets-
stad till universitetsstad.45

Bender gör en liknande beskrivning:
The difference seperating the university and the city extends beyond the obvious
contrast between their principal functions in society: economic exchange for one,
the nurturance of learning in the other. I would put the difference rather abstract-
ly. I propose that we understand the urban university as semicloistered heterogene-
ity in the midst of uncloistered heterogeneity (that is to say, the city, especially after
the walls come down). Because of this difference, relations between the two are
necessarily tense, and they cannot be assimilated into one another.46
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Analysmodellen utgår från fem kombinationer av aspekter som inte utgör motsatser
utan snarare poler på en skala. Modellen rör inte enbart fysisk planering utan även
frågan om universitetets roll i samhället och dess koppling till staten. Den första as-
pekten rör autonomi och avhängighet och kan sammanfattas: Hur ser universitetets
förhållande till staden och staten ut? Den andra aspekten som rör såväl fysisk plane-
ring som verksamheternas utformning är flexibilitet och fixering. Livsmiljö och spe-
cialiserad utbildning är den tredje aspekten och handlar om såväl bildningsideal som
integration med kringliggande stad. Den fjärde aspekten, i staden eller externt, hand-
lar om placering eller lokalisering av universitetet. Den femte och avslutande aspek-
ten rör planeringen av universitetsområdet, huruvida det är samlat eller utspritt.47

De två avslutande punkterna, lokalisering och planering, kan diskuteras utifrån den
rubrik som vi tidigare mötte på Sundsvalls Tidnings förstasida, där högskolekvarteret
kallas för ”en stad i staden”.

Campus Sundsvall innehåller mycket riktigt rumsligheter som inte skiljer sig från
stadens. Tillfartsvägar från alla håll, av olika art och storlek strålar samman mot den
centrala öppna platsen på campus. Byggnadernas placering och storlek ger en täthet
åt bebyggelsen, till detta bidrar också variationen vad gäller arkitekturens formspråk
och färgsättning. På campus är också äldre bebyggelse inlemmad bland det nybygg-
da. Men det beskrivs ändå inte som stad, en fortsättning på Sundsvall eller en del av

Bild 6. Modellen illustrerar den balansakt
som högskolan eller universitetet utför
mellan å ena sidan integration i staden
och å andra sidan viljan att visa en
självständig identitet.
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staden Sundsvall, istället är campus ”en stad i staden”. Den samlade planeringen av
högskoleområdet med tydligt urskiljbar arkitektur skapar gränser mot omgivningen
trots att det är placerat i staden. Detta understöds också av naturen med ån som en
tydlig demarkationslinje runt campus likt en vallgrav. I söder upprättas Storgatan som
en vältrafikerad gräns. Campus Sundsvall är således väl samlat och urskiljbart i för-
hållande till omgivningen, det vill säga staden.

Uttrycket ”staden i staden” symboliserar den balansgång som Caldenby menar att
universitet utför mellan integration i staden och upprätthållandet av en egen identi-
tet. Men är det enbart universitetets identitet som manifesteras? I Akademiska Hus
svar på frågan ”vad är ett campus?” framkom att brukarna är många och området
präglades av liv, utbyten, möten och kreativitet skapat av många olika aktörer. Är det
möjligen så att campus istället för att uttrycka ett lärosätes identitet utgör ett produkt-
koncept som ingår i Akademiska Hus företagsidentitet? Caldenbys tre inledande
punkter tyder emellertid på att lärosätets verksamhetsidé är viktig för förståelsen. I det
följande diskuteras därför Mittuniversitets bakgrund.

Bild 7. Åkrokens speciella läge i staden som en udde omgärdad av Selångersån ger platsen
tydliga gränser.
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Nätverk och noder – ett flercampusuniversitet i Mellannorrland
När Mitthögskolan inrättades den 1 juli 1993 var det inte bara en historisk dag för
regionen, det var också dagen då 1993 års högskolereform infördes. Att dess innehåll
också kom att spela en stor roll för hur Mitthögskolan formulerade sin ansökan kring
sammanslagningen av två högskolor med gemensam verksamhetsidé torde vara ett
obestridligt faktum. Högskolereformen 1993, kallad RUT-93, innebar ett större själv-
styre för universitet och högskolor där målen var att höja kvaliteten, öka effektivite-
ten samt låta utbildningsutbudet styras av efterfrågan med förhoppning om att an-
talet studerande inom både grund- och forskarutbildning skulle öka.48  Mitthögsko-
lan var en sammanslagning av två redan etablerade högskolor, Högskolan i Sundsvall/
Härnösand och Högskolan i Östersund, som båda inrättades efter 1977 års högsko-
lereform.

De båda städerna Sundsvall och Härnösand hade funnits med i diskussionerna om ett
universitet i Norrland redan under 1950-talet. Framför allt var det Härnösand som
utgjorde huvudkandidat tillsammans med Umeå. Båda städerna uppfyllde de vikti-
ga kraven gällande ett förmånligt läge ur kommunikationshänseende samt att de båda
var centra i sina respektive län.49  Umeå kom emellertid att dra det längsta strået,
mycket på grund av de medicinska utbildningar som redan tidigare inrättats, men
också efter vad som idag skulle ha kallats ett idogt lobbyarbete från länets och stadens

Bild 8. Härnösands gymnasium ritades av Olof Tempelman(1745-1816) i ett klassiskt
formspråk och utgör sinnebilden för en bildningens arkitektur och är dessutom ett viktigt och
väl känt inslag i Härnösands stadsbild – ett landmärke.
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representanter på riksnivå. De argument som användes för denna första universitets-
etableringen i Norrland var ungefär desamma som för de sydligare högskolelokalise-
ringarna vid mitten 1970-talet. Förutom det faktum att ett universitet saknades norr
om Uppsala så rörde sig argumentationen på 1950- och 60-talen kring frågor om
behovet av utbildad arbetskraft i samhället, att landsändan släpade efter i utvecklingen
och en hotande utflyttning söderut.50

Härnösand hade trots allt historiskt haft epitetet lärostad och kallades ibland för
”Norrlands Aten”. Norrlands första gymnasium grundades i Härnösand vid mitten
av 1600-talet, ett seminarium för folkskollärare grundades 1843 och en sjöbefälsskola
inrättades vid samma tid.51  Staden var emellertid inte bara lärostad utan också sedan
långt tillbaka residensstad och stiftsstad vilket bidrog till ett väletablerat och kulturellt
orienterat borgerskap. Idéhistorikern Roger Qvarsell påpekar att Härnösand under
1800-talet hade ”många likheter med universitetsstäderna eftersom de bättre ekono-
miska villkoren lockade många att slå sig ned vid läroverken.”52  Man kan förmoda att
även det kulturella klimatet var en bidragande faktor.

Det var sämre ställt med institutioner för högre utbildning i Sundsvall. Man hade,
förutom kampen om Norrlands första universitet, också förlorat striden om den so-
cialhögskola som istället lokaliserades till Östersund 1971 och som kom att utgöra
grunden för Högskolan i Östersund.53  Däremot hade Umeå universitet, och även
universiteten i Stockholm och Uppsala om än i betydligt mindre skala, startat distans-
utbildningar i staden.54  Journalisten Lilian Öhrström fastslår resultatet i jubileums-
skriften Härnösands Folkskoleseminarium Härnösands Navigations- och sjöbefälsskola:
150 år/Högskolan i Härnösand/Sundsvall:De femton första åren (1993): ”Mellan 1965
och 1970 kunde man se en gräns där hälften av studenterna fortsatte studera i Umeå
och hälften i Uppsala. Den gränsen gick vid Kramfors. När sedan distanskursverksam-
heten från Umeå börjat försköts gränsen söderut och låg snart söder om Sundsvall.”55

I den lokaliseringsdiskussion som pågick under 1970 om en ny socialhögskola föror-
dades till en början Sundsvall. Sundsvall hade trots sågverksnedläggningarna i regi-
onen under 1900-talets första hälft genomgått en expansiv period under efterkrigs-
tiden fram till 1970-talet. Sågverkens betydelse för Sundsvall hade alltsedan mitten
av 1800-talet varit av stor vikt och den faktor som bidrog till stadens blomstring
under detta århundrade. Skogsindustrins omvandling efter 1945 innebar att då an-
talet arbetstillfällen minskade hos sågverken så ökade antalet inom massa- och pap-
persindustrin i samma takt. Det var således andra näringar som bidrog till expansio-
nen.56  Under efterkrigstiden hade metall- och verkstadsindustrin vuxit. Svenska Alox-
idverken med aluminiumtillverkning hade etablerat sig i staden under kriget då bris-
ten på aluminium var stor.57  Televerket inrättade i Sundsvall Televerkstaden som
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under lång tid kom att vara en stor arbetsplats för kvinnor där monteringsarbete av
bland annat telefoner utfördes.58  Även Sundsvalls verkstäder, vars rötter sträckte sig
tillbaka till 1700-talet, expanderade.59

Trots dessa etableringar så var Sundsvall ingen industristad – dess framgång byggde
visserligen på industrins framväxt men Sundsvalls roll var snarare att organisera han-
del, transporter, bankväsende och offentliga inrättningar som till exempel sjukhus för
det omland där den egentliga industrialiseringen hade skett. Dan Bäcklund, ekono-
mihistoriker, pekar på den märkliga förvanskningen av Sundsvalls roll: ”Denna extre-
ma inriktning på produktion av tjänster för den omgivande regionen är uppseende-
väckande i en stad, som så ofta förknippas med industrialiseringen och arbetarrörel-
sens framväxt i Sverige.”60

1970-talets ekonomisk tillbakagång och energikris drabbade Sundsvall med sina en-
ergikrävande företag hårt. Befolkningen ökade långsammare än tidigare decennier
trots att stadens offentliga sektor växte precis som den gjorde i hela riket. En viktig
förklaring till att sysselsättningen ökade i denna sektor var, förutom att kommunens
verksamheter expanderade, också de statliga utlokaliseringar som skedde under decen-
niet. Centrala studiestödsnämnden är ett exempel på sådan decentralisering av stat-
liga verk som lokaliserades till Sundsvall.61  Bilden av en stad stadd i kräftgång förstärks
av den anekdot som berättas i boken Sundsvall då och nu (2004) där någon i besluts-

Bild 9. Förebilden till Sundsvalls kommuns drakmomgram finns i tornspiran till det Hirschska
huset i Stenstaden. Drakmotivet återkommer i stadens basketlag Sundsvall Dragons och i de
miniatyrdrakar som pryder stadens gator och torg under sommarhalvåret.
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fattande ställning på 1970-talet valde att använda ”Utsikternas stad” som Sundsvalls
slogan. Denna benämning skulle inte bara visa på vyerna från de två stadsbergen utan
också framhålla framtidens möjligheter. På 1980-talet byttes sentensen ut mot en
drake.62

Det var också vid denna tid av utlokaliseringar som Sundsvall tillsammans med Här-
nösand blev högskoleort. Sundsvall hade redan i U68, utbildningsutredningen från
1968 som utgjorde underlaget för högskolereformen 1977, ansetts vara en priorite-
rad ort för en högskoleetablering. Men det krävdes, precis som i fallet med Umeå, ett
stort lokalt kampanjarbete bakom lokaliseringen av högskolan.63  I en intervju med
två av ”kampanjarbetarna”, Ivar Nordlander som vid tiden var socialdemokratisk
ordförande i Sundsvalls kommunstyrelse och Sundsvalls dåvarande skoldirektör Evert
Rydén64 , beskrivs arbetet som en ”räddningsaktion för regionen” där förhoppning-
arna var att högskolan ”skulle locka folk dit och hålla folk kvar. Dessutom skulle de
som bodde där få möjligheter till vidareutbildning.”65

Vid denna tid inleddes också diskussioner med de lokala näringarna kring samarbe-
ten med högskolan, ett inledningsvis trögt arbete visade det sig. Rydén, som tidiga-
re arbetat i Härnösand, berättar:

- I Sundsvall såg jag ett helt annat näringsliv och hela inriktningen var att samar-
beta med näringslivet, ta hänsyn till hur de tyckte verksamheten skulle utvecklas.
Det öppnade sig möjligheter till en ny form av högskola. [—] Jag bjöd in repre-
sentanter för SCA, Gränges och även andra industrier. Vi möttes av total likgiltig-
het. De sa att det enda de var intresserade av var civilingenjörer [...].66

Men näringslivet i regionen verkade vänja sig vid tanken på en högskola och snart
öppnade sig samarbetsmöjligheter via Handelskammaren i Sundsvall och då med en
bredare diskussionsgrupp där intresserade från andra sektorer än industrin ingick, till
exempel representanter från bankerna.67  Detta samarbete som så smått inleddes re-
dan före högskolans etablering skulle i ett längre perspektiv visa sig vara av stor vikt.

När högskolan startade sin verksamhet läsåret 1977/78 förlades administrationen till
Sundsvall medan merparten av de 800 studenterna fanns i Härnösand.68  Uppdelning-
en av utbildningsutbudet präglades av de båda städernas traditioner. Lärarhögskolan
i Härnösand och ett humanistiskt ämnesutbud därtill förenade den nya högskolan
med stadens utbildnings- och kulturarv. I Sundsvall var samarbetet med industrin den
bärande tanken och därmed skapades en mer teknisk tyngdpunkt i utbildningsinne-
hållet med inslag av datakunskap och ekonomi.

Emedan lokalfrågan löstes naturligt i Härnösand med sina redan befintliga högsko-
lor, lärarseminarium och sjöbefälsskola, så var möjligheterna andra i Sundsvall. Först
kom Alléskolan, belägen precis söder om Stenstaden och numera riven, att användas
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som huvudbyggnad. Här inrymdes framför allt undervisningslokaler medan adminis-
trationen först placerades på Norrmalm men snart flyttades till centrum.69  Sökandet
efter andra lokallösningar fortsatte. Västhagen, det gamla mentalsjukhuset var ännu
i bruk i kommunal regi. Ivar Nordlander, som kallade huset för ” en majestätisk bygg-
nad”70 , arbetade vid tiden för att den skulle tömmas på verksamhet och bli centrum
för den nya högskolan. Då Västhagen i början av 1980-talet togs i bruk för adminis-
tration och undervisning kom högskolan att centreras västerut i staden vid Selånger-
sån.

Under 1980-talet stod det klart att högskolorna i Sundsvall/Härnösand samt Öster-
sund hade en stor betydelse för regionen och Öhström beskriver förändringen: ”Före
högskolereformen 1977 var det 5 procent av ungdomarna i regionen som började i
högskolan. På bara några år ökade det till 20 procent sedan de nya högskolorna star-
tat.”71  Denna ökning hade förmodligen även andra orsaker då arbetsmarknadsåtgär-
der samt ett utbildningsvänligt samhällsklimat med all säkerhet bidrog.

Bild 10. Västhagens sjukhus, eller Sinnesslöanstalten, invigdes 1915 och var ritat av arkitekt
Gustaf Hermansson (1864-1931) som också var stadsarkitekt i Sundsvall mellan 1895 och
1897.
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Trots detta positiva resultat kom en diskussion kring eventuella nedläggningar av små
högskolor att inledas under 1980-talet. Högskolan i Härnösand/Sundsvall var inte
aktuell för en nedläggning däremot var deras granne i väster, Högskolan i Östersund,
hotad. Socialhögskolan från 1971 förvandlades i och med högskolereformen 1977  till
Högskolan i Östersund och erbjöd, förutom socionomutbildning, även fristående
kurser i ämnen som företagsekonomi och juridik, förvaltningslinjen, systemvetenskap-
liga linjen och fritidsledarlinjen. Något år senare tillkom linjen för turism och rekre-
ation i samarbete med Jämtlands länsstyrelse och landsting samt företrädare för tu-
ristsektorn. Denna utbildning kom under 1980-talet att utvecklas, dels vad gäller
antalet studieplatser och dels i form av påbyggnadskurser och har starkt bidragit till
Östersunds utbildningsprofil.72

Socialhögskolan hade vid mitten av 1970-talet fått en ny byggnad som fungerade som
centrum för Högskolan i Östersund. Byggnaden var emellertid redan från början för
liten och högskolan hyrde därför lokaler runt omkring i staden.73  Anledningen till
nedläggningsdiskussionen var storleken på högskolan – det var de minsta högskolorna
i landet som skulle bort. Decentraliseringstankarna som funnits i U68 och 1977 års
högskolereform där närhetsprinciper och geografisk spridning betonades ersattes av
ett effektivitetstänkande med ekonomiska förtecken.

Högskolan i Härnösand/Sundsvall hade under 1980-talet varit en viktig faktor i re-
gionen. Ola Román, som var högskolans rektor mellan åren 1977 och 1993, mena-
de att den höga tröskel som inledningsvis fanns mellan Härnösand och Sundsvall mer
eller mindre försvann: ”Högskolan har lyckats skapa en lång luftig korridor mellan
Sundsvall och Härnösand, en E-4 som också allmänheten trafikerar.”74  Den medvetna
viktningen av utbildningsutbudet, som följde de båda städernas historiska arv och
aktuella behov, skapade tydliga profiler vilka förstärkte den redan befintliga identiteten
hos respektive stad.

Samverkan mellan näringslivet och högskolan blev vid slutet av 1980-talet allt mer
intensivt. Forskningsrådet i Västernorrland, FRY, en stiftelse som genom samverkan
mellan bland annat näringsliv, kommuner och högskolan i Sundsvall/Härnösand ar-
betade för att främja forskning och utveckling i Y-län, initierade 1989 en utredning
där uppdraget var ”att skapa en vision kring länets framtida forskningsverksamhet.”75

Det var professorn i regionalekonomi Åke E. Andersson som ledde den tillsatta ut-
redningsgruppen, ett förmodligen mycket väl medvetet val då han vid denna tidpunkt
nyss skrivit boken Universitetet – regioners framtid (1988) på uppdrag av regionplane-
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kontoret vid Stockholms läns landsting. Syftet med den utredningen var att visa på
möjligheterna och ge ett underlag för en universitetssatsning i södra Stockholm, en
satsning som skulle råda bot på den snedfördelning som fanns mellan huvudstadens
norra och södra delar i fråga om utbildningsnivå.76  Men Andersson tar i boken upp
universitetsfrågan också på ett riksplan och nämner vid ett flertal tillfällen just den
mittnorrländska regionen som viktig att satsa på vad gäller universitetsetablering:

Analysen av mellan- och inomregional segregation visar att en utbyggnad i första
hand borde prioritera mellersta Norrland, Bergslagen, sydöstra Småland och Sö-
dertörn. En sådan prioritering skulle innebära en bästa möjliga kombination av
förbättrad mellan- och inomregional balans, nationell kapacitetsutbyggnad och
långsiktigt rimliga kostnader för utbildningen och forskningssystemet.77

Den vision utredningen presenterade gick ut på att inrätta ett universitet i Mittnorr-
land, med andra ord borde Högskolan i Sundsvall/Härnösand uppgraderas. Argumen-
ten för detta var många och samlades under paraplyet strukturomvandling, det vill
säga övergången från en industribaserad ekonomi till en kunskapsbaserad. Ett feno-
men där den mittnorrländska regionen visade vara sig vara eftersatt: ”Olika kommu-
ner i Jämtland, Västernorrland och Hälsingland ligger ett till två decennier efter de
progressiva regionerna i sin strukturomvandling.”78  Vidare konstaterades att högre
utbildningen inte hade fungerat som ”motor i Mittnorrlands strukturomvandling.”79

Dessa rader positionerade regionen som omsprungen och i ett läge av stadig ekono-
misk nedgång.

Utredningen presenterades i boken MittNorrlands Universitet (1991) och i och med
detta arbete inleddes också diskussioner med Högskolan i Östersund kring ett mer
intimt samarbete.80  Denna utvidgning av planerna genom ett samarbete med Öster-
sund nämns inte uttryckligen i utredningen utan återfinns snarare mellan raderna.
Men då ämnesinriktningarna hos Högskolan i Östersund och Högskolan i Sundsvall/
Härnösand tillsammans utmynnade i den universitetsvision som Andersson hade
skisserat förefaller det vara planenligt – de två högskolornas utbud och innehåll kom-
pletterade helt enkelt varandra.81  Enkelt uttryckt innebar det samhällsvetenskap i
Östersund, teknik och naturvetenskap i Sundsvall och humaniora i Härnösand.

Som ett resultat av och fortsättning på utredningsarbetet startade Omega-gruppen sitt
arbete i oktober 1991.  Länsstyrelserna i både Västernorrlands län och Jämtlands län
sköt till pengar och siktet ställdes in på att få ett universitet i Mellannorrland i stor-
leken 8000-10 000 studenter och med ett hundratal professurer.82  Omega-gruppen
bestod av ett brett urval av representanter. I den första styrgruppen, som fungerade



46

ATT BYGGA SYMBOLVÄRDEN

som ”projektets bollplank” mellan 1991 och 1993, finner vi till exempel f.d. statsmi-
nistern Thorbjörn Fälldin, bosatt i regionen, Leni Björklund som då var direktör vd
SPRI och senare blev försvarsminister, Jan Wallander, f.d. VD för Handelsbanken, och
Urban Dahllöf, professor i pedagogik vid Uppsala universitet. I beställargruppen, som
kan liknas vid projektets styrelse återfinns mellan 1991 och 1994 förutom Thorbjörn
Fälldin också länsråden Leif Byman, Västernorrland, och Tage Levin, Jämtland. Även
de dåvarande landshövdingarna i respektive län, Ingemar Öhrn från Västernorrlands
län och Sven Heurgren från Jämtlands län fanns med i gruppen. Därutöver ingick
representanter från näringslivet, bland annat dir. Nils Eriksson från Handelskamma-
ren i Östersund och Sverker Martin-Löf som var VD vid SCA i Sundsvall. Omstruk-
tureringar skedde sedan i projektets olika grupper men denna första laguppställning
ger en god bild av hur representationen såg ut.83

Omega-gruppen arbetade såväl internt vid de båda högskolorna som utåtriktat mot
det omgivande samhället. I ett första steg gällde arbetet att sprida och befästa idén vid
de två högskolorna och därefter att vidare föra ut den i omvärlden såväl regionalt som
på riksplan och bereda vägen för projektet.84  Utblickar gjordes till exempel genom de
två internationella konferenser, som hölls 1992 och 1995, och samlade deltagare från
Sverige och andra länder i västvärlden. Den första hölls i Sundsvall, ”New Universi-
ties and Regional Context”, och den andra, ”Expanding Colleges and New Univer-
sities”, gick av stapeln i Östersund.85

Redan under första halvåret 1992 diskuterades en sammanslagning av de två högsko-
lorna och under hösten samma år arbetades en ansökan fram kring en gemensam
högskola. Denna lämnades in till regeringen i november och godkändes året därpå i
februari. Omega-gruppen hade därmed på kort tid nått ett första delmål på vägen mot
ett universitet i Mellannorrland.

Som påpekats innebar 1993 års högskolereform ett ökat självstyre för lärosätena sam-
tidigt som ramen för ekonomin förändrades. De ekonomiska anslagen kom att bero
på studenternas prestationer och därmed också på antalet studenter. Det uppstod en

Bild 11. Mitthögskolans logotype (t.v.) liknar den senare varianten som tillhör Mittuniversitetet
(t.h.). En norsk reklambyrå kom med detta förslag i ”tävling” med fyra svenska reklambyråer –
två högskolor enas i ett lärosäte.
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ökad konkurrenssituation inom den högre utbildningen där marknadsföring för att
locka studenter till den egna högskolan blev en allt viktigare ingrediens i verksamhe-
ten. En del av marknadsföringen var miljön, något som också Caldenby uppmärksam-
made: ”Miljön som helhet är därvid självklart en viktig del av universitets attraktivi-
tet, både för forskare, lärare och studenter.”86  Hur skulle en högskola som fanns på
flera orter gestaltas?

Nätverket som organisationsmodell och tankefigur kom att bli central för Mitthögs-
kolans arbete. Rektor Ola Román beskriver strax före sammanslagningen sin uppgift
som att ”skapa kontaktpunkter, mötesplatser, länkar mellan högskolans delar och
samhället…”87  I en senare artikel ”Högskolan som idé” rörande Mitthögskolan be-
skriver han samma idéer men i andra termer:

Nätverkstänkandet skulle vara grundläggande både internt och externt. De inter-
na nätverken skulle gälla mellan såväl institutioner, som program, som männis-
kor. De externa nätverken gällde dels inom högskolesystemet – nationellt och in-
ternationellt, dels med näringsliv och samhälle – regionalt/lokalt, nationellt och
internationellt.88

Generellt sett var nätverket en i tiden stark metafor, självfallet hämtad ur informa-
tionsflödets organisation där internet bidrog till upplösningen av centrum och pe-
riferi eller med Virilios ord: här och där. Sociologen Manuel Castells bidrog till be-
greppets spridning genom sina tre volymer kring informationssamhällets framväxt
och dess betydelse för samhället. I det första bandet, med titeln Nätverksamhällets
framväxt, beskriver han nätverk på följande sätt:

Nätverk är öppna strukturer med förmåga att expandera utan gräns och integrera
nya noder så länge dessa kan kommunicera inom nätverket, det vill säga omfattar
samma kommunikationskoder (till exempel värderingar eller resultatmål).89

Både vad gäller Románs och Castells beskrivningar av nätverket utgörs det av en
gränslös organisation, eller åtminstone gränslös så länge som syftet eller målet är ge-
mensamt för nätverkets delar. En mer specifik förklaring är att högskolans geografiska
utsträckning efter sammanslagningen kom att bestå av flera orter och dessutom
sträcka sig över länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland. Begrepp som fler-
ortsuniversitet eller flercampusuniversitet förekommer också medan det flitigt använda
begreppet nätverksuniversitet inkorporerar mer än enbart den geografiska spridning-
en. Att föreställa sig högskolan som ett nätverk inom och mellan många olika nivåer
och aktörer i såväl samhället som inom högskolan hänger väl ihop med tanken om
universitetet som ”en samhällsbyggande institution”90 , vilket var en av grundförut-
sättningarna i arbetet med nydaningen av högskolestrukturen i Mittnorrland. Sver-
ker Sörlin menar i boken Universiteten som drivkrafter (1996) att universitetens roll
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i samhället bör anges i pluralis. Dessa roller inbegriper näringslivet och försvaret men
också regionalpolitiska frågor, något som de norrländska högskolorna och universi-
teten är exempel på.91  Med detta resonemang förstås att universitet och högskolor inte
längre kan ses som isolerade akademiska oaser där individens bildning är självända-
målet utan istället förstås som institutioner i samverkan och utbyte, nätverkande med
det omgivande samhället, såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt.
Med Castells ord: ”Nätverken är våra samhällens nya sociala morfologi...”92

Professorn i statsvetenskap vid Mitthögskolan Marie-Louise von Bergmann-Winberg
gör en analys av Mitthögskolans grundidé i artikeln ”Konceptet nätverkshögskola -
flercampusuniversitet - möjligheter och hinder”.93  Nätverksbegreppet har använts av
andra forskare än Castells och von Bergmann-Winberg hänvisar bland annat till so-
ciologen Robert D. Putnam enligt följande:

Ett organisatoriskt nätverk är uppbyggt med länkar mellan noderna, och i länkar-
na förekommer flöden mellan noderna. Hur organisationens strukturella uppbygg-
nad och funktion förhåller sig till noderna, liksom frågan om tyngdpunkter inom
nätverket, varierar mellan olika modeller, även när det gäller nätverksuniversite-
tet.94

En beskrivning som egentligen inte säger så mycket om vad ett nätverk är mer än att
det består av noder och länkar med flöden. Mitthögskolans modell kallar hon för en
integrativ modell med likvärdiga noder eller campus. Detta innebär att noderna är
likvärdiga vad gäller såväl lednings- och administrativa funktioner som utbildnings-
innehåll. Däremot är nodernas olikartade profilering viktig för ett så mångsidigt och
brett utbud som möjligt.

Det är intressant att von Bergmann-Winberg använder campus synonymt med nod.
Denna likställan tyder på en platsbundenhet hos högskolan och bidrar till en konkre-
tisering av de rum som högskolan verkar i. Nätverksbegreppet och noderna bidrar
annars till metaforen av högskolan som en virtuell värld förstärkt av utbildningsut-
budets många nätbaserade distanskurser. Samtidigt kom Mitthögskolan under 1990-
talet att starkt manifestera sina utbildningsmiljöer genom att anlägga campus i de fyra
orter som då var inkluderade i högskolan. Men betoningen av ett utbildningsutbud
som distribueras via nätet har blivit allt viktigare för högskolor och universitet i
Sverige. Nätuniversitetet utgör en egen myndighet, Myndigheten för nätverk och
samarbete inom högre utbildning, som inrättades 2001.95  I Mitthögskolans mark-
nadsföringskampanjer lyfts de nätbaserade utbildningarna ofta fram och man beskri-
ver sig själv som en av de största aktörerna inom Nätuniversitetet i landet.96  I sam-
ma material betonas samtidigt campusstrukturen och utifrån dessa geografiska plat-
ser beskrivs de olika delarna av lärosätets utbildningsutbud.97
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I detta sammanhang är det viktigt att återknyta till den föregående redogörelsen om
begreppet campus och då med särskild hänsyn till de organisationsidéer som förut-
om de planerings- och gestaltningsmässiga delarna bidrar till campusmodellen. När
Caldenby diskuterar utbildningsmiljöernas olika bebyggelsemönster är en viktig as-
pekt frågan om autonomi eller avhängighet mellan universitetet, staten och staden.
Mittuniversitet har, liksom majoriteten av svenska universitet och högskolor, staten
som huvudman. Men då RUT-93 gav lärosätena en friare ställning i förhållande till
staten kom den regionala anknytningen att bli allt viktigare i form av uppdragsutbild-
ningar och forskning knuten till det lokala näringslivets behov. Autonomin från sta-
ten skapade således bindningar till lokala aktörer.

Campus är lokaliserat i staden om än ej i Sundsvalls stadskärna och vad gäller bostä-
der och andra servicefunktioner så finns en kombinerad restaurang och kaféverksam-
het på campus medan ett fåtal studentbostäder återfinns på den södra sidan av Stor-
gatan i anslutning till Studentcentrum. Merparten av studentbostäderna finns på
andra håll i staden precis som kårhuset vilket är beläget i centrum.

Campus Sundsvall kan vid en första anblick tyckas vara fixerat i den mening att det
utgörs av ett relativt tättbebyggt och litet område. Byggnaderna signalerar inte exte-
riört möjliga utbyggnationer och området som är naturligt avgränsat av såväl vatten
som större gator ger inte utrymme för expansion.98  Däremot tyder de förändringar
som skett under den relativt korta period som campus använts på att de finns en flexi-
bilitet i hur byggnaderna kan användas. Ett flertal mindre företag är hyresgäster i
området där de framför allt har inrättat kontor men också någon enstaka verkstad.

Med denna analys av den rumsliga orienteringen kan vi sluta oss till att Campus
Sundsvall inte riktigt passar in under beteckning campus enligt Caldenbys definition
där han betonar livsmiljön som en viktig aspekt, det vill säga att ett campus tillhan-
dahåller en infrastruktur som möjliggör boende, butiker och möjligen rekreationsmöj-
ligheter. Att andra arbetsplatser än Mittuniversitetet finns på campus kan emellertid
innebära en utveckling av livsmiljön mot ett mer differentierat utbud av varor och
tjänster. Däremot är campusuniversitet enligt Caldenby samlat och fixerat i planering
och storlek precis som Campus Sundsvall.

Campus i ett svenskt sammanhang
Begreppet campus idag används tämligen allmänt om universitets- och högskoleom-
råden i Sverige. I Akademiska Hus tidning Kreativa rum som utkom första gången
2005, är campus ett av nyckelorden precis som på bolagets hemsida. I ett nummer
från 2008 anges att Akademiska Hus har verksamhet på 45 campus i Sverige.99  Vid
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Bild 11a. De fyllda cirklarna
visar campus förvaltade av
Akademiska Hus medan
de ofyllda visar campus där
förvaltaren är en annan. I
Uppsala,
Stockholm, Göteborg och
Lund finns flera campus
med  Akademiska Hus
som förvaltare.
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en genomgång av de statliga högskolorna och universiteten i Sverige samt de tre läro-
säten med enskild huvudman som har rätt att bedriva forskarutbildning, inalles 39
stycken, som listas av Högskoleverket är det enbart ett fåtal som inte använder sig av
benämningen campus. Via hemsidor, kurskataloger och informationsmaterial är det
lätt att finna information om universitets och högskolors rumsliga organisation och
lokalisering i staden eller samhället. Flertalet har dessutom verksamhet spridda till flera
andra orter, likt Mittuniversitetet, även om det oftare rör sig om filialer och inte jäm-
bördiga delar av lärosätet. Akademiska Hus är inte heller förvaltare till samtliga om
än en majoritet återfinns under bolagets tak.

Kartläggningen visar att många svenska städer, större som mindre, har ett campus och
Akademiska Hus vilja att bygga det svenska kunskapssamhället genom campusanlägg-
ningar har förverkligats åtminstone om man ser till spridning och antal. Kartan vi-
sar de campus som finns på Akademiska Hus hemsida samt campus funna i högsko-
lornas och universitetens egna informationsmaterial. 47 stycken listas emellertid på
bolagets hemsida under rubriken ”Campusområde”, till skillnad från 45 stycken som
angavs i Kreativa rum.100

Spridningen av campusanläggningar ger bilden av att det rör sig om ett fenomen lik-
nande andra önskvärda inslag i den samtida stadsbilden likt äventyrsbad eller IKEA-
varuhus. Likt dessa två exempel torde också ett campus vara något som staden eller
kommunen strävar efter att placera i staden.

I Akademiska Hus Årsredovisning 2004 skriver man under rubriken ”Campus”:
Samlade campusområden är viktiga ur ett förvaltningsperspektiv. Koncentratio-
nen gör att Akademiska Hus får en bredare kontaktyta mot kunden. Detta gör
det lättare att fånga kundens behov över tiden och ge den service som erfordras
för att kundens verksamhet ska passa så bra in som möjligt i fastigheten. Det sam-
lade fastighetsbeståndet ger också bra förutsättningar för en effektiv förvaltning.101

Att produkten campus är till fördel för bolaget tydliggörs och förklarar den trend av
”campusifiering” som varit rådande under det senaste decenniet. Att utbudet också
styrs av efterfrågan är rimligt att anta – att vara en liten kunskapsstad medelst ett
campus är eftersträvansvärt. Lika viktigt är det för ett lärosäte att vara synlig på flera
platser.

Trenden har inte minst märkts i de äldre lärdomsstäderna Uppsala och Lund samt i
landets största städer Stockholm och Göteborg. I samtliga dessa fall har en ny plane-
ringsdoktrin tagit över vilken har gett upphov till något som beskrivs som kluster av
institutioner samlade på olika håll i staden. Dessa kluster betecknas som campus av
Akademiska Hus.
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Bild 12. Ett tydligt exempel på cluster är Campus Engelska Parken i Uppsala. Här är de
humanistiska och teologiska institutionerna samlade i ett större byggnadskomplex.
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Det tidigare utspridda institutionsuniversitetet har alltmer kommit att samlas på ett
fåtal platser i staden medan byggnaderna som tidigare verkställde universitetets när-
varo i staden fylls av annan verksamhet.

I ingressen till artikeln i Årsredovisning 2004 är budskapet riktat till brukaren: ”Ett
samlat campus skapar förutsättningar för kreativa möten och blir i allt högre grad en
viktig förutsättning för en internationellt erkänd utbildning och forskning.”102  Själv-
fallet är campus med sina amerikanska rötter internationellt gångbart och för många
svenskar en gammal bekantskap från egna studieår i USA eller tonårens collegefilmer.
Internationaliseringen av svensk högre utbildning är i hög grad en viktig faktor som
rör både en inresande och utresande ström av studenter och forskare. Men är cam-
pus verkligen en förutsättning för kreativa möten och för internationellt erkänd ut-
bildning och forskning? Varför väljer i så fall ett par högskolor och universitet bort
beteckningen campus?

När Malmö högskola väljer att inte kalla sitt område nere vid hamnen för Campus
Universitetsholmen eller Campus Malmö finns det en medvetenhet om att benäm-
ningen har en laddning som man i Malmö inte vill fästa vid området. Här väljer man
istället att kalla högskolan för ett cityuniversitet och betonar att Malmö högskola finns
i hela Malmö:

OAVSETT VAR DU BEFINNER DIG i centrala Malmö är det aldrig långt till
högskolan: från Lärarutbildningens grönskimrande, prisbelönta glasfasad utmed
kajen, via Teknik och samhälles byggnader vid foten av riksbekanta Turning Tor-
so, till 60-årsjubilerande Odontologiska fakultetens lokaler vid sjukhusområdet.103

Att välja bort en beteckning som används av en majoritet av landets övriga lärosäten
tyder på en vilja att profilera högskolan i en annan riktning. Istället för att beskriva
campus som en ”stad i staden” finns Malmö högskola överallt i staden vilket innebär
att inga gränser upprättas gentemot omgivningen.

Samma beteckning, city-universitet, användes också av Caldenby om Göteborgs
universitet men även i Göteborg har en utveckling skett mot kluster av institutioner
där Campus Linné är det viktigaste utöver Chalmers två campusområden.

Det kan också i vissa fall märkas ett veritabelt motstånd mot användandet av begrep-
pet campus. I tidskriften Arkitektur är ordet så sparsamt använt att det nästan före-
faller vara medvetet.104  Claes Caldenbys inlägg genom boken Universitetet och staden
där han påtalar campus amerikanska ursprung och innebörd har förmodligen spelat
roll då han ju också är en av redaktörerna för Arkitektur. Samtidigt som man också
kan fundera över huruvida det rör sig om en generationsfråga där motståndet mot
1960- och 70-talens planeringsdoktriner fortfarande är levande? En tydlig värdering
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av campus görs till exempel när synonymen externuniversitet används vilket kastar ut
anläggningen på åkern utanför staden och ger hela området en negativ laddning. I en
av tidskriftens ledare från 1995 med rubriken ”Akademiska Hus” redovisas aktörer-
nas intressen:

Från arkitekthåll finns det ett tydligt intresse för tankar om ett ”cityuniversitet”,
mer integrerat i staden än sjuttiotalets externuniversitet. Från universitetshåll finns
det en önskan att hävda sin identitet också i arkitekturen. Och Akademiska hus
har ett egenintresse av att universiteten förblir akademiska hus på samlade campu-
sområden.105

Att Akademiska hus har lyckats implementera sitt koncept är tydligt även om den
plan- och gestaltningsmässiga idén om ett sammanhållet högskoleområde i staden på
intet sätt är ny för svenska förhållanden.

De tekniska högskolorna med rötter i 1800-talet använder också beteckningen: Cam-
pus Valhallavägen i Stockholm och Campus Johanneberg och Campus Lindholmen

Bild 13. Flera olika fasader, mer eller mindre inglasade, vetter in mot Malmö högskolas många
lokaler i detta collage från utbildningskatalogen 2005/2006.
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i Göteborg. Både Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Chalmers Teknis-
ka högskola i Göteborg kom tidigt att samla sin verksamhet inom avgränsade områ-
den. KTH invigde 1917 sina lokaler vid Valhallavägen. Erik Lallerstedt (1864-1955)
var ansvarig arkitekt för den första etappen och byggnaderna är gestaltade i en sam-
manhållen stil. Ser man till den samlade placeringen och det sammanhållna arkitek-
toniska uttrycket hos byggnaderna är likheterna stora med ett amerikanskt campus.
Men det finns också skillnader. KTH var en liten enhet jämfört med ett amerikanskt
college eller universitet. Högskolan var väl integrerad i staden redan från början och
några bostäder behövde därför inte heller uppföras på högskoleområdet.106

Ett tidigt nordiskt exempel på ett samlat universitetsområde är jylländska Århus
Universitet. Inför den utbyggnad som skedde av universitet under 1960- och 70-ta-
len i Sverige kom Århus att vara en förebild. Den första byggnaden stod färdig 1933
och området har med tiden, precis som de svenska efterföljarna blivit en integrerad
del av staden:

Aarhus Universitet blev oprineligt anlagt som en campus med boliger for profes-
sorer og studerende sammen med bygninger for undervisning og forskning, og der
var passende afstand mellem byen og universitetet.107

Planen i Århus är inte symmetrisk utan byggnaderna har fått inrätta sig efter det väl-
planerade landskapet i Universitetsparken. Arkitekterna Kay Fisker (1893-1965), C.F.
Møller (1898-1988) och Povl Stegmann (1888-1944) samarbetade med landskaps-
arkitekten C.Th. Sørensen (1893-1979) i det vinnande bidraget i tävlingen 1931 och
deras signaturer kom, trots meningsskiljaktigheter, att fästas vid flera byggnader. Ar-
kitekturen talar delvis samma språk som den jylländska byggnadstraditionen; gult
tegel och branta sadeltak om än med tydliga modernistiska drag.

Ett samtida exempel i södra Europa är Città Universitaria i Rom som under 1930-talet
kom att uppföras på ett område i stadens östra delar under ledning av Marcello Pia-
centini (1881-1960). Området hålls samman av den monumentala och lätt klassice-
rande arkitektur som utgjorde fascismens stilideal, rationalismen.108  Precis som nam-
net antyder var universitetsområdet omgärdat av staden men genom det strikt sam-
lade arkitektoniska uttrycket betonades gränsen mot omgivningen. Men detta uni-
versitetsområde förefaller inte ha varit aktuellt att studera för Kungliga Byggnadssty-
relsens arkitekter, förmodligen på grund av den ideologiska kopplingen till fascismen.

Under 1960-talet var behovet av högre utbildning större än någonsin tidigare. Sto-
ra barnkullar, ökad välfärd och utbildningspolitiska förändringar gjorde att allt fler fick
möjlighet att fortsätta inom högre utbildning efter avklarad studentexamen. Resul-
tatet blev en expansion av högskolor och universitet, inte bara i Sverige utan i hela
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västvärlden. Mellan 1960 och 1974 ökade antalet studenter inom svensk högre ut-
bildning från 37 000 till 108 000.109

Redan på 50-talet hade det i Stockholm beslutats om en utflyttning av högskolan till
Frescati på Norra Djurgården, där det fanns gott om plats för framtida byggnader.
Martin Rörby antyder i avhandlingen David Helldén: Modernistisk visionär på tradi-
tionens grund (2002) att idén kring lokaliseringen mycket väl kan ha kommit från
Gunnar Myrdal som ju hade erfarenheter från den amerikanska universitetsvärlden.110

En nordisk arkitekttävling utlystes och avgjordes 1961.111  Den danske arkitekten
Henning Larsens vinnande förslag kännetecknades av betong och brutalism och
Rörby beskriver att det ”var som grafisk planredovisning betraktat förförande elegant
utfört.”112  I en intervju beskriver Larsen idén som en lösning på parkeringskraven för
2000 bilar:

Vi ville göra något som kunde rymma alla bilar, men som samtidigt kunde bli ett
stort element i landskapet. Så vi försökte göra det som jag en gång kallade för ett
”artificiellt landskap” – att lägga ett ”nytt” landskap ovanför det egentliga land-
skapet.113

Processen kring Larsens koncept blev utdragen – det omarbetades samma år som
tävlingen avgjordes samtidigt som antalet studenter ökade varvid lokalbehoven om-
formulerades. Detta ledde till en omtävling med, förutom Larsen också andraprista-

Bild 14. Århus universitet bär en tydlig identitet gentemot den omgivande staden och är ett
gott exempel på universitet i park.



57

ETT CAMPUS I VARJE STAD

garen David Helldén (1905-1990) och tredjepristagaren Åke E. Lindqvist (1914-
87).114  Helldén kom att stå som segrare i omtävlingen och kom ”i princip att inta
rollen som chefsarkitekt för Frescatiuniversitetet”. 115  Det var emellertid endast en del,
Blockhuset eller Södra huset, av Helldéns förslag som kom att realiseras. Blockhuset
togs i bruk 1971 och redan året därpå utgjorde det sinnebilden för ett gestaltnings-
mässigt misslyckande. 116  Samtidigt arbetade arkitekterna Carl Nyrén och Ragnar
Uppman med de naturvetenskapliga institutionernas byggnader.117

I Umeå invigdes universitetet 1965 och då var universitetsområdet redan under upp-
byggnad. Arkitekten Hans Brunnberg (1911-81) fick till uppgift av Byggnadsstyrelsen
att arbeta fram en utbyggnadsplan redan i början av 60-talet, innan beslut var fatta-
de kring vilka fakulteter som skulle finnas vid universitetet. Kommunen erbjöd ett
stort område i närheten av sjukhuset, där den odontologiska högskolan redan var lo-
kaliserad, med stort utrymme för framtida expansion. Men det betydde, precis som
i Stockholm, en funktionsseparering från staden även om närbelägna bostadsområ-
den planerades och uppfördes under samma tid. 1967 stod de första byggnaderna
klara, de naturvetenskapliga institutionerna på södra universitetsområdet, och här
anslöt sig Brunnberg till den svenska institutionstraditionen samt den främsta före-
bilden, Århus universitet. Han hade också praktiserat hos Lallerstedt då KTH låg på
ritbordet.118

Bild 15. Blockhuset sammanlänkades 1982 med Ralph Erskines universitetbibliotek.
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Ytterligare en inspirationskälla är förmodligen Ludwig Mies van der Rohes Illinois
Institute of Technology, IIT, i Chicago, som också påbörjades under 1930-talet. Pla-
nen i sig är inte nyskapande, det är snarare den modernistiska arkitekturen, sparsma-
kad och oartikulerad, som ger en anvisning om den framtida utvecklingen. Arkitek-
turhistorikern Lasse Brunnström pekar på dess betydelse i Universitetsarkitektur i
Umeå:

Här finns en idé om byggnadernas flexibilitet och universalitet som måste ha be-
tytt mycket för exempelvis de svenska arkitekter som var involverade i 1960-talets
massbyggande av bostäder och institutioner.119

Byggnadsstyrelsen fick under 1960-talet allt fler uppdrag och något av en stordrifts-
tanke tar form. Miljonprogrammet växte fram, högskolor inrättades runt om i lan-
det och många statliga institutioner utlokaliserades. Samtidigt hade Sverige brist på

Bild 16. Umeå universitets ursprungliga silhuett har många likheter med Ludwig Mies van der
Rohes (1886-1961) Illionois Institute of Technology i Chicago.
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arbetskraft och användandet av prefabricerade och standardiserade byggelement ledde
till en strukturfilosofi som delvis också hängde ihop med en trend inom den samti-
da arkitekturen. Systembyggandet, med ledorden rationalitet och flexibilitet, slog
igenom mot 1960-talets slut. Helldéns blockbyggnad på Frescati kan ses som en del
av denna filosofi och i Umeå är det Samhällsvetarhuset från 1968 som blir den för-
sta byggnaden som uppförs efter detta modultänkande. 120

Stordriftsuniversitet, universitetsfabriker, och teknokratiska universitet var några av
de negativt laddade benämningar som användes i debatten. Arkitekturhistorikern Eva
Eriksson målar i ett kritiskt inlägg i tidskriften Arkitektur upp en bild av ett pedan-
tiskt funktionssorterat och hårt centraliserat universitet som motverkar de så viktiga
kontaktmöjligheterna mellan exempelvis lärare och studenter.121  Några år senare,
1976, rekapitulerar arkitekturhistorikern Henrik O. Andersson debatten genom en
mer historiskt tillbakablickande artikel i samma tidskrift men där kritiken mot Frescati
fortsätter att vara hård:

…det är inte brist på resurser [—] som format ett universitet i Sverige till ett gro-
teskt klosettpalats och ett byggnadstekniskt monstrum. Det är istället brist på in-
sikt, brist på kompetens och en pervertering av bebyggelseprocessen som låter dem
som skulle vara nyttjarnas goda rådgivare agera som teknokratiska tyranner.”122

Blockhuset kom att stå som symbol för något mer än enbart en byggnad. Dess gestalt
hamnade i centrum för en kritik av hela den samhällsomvandling som tog fart mot
slutet av 1960-talet, efter rekordåren 1967-68. Om Rosengård i Malmö blev sinne-
bilden för ett havererat bostadsbyggande i folkhemmets kölvatten så blev Frescati
detsamma för utbyggnaden av den högre utbildningen, vars utbildningspolitiska mål
formulerats i U68. När Eva Eriksson kritiserar funktionssepareringen i Blockhuset
hänför hon också denna kritik till den så kallade UKAS-debatten som pågick under
1968 vars huvudfråga handlade om införandet av fasta studiegångar.123  Denna kost-
nadseffektiva syn på högre utbildning som ett arbetsmarknadsinstrument ställdes i
debatten mot den frihetliga bilden av studenten som en kritiskt ifrågasättande indi-
vid. Och om Blockhuset kom att symbolisera den förra så var det äldre tiders arkitek-
tur som symboliserade den senare. Detta retoriska grepp använder sig Eriksson av i
sin artikel där hon pekar på de förutsättningar för gemenskap och kontakter som
fanns i Institutionen för konstvetenskaps tidigare lokaler i Kungliga Tekniska Högs-
kolans gamla byggnad på Drottninggatan.124  Etnologen Per- Markku Ristilammi
skriver i avhandlingen Rosengård och den svarta poesin (1994) om en deterministisk
syn på arkitektur vilket innebär att en byggnad, arkitekturen, blir symbol för feno-
men som egentligen har ett betydligt vidare orsakssammanhang.125



60

ATT BYGGA SYMBOLVÄRDEN

Debatten ger än idag, trettio år senare, eko ifrån sig när nya högskolemiljöer utfor-
mas, som till exempel när arkitekt Kerstin Lönngren förklarade sin reservation mot
det vinnande förslaget i tävlingen om Södertörns högskolas huvudbyggnad: ”Lärar-
na här på högskolan är eniga om en sak. Aldrig mer ett nytt Frescati!”126

Men det var inte bara de stora universiteten, Umeå och Stockholm, som utlokalise-
rades till områden på avstånd från stadskärnorna. Så skedde även med universitets-
filialerna som inrättades 1967 i Karlstad, Örebro, Växjö och Linköping samt den
Tekniska högskolan i Luleå. Här rörde det sig om mindre anläggningar men lokali-
seringen i staden var densamma, extern för att använda Caldenbys terminologi.

1977 års högskolereform innebar också att flera nya högskolor inrättades och svensk
högre utbildning decentraliserades allt mer. Dessa högskolor beräknades inte ha en lika
snabb tillväxttakt och nackdelarna från 1960-talets utlokaliseringspolitik medgav en
ny syn på placering och utformning. Kanske går det att likna 1977 års högskolor vid
de medeltida universiteten där verksamhet inledningsvis förlades till hyrda lokaler
spridda i staden för att sedan samlas i en central byggnad. Mittuniversitetets campu-
sorter, Sundsvall, Härnösand och Östersund, visar alla på denna utveckling. Från en
spridd lokalisering i staden till ett alltmer samlat område som under 1990-talet kom
att kallas för campus.

En liknande utveckling har skett i Kristianstad och Gävle där högskolorna, precis som
Mittuniversitetet i Östersund, har utnyttjat nedlagda regementen. Kristianstad har
med upprustningen av Norra Skånes regemente från 1920-talet förlagt högskoleverk-
samheten till området. I Gävle är det Hälsinge regementes lokaler som har renoverats
och kompletterats med nya byggnader och blivit plasten för Högskolan i Gävle-Sand-
viken. I en broschyr ”Kunskapens kvarter” presenteras högskoleområdet:

du har säkert sett någon bild från amerikanska universitet, där studenter och lära-
re promenerar mellan mäktiga byggnader över ett vidsträckt campus. Högskolan
i Gävle-Sandviken liknar på många sätt den bilden.127

Att på detta sätt omdana regementen till campus har inte bara ett antikvariskt värde.
Det innebär också ett närmande till den traditionella amerikanska campusplanen med
dess symmetriska placering av byggnaderna och dess centrala öppna platsbildning.

De kritiserade anläggningarna från 1960- och 70-talen har alla kompletterats med
ytterligare byggnader och landskapsgestaltningar. Ralph Erskines arkitektkontor kom
tidigt att kopplas in på Frescati för att berika miljön varvid Erskines individuellt ut-
formade byggnader bröt ner den stora skala som tidigare präglat arkitekturen. Allhuset
och Universitetsbiblioteket var hans inledande verk på området och under 1990-ta-
let tillkom ytterligare några: Juristhuset och Aula Magna.
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I Umeå är det under 1990-talet som de största projekten har gått av stapeln och dessa
innefattar såväl nybyggnader som tillbyggnader. Men karaktären har i stort sett be-
varats genom fortsatt användning av det gula teglet, och en utbyggnadsplan som ligger
nära de första förslagen men där ledordet har varit förtätning. Nya byggnader har
placerats mellan den tidiga bebyggelsen istället för att utnyttja hela den areal som
universitet har till förfogande.

När Akademiska Hus samlar sin verksamhet och företagsidé i campusområden och
marknadsför dessa genom att påtala den kreativa och levande miljö som dessa möj-
liggör är det självfallet något som högskolor och universitet tilltalas av. Möten, utby-
ten, samtal och internationella kontakter är del av universitetens arbete och kultur och
likt Akademiska Hus bedriver dessa en verksamhet som ska generera ekonomisk vinst.
Mitthögskolans verksamhetsidé kring nätverket som en metafor, dels över den geo-
grafiska belägenheten med flera högskoleorter och dels över hur högre utbildning och
forskning bedrivs med teknologins hjälp, fungerar också som ett säljande produktkon-
cept. Mötet mellan Akademiska Hus och lärosätenas marknadsföring sker obemärkt
och de faller varandra i talet kring utbildningsmiljön.

Att campus under det senaste decenniet har blivit en allmän beteckning i Sverige har
sannolikt med denna gemensamma strävan hos Akademiska Hus och dess kunder att

Bild 17. Campus Östersund har många brukare. Här finns förutom Mittuniversitetet en mängd
annan verksamhet representerad. Förvaltare är A4 Campus AB.
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göra. Men det går inte heller att utelämna vår förkärlek till engelska låneord. Angli-
fieringen av det svenska språket tyder på ett symboliskt värde i inlånen. Att beteck-
ningen campus också verkar modernt, internationellt och uttrycker delaktighet i större
sammanhang än det svenska kunskapssamhället är med all säkerhet viktigt, inte minst
för mindre högskoleorter.
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Campus Sundsvall tar form

Idétävling om Högskolecentrum i Sundsvall
Arkitekttävlingsprogram utgör ofta en startpunkt för byggnadsprojekt. Även om
programmet har föregåtts av diskussioner kring tävlingsuppgiften så är det här bestäl-
laren formulerar önskemålen och anger ramarna för projektet. De intentioner som
redovisas i programmet ska tolkas av tävlingsdeltagarna, transformeras från ord till
bilder, modeller, ritningar, än mer ord och slutligen till arkitektur. När Stadsbyggnads-
kontoret i Sundsvall 1991 inbjöd till en tävling om ett nytt högskolekvarter var det
under rubriken PROGRAM för inbjudan till idétävling om HÖGSKOLECENTRUM
inom Åkroken Sundsvall.1  Här stakades en riktning ut för den arkitektoniska gestalt-
ningen där vissa faktorer var mer betydelsefulla än andra och beställarens, Sundsvalls
kommun, intressen framträder. I det följande kapitlet gör jag en närläsning av tävlings-
programmet för att synliggöra och diskutera de delar som gav riktlinjer för utform-
ningen. Bland dessa kan nämnas platsens historia, omgivningens betydelse samt be-
toningen av vissa funktioner så som entréer, restaurang och bibliotek.

Vid tidpunkten för tävlingen hade Forskningsrådet i Västernorrland, FRY, initierat
den utredning som professor Åke E. Andersson senare under året presenterades i
boken Mittnorrlands universitet.2  Likaså hade universitetsprojektet Omega inletts där
Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Östersunds högskola tillsammans arbetade för
en sammanslagning av de två lärosätena med universitetsstatus som övergripande
mål.3  Tävlingsprogrammet var upplagt så att det inledningsvis gav en kortfattad bak-
grund till tävlingsuppgiften, där den kommunala målsättningen inledde följd av en
historik om platsen, Åkroken, och därefter en presentation av Högskolan i Sundsvall,
dess historia och framtidsplaner. Tävlingsuppgiften var indelad i sex punkter och
utvecklades vidare under rubriken ”Förutsättningar” som likt en bilaga följde efter de
tävlingstekniska bestämmelserna.
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Att beteckningen ”högskolecentrum” användes istället för det senare tillkomna be-
greppet campus kan förklaras med att campus vid denna tid inte var en allmän be-
teckning på högskole- och universitetsområden i Sverige. Akademiska Hus var inte
heller en aktör vid tidpunkten för tävlingen, istället var Kungliga Byggnadsstyrelsen
representerad i tävlingsjuryn. I början av 1990-talet gav beteckningen referenser till
amerikanska förhållanden som inte var jämförbara med de visioner som fanns i Sunds-
vall om ett nytt högskolekvarter.

Det är den kommunala målsättningen som inleder tävlingsprogrammet:
Sundsvalls kommun ser som ett av de mest angelägna målen för Sundsvalls fram-
tid att den starkt växande Högskolan, Sundsvall/Härnösand, utvecklas till ett
mellannorrländskt universitet.
Som ett led i arbetet med att förverkliga denna målsättning vill kommunen inom
kv Åkroken skapa en bebyggelse som kan utgöra centralpunkten för högskolan och
ett eventuellt universitet.4

Här skisseras en vision rörande en uppgradering av Högskolan Sundsvall/Härnösand
till ett mellannorrländskt universitet vars centrum skulle anläggas i kvarteret Åkroken.
Är det en antydan till konkurrens mellan de två orterna som märks i dessa rader?
Sundsvalls kommun positionerade sig i och med denna formulering som en viktig
aktör i arbetet med att stödja högskolan och dess framtida utvecklingsarbete mot ett
huvudsäte i Sundsvall. Ett steg på vägen var att arbeta för en sammanhållen högskole-
struktur inom stadens gränser. Den uppdelning i likvärdiga campusorter som sena-
re skedde då Mitthögskolan bildades är frånvarande vid denna tid. Målsättningen
antyder också att det är en nyanläggning av högskolan och inte en utbyggnad eller
tillbyggnad. Därmed är tävlingen tidig i ett svenskt perspektiv om man ser till den
expansion av universitet och högskolor som senare skedde under 1990-talet. Var man
i Sundsvall medveten om den utveckling som skulle komma? Åtminstone verkar man
ha insett högskolans betydelse för stadens fortsatta tillväxt med universitetsstatus som
ett viktigt mål för framtiden.

Sammansättningen av juryn speglar kommunens roll som viktig aktör i detta skede.
Programmet för idétävlingen är daterat till 1991-01-30 och undertecknat av följan-
de personer, vilka även utgjorde juryn: Lena Almén (fp), Håkan Eriksson (s), Berit
Jonsson (s) och Märta Svensson (c) var alla representanter från kommunstyrelsen. Ola
Román, rektor vid Högskolan Sundsvall/Härnösand företrädde lärosätet och arkitekt
SAR Torsten Tunebro representerade Byggnadsstyrelsen. Stadsbyggnadschef Lars
Rimfors, stadsarkitekt Bengt Bygdén, planarkitekt Jan Dahl, som också var juryns
sekreterare, samt landskapsarkitekt Daniel Jasek var alla verksamma vid Stadsbygg-
nadskontoret i Sundsvall. Arkitekt SAR Rolf Bergsten var representant för Sveriges



67

CAMPUS SUNDSVALL TAR FORM

Arkitekters Riksförbund. Thomas Nordberg, tävlingssekreterare hos SAR, godkände
tävlingsprogrammet, men ingick inte i juryn.5

Arkitekt Bergsten, verksam i Östersund, hade redan som student varit engagerad i
frågor rörande universitetsarkitektur då han deltog i debatten kring utbyggnaden vid
Frescati där han tillsammans med Studentkåren arbetade fram ett eget förslag.6

Tävlingen framstår än tydligare som en kommunal angelägenhet om man ser till re-
presentationen i juryn. Av elva juryledamöter var åtta kopplade till kommunen an-
tingen som förtroendevalda eller tjänstemän. De fyra förtroendevaldas partipolitiska
tillhörigheter, där de tre partierna socialdemokraterna, centern och folkpartiet var
representerade, tyder på att planerna för ett högskolecentrum var av brett politiskt
intresse.

Brukaren, det vill säga högskolans anställda och studenter, hade enbart en represen-
tant i juryn och tycks därmed marginaliserad i arbetet med det framtida högskolecent-
rat. Eller var högskolecentrat och den verksamhet som skulle bedrivas där tänkt att
gå i stadens tjänst?

Vidare kan juryns sammansättning också ställas mot tävlingsuppgiftens innehåll och
de kompetenser som krävdes för att bedöma förslagen eller som Rasmus Waern på-
pekar i avhandlingen Tävlingarnas tid (1996): ”Programmet är, åtminstone formellt,
en mall mot vilket förslagen jämförs.”7  Därvidlag bör diskussionen om juryns sam-
mansättning sammanfalla med en tolkning av tävlingsuppgiftens karaktär.

I programmet anges tävlingsuppgiften enligt följande:
Tävlingen skall redovisa idéer om
1. Hur kv Åkroken på lämpligt sätt – genom en eller flera broar över Selångerån
kan samverka med bef. Högskolebyggnad, Westhagens utvecklingscentrum och
Västermalms skola.
2. Hur entré och angöring skall ges ett representativt läge.
3. En bebyggelsestruktur för kv Åkroken, som vid genomförande kan ges en arki-
tektonisk gestaltning av hög klass
4. Huvuddragen i en första utbyggnadsetapp som skall inrymma
lokalprogrammet+restaurant. (De tävlande skall inte detaljlösa lokaler – medsänt
lokalprogram är endast avsett att ge en bild av ytbehov för de olika huvudgruppe-
rna av lokaler.)
5. Ett lämpligt läge för en restaurant rymmande 200 gäster utbyggbar för 400 gäster
och för ett bibliotek utbyggbart till ca 1000 m2.

6. Kommande etapper enligt följande antagande
år 1996 4000 m2

år 1998 4000 m2

år 2000 4000 m2

Anm. Arten av lokaler i dess etapper torde i huvudsak bestå av lektionssalar, ter-
minalrum och lokaler för forskning. Byggnadsvolymerna bör vara generella.8
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Den sammantagna tävlingsuppgiften framstår som övergripande och fokuserar till stor
del på högskolecentrat i relation till staden. Samverkan med den omgivande bebyg-
gelsen nämns som första punkt och då pekas tre byggnader ut som alla ligger på an-
dra sidan Selångersån: den befintliga högskolebyggnaden det vill säga det gamla Väst-
hagens sjukhus, Westhagens utvecklingscentrum och Västermalms skola. Bebyggel-
sen längs Storgatan eller det äldre byggnadsbeståndet i kvarteret Åkroken utelämnas
emellertid i tävlingspunkterna men tas upp senare under rubriken ”Förutsättningar”.
Tre funktioner pekas ut som viktiga och det är entréerna till området samt restaurang
och bibliotek. Det övriga lokalprogrammet anges kvantitativt vad gäller ytbehov
medan detaljlösningar ej ska utföras. Den tredje punkten fordrar uppmärksamhet då
där efterfrågas en bebyggelsestruktur ”som vid genomförande kan ges en arkitekto-
nisk gestaltning av hög klass”.9  Däremot förs ingen allmän diskussion kring funktio-
nen högskola i tävlingsuppgiften, snarare ligger betoningen på högskolans plats i sta-
den och samband med omgivningarna.

Vid en närmare genomgång förefaller tävlingsuppgifterna tämligen oprecisa, ett an-
tagande som förmodligen hänger ihop med idétävlingens karaktär. Sveriges Arkitekters
tävlingsservice definierar idétävling på följande sätt:

idétävling, när syftet i första hand är att få belyst olika principer för lösning av en
uppgift eller ett problem utan uttalad avsikt att tävlingen ska resultera i ett för-
verkligande eller uppdrag till vinnaren.10

En tävlingsform som får en liknande definition av Waern: ”... där ingen projektering
förespeglas över huvudtaget utan tävlingsmaterialet är slutresultatet.”11  Då Waern i
avhandlingen behandlar tävlingar från mitten av 1800-talet fram till första världskriget
innebär det att idétävlingens upplägg och grunder länge varit de samma.

Sundsvalls kommun fick således genom tävlingen möjlighet att granska olika idéer och
principer för ett nytt högskolecentrum samtidigt som diskussionen kring projektet
också blev allmän. Waern menar att detta är en viktig aspekt av arkitekttävlingen:
”Tävlingen gör tillblivelsen offentlig, och tävlingsförslagen blir inlägg i det offentli-
ga samtalet.”12  Fyra arkitektkontor var inbjudna till tävlingen, som alltså inte var en
allmän tävling. De inbjudna arkitektfirmorna var Arkitektur o Teknik AB (A o T) från
Sundsvall, Arken Arkitekter AB, Bjurström & Brodin Arkitekter AB, båda från Stock-
holm samt Arkitekterna Rödahl & Claussen AS (ARC). Varför just dessa fyra valts ut
går det bara att spekulera i. Att den lokala firman A o T bjöds in till tävlingen har med
alla säkerhet sin grund i de offentliga byggnader, Kulurmagasinet och Tonhallen, som
firman hade arbetat med under 1980-talet i Sundsvall men då under namnet Riks-
byggen Konsult.13
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Arken Arkitekter rönte stor uppmärksamhet med ett bostadsområde på Skarpnäcks-
fältet, kvarteret Varmfronten, bland annat genom att vinna Kasper Sahlin-priset vid
mitten av 1980-talet.14  I samband med detta projekt uppmärksammades också fir-
mans ursprung i Ralph Erskines arkitektkontor där flertalet av Arkens medarbetare
varit verksamma fram till början av 1980-talet vilket torde innebära en viss kännedom
om projekten på Frescati. Bjurström & Brodin var vid tiden för tävlingen aktuella
genom en tillbyggnad av Långholmens folkhögskola. Detta var firmans första upp-
drag och var såväl en ombyggnad av en äldre fängelsepaviljong som en tillbyggnad av
densamma.15  Den norska arkitektfirman ARC hade också startat sin verksamhet
under 1980-talet. Deras främsta projekt var vid tiden ett rådhus i Levanger i meller-
sta Norge men också en utbyggnadsplan för den inre hamnen i Trondheim där det
vattennära läget utnyttjades till bland annat bostadsbebyggelse.16

I tävlingsprogrammet utkristalliserar sig ett antal punkter som specifikt rör arkitek-
turens utformning och förmåga till kommunikation, det vill säga där gestaltningen
symboliserar någonting utöver de primära funktionerna. Förhållandet till den omgi-
vande staden är en central fråga samtidigt som högskolan och dess framtidsplaner är
av regional karaktär. Jag kommer därför att inledningsvis diskutera förhållandet mellan
stad och region, då visionen kring ett regionalt universitet sammanfaller med den
kommunala målsättningen om ett framtida universitetscentra i Sundsvall. Platsens
historia ges stort utrymme i tävlingsprogrammet och utgör därför en andra punkt som
övergår i en diskussion kring samverkan med befintlig bebyggelse. Till denna idé om
samverkan med omgivningen kan också entréernas representativa läge knytas. Där-
efter behandlas de två centrala funktionerna bibliotek och restaurang. Avslutningsvis
och sammanfattande diskuteras vad en ”arkitektonisk gestaltning av hög klass”17  inne-
bär.

Det går inte att bestrida det faktum att redan Högskolan Sundsvall/Härnösand var
ett regionalt projekt som förenade två orter vid Norrlandskusten i ett gemensamt
ärende. När professor Åke E. Andersson tillsattes att leda utredningsgruppen 1990
kring en universitetssatsning i mellersta Norrland ställdes den regionala frågan i cen-
trum. Att regions- och universitetsfrågan har gemensamma rötter är något som idé-
historikern Björn Olsson och kulturgeografen Ulf Wiberg visar i boken Universite-
tet och den regionala utmaningen (2003). De väljer att beskriva dem som ”ett gammalt
tvillingpar”18  och utvecklar enligt följande:

Man kan se regioner och universitet som två urfrön till det moderna Europa, som
grott sakta och ojämnt under sitt första årtusende men som vid övergången till sitt
andra årtusende plötsligt råkat in i en mycket gynnsam period då de växer och
blomstrar med stor intensitet.19
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Den regionala frågan kom att bli central under 1990-talet då den regionala snedför-
delningen alltmer uppmärksammades i frågor rörande arbetslöshet, utbildningsnivå
samt ut- och inflyttning. Vissa regioner framstod som framgångsrika medan andra
halkade efter, ett förhållande som Andersson väljer att kalla för mellanregional segre-
gation.20  En gemensam nämnare för flertalet av de framgångsrika regionerna var att
de hade ett eller flera lärosäten för högre utbildning som var betydelsefulla för den
ekonomiska tillväxten. Sverker Sörlin benämner fenomenet ”den nya intellektuella
geografin” och pekar på hur kunskapsintensiv industri attraheras av universiteten och
etablerar sig i deras närhet vilket leder till ökad inflyttning till städerna som i sin tur
medför ett ökat kultur- och tjänsteutbud.21  Olsson och Wiberg menar att den svenska
regionalismen ”hävdar regionens väl genom att försöka förverkliga välfärd och byg-
ga identitet, sammanhållning och funktionella samspel i den egna regionen.”22  Ett
viktig led i detta arbete var således att etablera högre utbildning i regionen eller för-
stärka redan befintlig utbildning, något som också framgår av tävlingsprogrammet:
”Den expansion som högskolan nu genomgår liksom de uttalade regionala ambitio-
nerna som finns för en ytterligare förstärkning av högskolan ställer höga krav på lo-
kalplanering och lokalförsörjning.”23  Vad innebär dessa höga krav och står de i sam-
band med kravet på en högklassig arkitektur?

Andersson definierade vid mitten av 1980-talet, inte bara kunskapsstaden utan också
begreppet K-samhälle, ibland K-region, med vilket han menar att det är de fyra fak-
torerna kunskap, kommunikation, kreativitet och kultur som utgör den nya basen i
samhället. Självfallet ingår dessa begrepp hans utredning om Mellannorrland: ”Det
nya samhället kallar vi K-samhället, eftersom det baserar sin utveckling på ackumu-
lation av kunskaper, kreativitet, kulturella resurser och användning av moderna kom-
munikationer.”24

I den tidigare nämnda boken Kreativitet - storstadens framtid (1985) samt i K-samhäl-
lets framtid(1988) utvecklar han diskussionen kring K-samhället.25  Till denna diskus-
sion kan ju också  Sörlins idé kring den lilla kunskapsstaden, dess innehåll och kva-
litéer knytas med förbehållet att Sörlin var mer intresserad av stadens attraktivitet än
dess förmåga att generera tillväxt. Här spelar arkitektur en viktig roll då byggnader ofta
blir symboler för städer eller regioner, ett fenomen som inte alls är nytt. Men det fö-
refaller vara en ökad medvetenhet idag – arkitekturen utgör ett verktyg i att skapa och
medvetandegöra platsen. Ett tydligt exempel är Bilbao och den amerikanske arkitekten
Frank Gehrys Guggenheimmuseum som invigdes 1997. Gehrys byggnad fångar plat-
sen vid floden Nervion, där en varvsindustri tidigare huserade, med en skeppsliknande
form och glänsande fasad i titan förenas arkitekturen med flodens vatten. Men den
uttrycker också någonting annat, någonting utöver platsen. Guggenheimmuseet sym-
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boliserar Bilbaos blomstring, dess nya identitet som kulturstad, tillväxten och fram-
tidens möjligheter.

På närmare håll kan Malmö tjäna som ett gott exempel där Santiago Calatravas Tur-
ning Torso övertagit Kockumskranens ställning som symbol för staden. Men om Kock-
umskranen visade på den industri som höll staden vid liv så är lyxbostadshuset Tur-
ning Torso snarare ett skyltfönster åt staden, en framsida som visar att här finns invå-
nare med resurser att bo dyrt. Vad Malmös baksida innehåller i form av segregation
och bostadsbrist säger Turning Torso däremot ingenting om.

Även i Sundsvall kom siktet att riktas mot framtiden men samtidigt betonades plat-
sens historia kraftfullt i programmet. Redan på första sidan, under rubriken ”HISTO-
RIK” beskrivs Åkrokens historia och för en mer ingående historisk genomgång med-
följde ”Väst på stan” från Sundsvalls museum som en programhandling. Detta sten-
cilhäfte, bestående av drygt tre maskinskrivna sidor var rubricerat ”Anteckningar från
en utställning i Sundsvalls museum i december 1979”. Syftet med utställningen var
att söka efter stadsdelens karaktär och samtidigt placera bevarandefrågan på dagord-
ningen eller som avslutningsraderna i häftet lyder: ”Har vi inte råd att bevara de sis-
ta resterna av Väst på stan? Har vi råd att mista dem?” Av texten framgår att stads-
delens historia och inte minst det parti som utgörs av Åkroken är betydligt mer inne-
hållsrik än vad tävlingsprogrammets historik anger: ”Området kan ståta med Sunds-
valls äldsta historia. Hit förlades den första stadsbildningen år 1621 som började
byggas under året därpå och fick sitt kungliga privilegiebrev daterat den 15 april
1624.”26  I tävlingsprogrammet befästs platsens historia på första sidan enligt följan-
de:

”Kv Åkroken” är den plats på vilken den ursprungliga staden anlades i början av
1620-talet. Bebyggelsen och dess innevånare lämnades i stort sett åt sitt öde och
staden höll på att förtvina då omkring 1650 en ny stad anlades med sitt centrum
där det nuvarande stora torget ligger.27

Denna korta del av Sundsvalls historia, drygt två decennier lång, bildar en bakgrund
till högskolekvarteret som återkommer i texterna om högskolan fortsättningsvis. Se
till exempel citatet i inledningskapitlet från Mitthögskolans Utbildningskatalog 1997/
98 som pekar ut Åkroken som platsen ”… där Sundsvalls stad har sina rötter.”28  Men
vad innehåller platsens historia egentligen?

Det verkar som om denna ursprungliga plats för staden, en kilometer uppströms
Selångersån var illa vald då ån med tiden blev allt mindre seglingsbar på grund av
landhöjningen. Dåvarande länsantikvarien Inger Liliequist menar att den problema-
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tiska placeringen av staden tyder på att man utnyttjade en handelsplats av ett tidigare
datum än själva staden.29  Nils Blomkvist påpekar i sin historieskrivning över staden
före stadsgrundningen att det knappast går att kalla Sundsvall för en stad vid 1600-
talets början utan att det snarare rörde sig om ”en storby med ett fyrtiotal hushåll,
vilka drev åkerbruk med boskapsskötsel, samtidigt som de fått kontrollen över någ-
ra av kustens bästa strömmingsfisken…”.30  Liliequist beskriver en något mer stads-
liknande miljö bestående av kyrka, rådstuga, tullstaket med två portar och tillhörande
tullstugor.31  Av dessa byggnader finns inget kvar idag, något som också påpekades i
tävlingsprogrammet.32

Statsmakten var emellertid övertygad om Sundsvalls goda läge vid Norrlandskusten
och sände 1646 en kommitté från Stockholm för att granska staden samt andra stads-
grundningar i Mellannorrland. Åtgärden fick konsekvenser för stadens utformning.
För det första beslutades om en flyttning till det nuvarande läget vid Selångersåns
mynning i Sundsvallsfjärden och för det andra kom Nicodemus Tessin d.ä. att rita
stadsplanen. 33  Stadsplanen godkändes av Drottning Kristina 1648 och åren därpå
genomfördes flyttningen av staden varvid Åkroken övergavs.34  Men att kvarteret
Åkroken inte helt lämnades åt sitt öde är väl i det närmaste självklart med tanke på
läget vid den västra tullporten. Förhållandet redovisas i tävlingsprogrammet under

Bild 1. På Nicodemus Tessins d.ä. (1615-81) karta över den gamla staden är torget vid vilket
Rådstugan var placerad särskilt iögonfallande. Denna för staden så centrala plats vittnar om
ett offentligt liv.
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rubriken ”Åkroken i kommunikationsnätet” där just Storgatan som länken till inlan-
det västerut understryks. 35

Denna tydliga entré för landsvägen från inlandet styrde självfallet verksamheterna i
den västra delen av staden. Med frihetstiden följde en expansiv period då stadens
handels- och näringsverksamheter växte och antalet invånare sakta ökade. Med inflytt-
ningen till staden följde en utvidgning åt väster samtidigt som en ny kyrkplats valdes
ut på en höjd i samma väderstreck, den plats som än idag används för ändamålet.
Lindquist beskriver den nya kyrkan som ”… en barriär mellan stadsdelarna genom
sin monumentala form och muromgärdade kyrkogård. En östra förnämare stadsdel
och en västra brokigare växte fram.”36

Händelserna 1721 har också lämnat spår i Åkroken. Precis vid Videsbrons fäste,
undanskymt men ändå inte ringa vad gäller storlek, reser sig en minnessten med in-
skriften: ”Johan Henrik Fieandt kämpade här mot härjande fiende den 25 maj 1721.”
Här slogs den medelpadska armén under ledning av major Fieandt då de ryska styr-
korna härjade längs Norrlandskusten. Sundsvall sattes i lågor, major Fieandt flydde
in i skogarna.37  Monumentet, från 1960-talet, nämns inte i vare sig tävlingsprogram-
met eller ”Väst på stan”, möjligen på grund av dess ringa ålder.

I skriften ”Väst på stan” framträder bilden av en livlig stadsdel där hantverkare och
mindre industrier samsades med sociala institutioner. Åkroken införlivades i stadspla-
nen då ett Kronobränneri anlades här vid mitten av 1770-talet. 1844 uppfördes sta-
dens första lasarett i dess närhet och av denna stora träbyggnad blev det sedermera den
Lindgrenska arbetsinrättning vars verksamhet startade 1875 då byggnaden donera-
des till staden. Närmare vattnet, i Åkrokens norra del uppfördes 1861 ett barnhem
och vårdinrättningar upptog därmed området. 1915 togs Västhagens sinnesslöanstalt
i bruk beläget på den norra stranden av Selångersån vid Åkroken och vid mitten av
1950-talet uppfördes Holmgården mitt i kvarteret Åkroken, ett ålderdomshem ritat
av arkitekt Bengt Lekhammar.

Åkroken och dess omgivningar förefaller under historiens gång, om vi undantar ett
par decennier på 1600-talet, ha varit ett kvarter vikt åt verksamheter som hör till sta-
dens gränsområden. Hantverkare, mindre fabriker, brännerier och bryggerier samt
vårdinrättningar bildade en randbebyggelse som tydligt skiljde sig från stadskärnans
bebyggelse. ”Det brokiga folklivet” blir en passande rubrik då man i ”Väst på stan”
beskriver livet i stadsdelen:

Det var kanske ingen tillfällighet att denna tillverkning koncentrerades till Väst
på sta´n. Området var infarten till Sundsvall för en stor del av landsortsbefolkningen
och affärsverksamheten kom i stor utsträckning att inriktas på detta. Här fanns
möjlighet att handla hos Krutmeijers eller Svenssons. Här kunde man festa om
genom att köpa vin eller öl eller också gå på Wahlgrens källare.38
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Storgatan utgjorde det stråk som knöt samman Åkroken med Sundsvalls centrum,
men någon kvartersbebyggelse kring gatans sträckning fanns ej. Åkroken var ett tyd-
ligt avgränsat område där en varierad bebyggelse bredde ut sig och utgjorde en egen
stadsdel.

I tävlingsprogrammet utgör samverkan med befintlig bebyggelse den första punkten
under rubriken ”Tävlingsuppgift”.39 Den bebyggelse som redovisas under punkten är
emellertid inte byggnader som ligger inom kvarteret Åkroken. Dessa omnämns kort-
fattat under rubriken ”Bebyggelse” i bilagan ”Förutsättningar”: ”Befintlig bebyggel-
se inom kv Åkroken kan bortses helt ifrån.”40  Vidare påpekas att ålderdomshemmet
Holmgården har undersökts för att eventuellt byggas om till bostäder men att detta
inte skulle vara ekonomiskt försvarbart.41  Den enda byggnad som ska bevaras, enligt
programmet, är det Salanderska uthuset som ligger vid kvartersgränsen.

Den befintliga högskolebyggnaden som nämns är Västhagens sjukhus beläget norr om
Selångersån och på den norra sidan av den gata som tidigare kallades Fabriksgatan och
i dag bär namnet Universitetsallén. Västhagens sinnesslöanstalt som togs i bruk 1915
var ritat av arkitekt Gustaf Hermansson i tidstypisk stil. Det röda teglet i de högres-
ta fasaderna tillsammans med de tätspröjsade och stora fönstrena ger en högtidlighet
åt sinnessjukhuset som förstärks av de branta gavelpartierna. Antikvarie Barbro Björk
vid Sundsvalls museum påpekar likheter med det samtida Östra Real i Stockholm som

Bild 2. Under andra halvan av 1800-talet byggdes flera större institutioner vid Åkroken.
Samtidigt som den norra sidan av Selångersån lämnades obebyggd.
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ritades av Ragnar Östberg.42  Jag vill påstå att de nationalromantiska dragen är mer
påtagliga där till förmån för en mer klassicistisk riktning i Västhagen. Björk påpekar
också det passande i att låta de för tiden populära spröjsade fönstrena sammanfalla
”med behovet att förse dem med galler.”43  Västhagen fungerade senare under 1900-
talet som vårdhem för senildementa för att vid 1980-talets början bli högskolebygg-
nad.44  Att denna arkitektur passade för Högskolans ändamål var många eniga om och
härvidlag kom byggnaden att utgöra centrum för högskolan i Sundsvall/Härnösand
i staden.

Westhagens utvecklingscentrum, idag kallat Metropol eller Sundsvalls utvecklingscen-
trum, är Västhagens granne åt väster och beläget på samma sida av Universitetsallén.
Metropol invigdes 1986 och inrymde medie- och kommunikationsutbildningarna vid
Högskolan i Sundsvall/Härnösand och senare Mitthögskolan.45  Samtidigt fungera-
de byggnadskomplexet som företags- och kontorscentrum, en verksamhet det fortfa-
rande hyser, om än under beteckningen kontorshotell.46

Västermalms skola, eller Tekniska gymnasiet, invigt 1967, är ett utbrett och lågt bygg-
nadskomplex inramat av parkeringsplatser. Dess arkitektur är typisk för tidens skol-
byggen med strikta fönsterrader, ljusa spritputsade fasader och platta tak. Det är be-
läget väster om Åkroken, på andra sidan av Selångersån, mellan Universitetsallén i norr
och Västra vägen i söder.

Bild 3. Uthuset tillhörde Salanderska gården och är en blygsam byggnad från början av 1800-
talet i sluttningen mot ån nedanför Storgatan.
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Att söka samverka med denna bebyggelse är en grannlaga uppgift om man med sam-
verkan menar att det nya högskolecentrat gestaltningsmässigt ska anpassas till eller
betona den redan befintliga bebyggelsen.

Här är det tre byggnader som möts från tre olika perioder i 1900-talets arkitekturhis-
toria. Hermanssons ståtliga institutionsbyggnad har mindre gemensamt med de två
övriga då dessa redan tycks föra en dialog – om än på avstånd. Metropols ljusa och
högresta fasader utgör knappast en kontrast i förhållande till den tjugo år äldre gym-
nasieskolan. De båda byggnadskomplexen har dessutom parkeringsplatser mot gatan
vilket gör att de distanserar sig såväl från varandra som från Universitetsallén.

En annan typ av samverkan med den omgärdande staden behandlas under rubriken
”Åkroken i kommunikationsnätet” i bilagan ”Förutsättningar”. Här är det emeller-
tid Storgatan som framför allt lyfts fram:

Kv Åkroken kan man idag nå från Storgatan via kvarterets södra sida. Storgatan är
den centrumaxel genom staden som från 1600-talet fram till mitten av 1900-talet
förband kustlandsvägen med vägen västerut mot Jämtland och Norge. Storgatan
är idag omvandlad till gågata inom västra delen av stenstaden och utgör idag en
genomfartsled från stenstaden mot de västra stadsdelarna. Storgatans framtida
betydelse i denna funktion kan komma att minska avsevärt då den öst-västliga
trafiken kommer att föras på Fabriksgatan [idag Universitetsallén, förf. anm.] norr

Bild 4. Metropol ritades av arkitekt Tor Dal och utnyttjades av högskolan fram till 2005.
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om Selångersån. Fabriksgatan kommer då att få europavägsstatus (E75) vilket ställer
krav på utformningen av sammanbindningen som nämnts under ”Tävlingsupp-
giften”.47

Är möjligen samverkan med befintlig bebyggelse det samma som ”sammanbindning”,
det vill säga att bebyggelsen i kv Åkroken ska medverka till kommunikation mellan
det befintliga och det nya? Även punkten, representativt läge för ”entré och angöring”,
i tävlingsuppgiften är besläktad med frågan om samverkan och kommunikationer.
Texten fortsätter:

”Allmän trafik” kommer sålunda att österifrån kunna nå kv Åkroken via Fabriks-
gatan och från väster och öster via Storgatan. Kollektivtrafik, taxi och gående kom-
mer även fortsättningsvis att kunna nå Åkroken från öster via Storgatan.
Ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik västerifrån utmed Selångersåns södra strand
genom kv Åkroken och över till Selångersåns norra sida mot centrum är en viktig
del i kommunikationsnätet.48

Här förtydligas vilket samband som är önskvärt, ett stråk som binder samman kv
Åkroken med den befintliga högskolebyggnaden, Västhagens sjukhus, i nord-sydlig
riktning. Detta kopplas vidare ihop med entrélösningen:

En väl fungerande och representativ lösning av entréförhållanden och angöring av
universitetscentrum till kv Åkroken är sålunda ett mycket viktigt element i täv-
lingsuppgiften.49

Bild 5. Västermalms gymnasium ligger nästgårds Åkroken och ritades av Stockholmsarkitek-
ten Lennart Uhlin.
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Entréerna till högskolecentrat ska vara väl fungerande samt representativa. Den för-
sta aspekten kan tyckas självklar då kvarteret är inlemmat i ett större sammanhang,
staden, och dessutom kommer att bli en stor arbetsplats med många tillresande. Den
andra aspekten ger entréerna en symbolisk dignitet, de ska representera något genom
sin utformning. Vad de ska representera är emellertid inte uttalat… är det högskolan,
det nya kvarteret eller helt enkelt staden Sundsvall?

Ytterligare två funktioner nämns i tävlingsuppgiften och det är restaurang och bib-
liotek. Dessa båda ska ges ”ett lämpligt läge” något som inte utvecklas ytterligare. I
”Förutsättningar” nämns de båda kort under rubriken ”Lokalprogram”: ”Bibliotek
och restaurant skall ha möjlighet att byggas ut till minst dubbla ytan med tanke på
framtiden.”50  Då övriga lokalytor är mindre specificerade antyder man vikten av en
restaurang och ett bibliotek för högskolan i tävlingsprogrammet. Att de båda får ett
lämpligt läge kan tolkas som att de ska ha ett centralt läge i kvarteret, att de ska vara
lätta att nå såväl från utsidan som insidan av kvarteret Åkroken. Eller används möj-
ligen ”lämpligt” synonymt med ”representativt”?

Den tredje punkten av tävlingsuppgiften innebar att de tävlande skulle redovisa idéer
kring: ”En bebyggelsestruktur för kv Åkroken, som vid genomförande kan ges en
arkitektonisk gestaltning av hög klass.”51  I bilagan ”Förutsättningar” återkommer en
liknande formulering: ”Centrumplanens formulering ’krav på stadsbild och gestalt-
ning är särskilt höga’ gäller i detta fall med ovanligt stor tyngd.”52  Centrumplanen från
1989 rörde den framtida utvecklingen av Sundsvall centrala delar och var ett doku-
ment som man hänvisade till i programmet, det medföljde ej som programhandling.
Citatet avslutar ett stycke med rubriken ”Åkroken i stadslandskapet” där Åkrokens
geografiska förutsättningar belyses och ges en viktig roll:

Områdets vattenexponering utgör således en viktig utgångspunkt; området är dels
exponerat från vattnet, dels på lika avstånd över vatten och i båda fall speglande
sig i vatten.53

Vidare följer att Åkroken är synligt från de förbipasserande vägarna i norr och söder
samt inte minst från Norra berget ”med sin frekventerade utsiktsplats alldeles invid.54

Skulle man dessutom utforma en högrest byggnad så ”tillkommer rollen som fixpunkt
sedd från långt håll i dalgången.”55

Det finns inga ytterligare formuleringar i programmet kring vad ”en arkitektonisk
gestaltning av hög klass” innebär. Rör det enbart arkitekturens estetiska kvaliteter och
vilka är i så fall dessa? Är det en fråga om hur arkitekturen varseblivs av brukaren el-
ler rör det hur brukaren tolkar arkitekturen? Tävlingsprogrammet handlar i stor ut-
sträckning om platsen, dess omgivning och historia vilket ger en orientering åt arki-
tekterna. Men vilka visioner har beställaren och hur kan arkitekterna tillfredsställa
densamme? Dessa frågor leder till tävlingsbidragen och juryns bedömningar.
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Fyra förslag och juryns bedömning
Av de fyra inlämnade förslagen i tävlingen rekommenderades två till fortsatt medver-
kan, norska ARC:s förslag Alma Mater och Arken Arkitekters Fenix. Tävlingsprogram-
mets vaga anvisningar gör att juryns värderingar och visioner om högskolans arkitek-
toniska gestaltning tydligare framträder i bedömningarna av de bidrag som publice-
rades i SAR:s Arkitekturtävlingar (1992:4).

De fyra förslagen uppfyller syftet med idétävlingen då det samfälliga resultatet ger en
provkarta över hur en högskola kan gestaltas. Men hur tolkade och bedömde juryn
bidragen och fungerade tävlingsprogrammet som den mall det borde utgöra? I slut-
ändan var det Arkens Arkitekters förslag som efter omarbetning kom att förverkligas
och jag har därför valt att lägga tyngdpunkten vid detta bidrag.

I slutet av Arkitekturtävlingar redovisade juryn sina bedömningsgrunder. I den inle-
dande sammanfattningen lyftes ett antal punkter fram:

Juryn har vid bedömningen av tävlingsförslaget främst diskuterat och värderat högs-
kolans nya roll i samhället och de konsekvenser denna får för bebyggelsen på och
runt Åkroken, kommunikationsfrågorna, tillvaratagandet av Åkrokens landskaps-
förutsättningar. Lämplig etapputbyggnad samt den föreslagna bebyggelsens använd-
barhet och arkitektoniska kvalitet.56

De fem tävlingspunkterna i programmet inryms alla mer eller mindre i denna sam-
manfattning. Någon diskussion kring ”högskolans nya roll i samhället” ingick däre-
mot inte i tävlingsprogrammet utan istället var det Högskolan i Sundsvall/Härnösands
framtidsplaner som där beskrevs. Juryn utvecklar och beskriver hur de ser på den nya
högskolan i allmänna ordalag:

Högskolan bör byggas upp som en öppen kunskapsinstitution. Kontakten med det
omgivande samhället ökar. Teknik- och kunskapsspridning sker i nya former utö-
ver traditionell utbildning och forskning. Tvärvetenskap och interdisciplinära pro-
gram kommer att karakterisera den moderna högskolan.57

Den öppna högskolan, som senare under 1990-talet blev ett motto i högskolepoliti-
ken, beskrivs redan här, även om den viktigaste beståndsdelen saknas – att alla ska ges
möjlighet till utbildning inom högskolan. Detta väcker frågan om hur den öppna
högskolan kan gestaltas i arkitektur och hur juryn tolkade tävlingsbidragen utifrån
detta framtidsscenario.

Vad som däremot saknas i genomgången av bedömningsgrunderna är platsens historia
som ju spelade en viktig roll i tävlingsprogrammet. Kan vi därför dra slutsatsen att den
digra historiska bakgrunden handlade om att ge de tävlande en fyllig beskrivning till
platsen?
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Öppet hus

I Bjurström & Brodins förslag Öppet hus är det den raka axeln i nordsydlig riktning
som är central i kvarteret. Den löper från Storgatan genom Åkroken och förbinder
Västhagen med det nya högskoleområdet via en bro. Båda sidorna av detta huvud-
stråk kantas av kvadratiska byggnadskroppar som är uppbrutna ner mot ån. I mitten
av dessa moduler finns atriumgårdar som upprepar kvadraten. Fullt utbyggt täcker
förslaget hela kvarteret Åkroken förutom strandlinjen som bildar ett smalt parkrum
med en gång- och cykelväg som likt en kontur följer Selångersån. Detta innebär att
all befintlig bebyggelse i kvarteret rivs förutom det Salanderska uthuset som inlem-
mas i parken längst i öster. På andra sidan Storgatan öppnar sig ett parkrum söderut
som också kan ses som en möjlig plats för framtida utbyggnad. På grund av de topo-
grafiska förhållandena, med kraftiga sluttningar ner mot ån, ter sig byggnaderna
högre, tre till fyra våningar, då blickpunkten är från andra sidan älven. Men då den
flyttas till entrétorget så framstår högskolekomplexet lägre, en känsla som också för-
stärks av de platta taken.

Juryns omdöme är positivt, om än inte översvallande, vad gäller det tydliga huvud-
stråket som tillsammans med bibliotekets placering på udden skapar samband med
Västhagen. Förslaget rymde också en idé om att befria platsen framför Västhagen från
biltrafik genom att höja Fabriksgatan och sänka marknivån. Detta förstärker än mer-
det nordsydliga huvudstråkets betydelse. Även den tydliga entrén vid Storgatan i form
av ett torg omnämns som en ”tydlig huvudangöring”.58

Juryn påpekar att förslaget inte är ett ”öppet hus” utan att ”den valda fysiska formen
snarare ger en sluten karaktär mot omvärlden.”59  Förmodligen syftar detta på fasa-
derna som bildar en vägg mot ålandskapet. Teckningarna visar emellertid att fasad-
väggen är uppbruten av fönster och att vägar leder in i och genom huskropparna,
vilket innebär att åns naturrum är påtagligt inifrån byggnaderna.

Den starkaste invändningen mot förslaget rör relationen till platsen:
Den föreslagna bebyggelsestrukturen är inte speciellt förankrad och anpassad till
Åkroken. Inga samlade ytor för utevistelse finns utöver miljön kring Salanderska
uthuset. Endast en smal zon närmast ån har lämnats obebyggd. Åkroken blir ing-
en resurs för allmänheten.60

Juryn tolkar förslaget som ej anpassat till platsen trots att byggnadsvolymerna följer
Åkrokens topografi men utvecklar inte orsakerna till denna åsikt. Av förslagets bilder
förstår man också att gångstråken längs båda sidorna av Selångersån exponerar högs-
kolecentrat och dess arkitektur för en förbipasserande allmänhet. I högskolecentrat är
biltrafiken eliminerad och området är anpassat för gångtrafikanter och möjligen cy-
klister även om några sådana inte är synliga i bildmaterialet. Bron över ån välver sig
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försiktigt, uppburen av dekorativa vajrar med tillhörande högresta pyloner och fram-
står som ett tydligt landmärke i sammanhanget.

Åsikt

I A o T:s förslag Åsikt utnyttjas ålandskapet till en kajpromenad mot nordost och gör
därmed skäl för sitt motto. I perspektivskissen över kajpromenaden är förutom någ-
ra enstaka människor och ett ensamt träd i förgrunden också en båt på väg att lägga
till vid kajen. Bebyggelsen är strukturerad i en rutnätsplan och koncentrerad till den
östra delen av Åkroken medan västsidan bildar ett parkrum som fortsätter runt udd-
ens spets i norr. Ett huvudstråk skär genom kvarteret från Storgatan i riktning mot
nordväst och avslutas med en bro som ansluter till Västermalmsskolans parkering. Yt-
terligare en bro, av mindre dimension, leder över ån i nordöst och skapar därmed
ännu en förbindelse till den norra sidan och Västhagen.

De tre byggnadsvolymerna är belägna längs huvudstråket. Från vardera byggnad lö-
per två flyglar ner mot ån och skapar sex gavlar vars fasader har stora ljusinsläpp. En
sluttning leder ner från husraden till kajkanten. Byggnaderna är tre till fyra våning-
ar höga och upplevs i perspektivskisserna stora såväl till höjden som till bredden. Sam-
tidigt motverkas detta av fasadernas stora fönsteröppningar samt de låga valmade sa-
deltaken. Ett triangulärt torg ”Universitetsplatsen” öppnar sig mot Storgatan och fö-
refaller vara högskolecentrats ”huvudentré”.

Juryn berömmer förslagets öppna struktur och de två broarna då dessa skapar inte-
gration och samband med den omgivande staden. Att även busstrafik ska kunna le-
das genom kvarteret via den större bron ses som positivt. Likaså uppskattar juryn den
gröna delen västerut och ”bevarandet och kompletteringen av miljön vid Salander-
ska uthuset”.61

Bild 6 & 7. Öppet hus fyller Åkrokens yta samtidigt som mer intima uterum skapas. Från den
norra sidan dominerar bron som anger huvudaxeln genom högskolekomplexet.
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Däremot är centreringen av huvudfunktioner vid Universitetstorget och därmed Stor-
gatan något som väcker juryns missnöje. Den gröna udden på Åkroken är ”isolerad”62

enligt juryn därför att den ”innebär dålig visuell kontakt med befintlig högskola och
[ger] relativt lång avstånd.”63

Kajpromenaden, som tillsammans med ”Universitetsplatsen” bildade de tydligaste
stadsrummen i förslaget, kritiserades skarpt av juryn: ”Kajmotivet mot nordost är för
monumentalt utan något speciellt annons- eller funktionsvärde och därtill i skuggigt
läge.”64

Bild 8. Åsikt är vägnätet i området prioriterat. Flera stråk leder genom Åkroken och två broar
skapar förbindelser över ån.
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Det gemensamma draget hos dessa två förslag är den likhet de har med 1960- och 70-
talens universitets- och högskolearkitektur. Öppet hus skiljer sig inte nämnvärt från de
högskolestrukturer som uppfördes under dessa decennier. Modulsystemet med kva-
draten som grundform samt de platta taken och de öppna innergårdarna för tankarna
till bland annat universiteten i Umeå och Linköping. Åsikt är i större utsträckning
typisk för det tidiga 90-talet med en lätt klassicistisk anspelning, men påminner än-
dock genom den stora skalan om de några decennierna äldre universiteten. Anpass-
ningen till platsen kritiserades och förslagens ”slutenhet” respektive ”monumentali-
tet” ogillades. I det ena fallet, Öppet hus, var grönytorna för små och i det andra, Åsikt
var de alltför tilltagna. Värt att notera är också att inget av dessa förslag utnyttjade den
bebyggelse som fanns på platsen förutom det Salanderska uthuset som inkorporera-
des i båda strukturerna. Det är tydligt att juryn ogillade denna typ av byggnadsstruk-
tur och att man ansåg att detta inte var passande i Sundsvall.

Alma Mater

Det norska bidraget Alma Mater utnyttjar Storgatans sträckning och redovisar tre
byggnadsetapper där högskolekvarteret allteftersom växer från öster till väster längs ga-
tan. Byggnaderna är indragna från Storgatan vilket bildar en tydlig entré till högskole-
området. Arkitekterna beskriver:

För att understryka tillhörigheten med staden har området mellan Storgatan och
byggnaderna skapats en platsidentitet. Här är huvudentrén centralt placerad för
att skapa en när tillknytning till den existerande ’stenstaden’.”65

Bild 9. Kajen ter sig uppstramad och monumental i Åsikt.
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Återkommande i arkitekternas beskrivning av Alma Mater är ord som uttrycker sam-
band med staden och platsen: ”Terrängformationen och nivån på Storgatan är upp-
repad inne i byggnaden, på det sätt att ’gatan’ följer terrängens topografi från öst till
väst.”66  På samma sätt låter arkitekterna byggnadernas form följa landskapet då de två
större volymerna, i vardera ända av gatusträckningen, skarvas av i förhållande till de
branta kanterna ner mot ån.

Den befintliga högskolebyggnaden, Västhagen, framstår emellertid i förslaget som av-
lägsen även om byggnaden utgör en fokuspunkt i fonden i en av perspektivskisserna
från huvudentrén. Åkrokens udde, ytan bakom högskolekvarteret är av parkliknan-
de karaktär med genomkorsande stigar och cykelbanor. De två broarna strålar ut mot
väst och nordost vilket gör att avståndet till Västhagen ökar. Det är tydligt att det sna-
rare är Sundsvalls centrala delar, ”Stenstaden” som står i fokus för arkitekterna:

Anknytning till staden. Som institution skall Universitetet/Högskolan producera
de kunskaper och kompetenser som behövs inom samhället. För att visa den nära
förbindelsen vill vi tydliggöra en anknytning till staden och dess centrum. All fram-
tida bebyggelse kommer att bli starkt framträdande från utsiktspunkterna Norra
Berget, Södra Berget, samt från Selångersåns dalgång. Universitetets stadsplane-
mässiga sammanhang med Sundsvalls centrum kommer att klart kunna utläsas här-
ifrån. När det skall placeras ytterligare nya stora byggnadsvolymer i detta område
är det, enligt vår uppfattning viktigt att man inte bryter med de dominerande dra-
gen i stadsbilden utan att man tvärtom försöker att förstärka dessa.67

En följdfråga blir då vilka de dominerande dragen i stadsbilden är. Är det Stenstadens
sena 1800-tals arkitektur eller är det de karaktärsdrag som återfinns bland bebyggelsen
längs Storgatan utanför Stenstaden i riktning mot Åkroken, eller både och? Ser vi
förslaget i en perspektivskiss från Selångersån förefaller det bära släktskap med bebyg-
gelsen utanför Stenstaden. Enkelt, lätt varierade och högresta volymer med platta tak
som inte medför att Storgatans ände hamnar i skuggan utan avslutas på ett sätt som
överensstämmer med dess övriga uppbyggnad.

Juryn förefaller trots denna anpassning till grannskapets skala vara kritisk mot bygg-
nadernas storlek och menar att denna kan medföra ”en viss monumentalitet som kan
upplevas som avvisande mot samhället utanför.”68

Man påpekar också att den täta strukturen kan ge brist på direkt ljusinsläpp.69  Sam-
banden med Västhagen omnämns dels vad gäller byggnadens synlighet från förslagets
entré och dels de två broarnas möjlighet till kommunikation över ån. Däremot an-
ser juryn att parken på udden inte är optimal då den skapar avstånd till Västhagen,
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ett faktum som man dessutom menar förstärks under vinterhalvåret då risken finns
att parken snarare utgör ”en barriär.”70  Visserligen får parken också beröm för att ”i
samverkan med ån kunna få ett högt egenvärde.”71

Även i detta förslag är den äldre bebyggelsen i Åkroken borta. Sambanden med Väst-
hagen, Westhagens utvecklingscentrum och Västermalms skola uttrycks genom bro-
förbindelserna över ån medan de nya byggnaderna helt och hållet riktas mot Storga-
tan. Juryn menar trots allt att: ”Förslaget har en stark arkitektonisk gestaltning både
i byggnad och utemiljö.”72

Bild 10. Alma Mater lämnar stora delar av Åkroken obebyggt och låter högskolan följa
Storgatans sträckning.
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Fenix

Det fjärde förslaget från Arken Arkitektkontor bar namnet Fenix, en titel som anspe-
lade på hur Sundsvall reste sig ur askan efter den omfattande stadsbranden 1888. Ar-
kitekturhistorikern Eva Eriksson använde myten då hon i boken Den moderna stadens
födelse (1990) rubricerade kapitlet om Sundsvall ”Som en Fenix ur askan”.73  Fenix
genomsyras också av platsens och stadens historia länkat till en tydlig idé om hur ett
universitet ska fungera och gestaltas. De befintliga husen bevaras, annekteras av hög-
skolan och den nya arkitekturen fungerar snarare som ett komplement till dessa. Fe-
nix består av separata byggnader som sammanlänkas dels i källarplan men också ovan
jord via inglasade broar vilket tydliggör kvartersindelningen av området. Två broar
utgör tillsammans med biblioteket och restaurangen tydliga inslag i området som hålls

Bild 11. Såväl bron i bakgrunden som byggnadsvolymerna ter sig stora i förhållande till den
relativt smala Selångersån.



87

CAMPUS SUNDSVALL TAR FORM

samman av det centralt placerade ”Universitetstorget” och omgärdas av ett grönom-
råde längs åkanten.

Förslaget bärs av fyra idékomplex: staden, det historiska, det generella samt polemi-
ken mot 1960-talets högskolearkitektur. Dessa bildar en slagkraftig argumentation för
förslaget, dels genom att fokusera kring högskolans roll i staden och dels genom an-
passningen till Sundsvall. Under rubriken ”Universitetet som en stad” samlas dessa
idéer i ingressen:

Sundsvalls universitet är en liten stad i den stora staden.
Sundsvalls universitet är inte ett traditionellt institutionskomplex.
Sundsvalls universitet präglas av nybyggaranda, improvisation, korta beslutsgångar,
informella möten, en humanistisk grundsyn och en tydligt uttryckt egen identi-
tet.

Universitet består i första hand av sina inbyggare.
En del universitetsbyggnader gör människorna små och anonyma.
Vi tror att Sundsvall väljer en annan väg. Bort från färdigtänkta stora strukturer.
Till informella och föränderliga hus längs gator och gränder, med en park och ett
torg.
Den sista stenstaden som Sverige byggde bygger det första universitetet som är en
stad.74

Utgångspunkten i Arkens förslag är den gamla staden, den första stadsbildningen på
1600-talet samt de kvarter och den bebyggelse som växte fram i Åkroken under 1800-
talet. Man pekar också på hur det rutnätsmönster som gäller i centrum har vuxit
utmed Storgatan vilket innebär att högskolecentrum också börintegreras i den befint-
liga stadsplanen. Med detta följer att stadslivet, det vill säga Sundsvalls invånare också
ska röra sig i kvarteret. ”Entréöppningar och portaler ska inbjuda till otvungen pas-
sage, inte ge känsla av ’förbjuden mark’. Bland annat därför är universitetet organi-
serat som en klunga av hus.”75  Ett viktigt element i kvarteret är ”Universitetstorget”
som i förslaget beskrivs som ett ”stadstorg” vid vilket centrala och allmänna funktioner
samlas såsom restaurang, bibliotek, förvaltning och andra serviceinrättningar. ”Tor-
get blir universitetets aktiva möte med den omgivande staden.”76  Det aktiva möte som
åsyftas är förmodligen den blandning av funktioner, till exempel restaurang, biblio-
tek och park, som finns på platsen vilket gör att allmänheten också kan ha anledning
att gå hit. En viktig länk till staden är Storgatan vars busstrafik löper nära torget. Det
är också här som Arken Arkitekter menar att den första byggetappen ska ske just för
att skapa samband med omgivningen.

Fullt utbyggt vänder Fenix ”sin representativa utsida mot Selångersån, Storgatan och
staden.”77  Detta innebär att förslaget inte enbart har en framsida utan vilket väder-
streck man än kommer ifrån så möter man ett representativt yttre. Arkitekterna po-
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ängterar dessutom att inifrån den centrala parken ”anar man världen utanför, Stor-
gatan, Selångersån och Norrmalm.”78  Restaurangen och biblioteket fungerar som
”symbolbyggnader” eller ”magneter” i kvarteret. Båda dessa är avvikande i formen,
större i volym och framför allt då vad gäller höjd. Även här spelar staden en viktig roll.
Restaurangen ska vara lättåtkomlig för alla, även kvällstid, varvid den har placerats vid
”Universitetstorget” och biblioteket ska synas och fungera som annonspelare för uni-
versitetet. Här spelar också ljusinsläppen en viktig roll:

Från staden kan man på natten se flitens lampor lysa i natten. Ett ljussken som
reflekteras i Selångersåns mörka vatten. Från biblioteket anar man stadens ljus, det
andra livet, efter högskolepoäng, tentamina och uppsatser.79

En viss ambivalens kan emellertid märkas i Arkens förslag vilket kommer till uttryck
i ett stycke med rubriken ”Universitetets integrering i staden”. Här skisserar arkitek-

BILD 12. Bebyggelsen följer åkanten men lämnar ett grönt mellanrum till vattnet.
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terna på en framtida utbyggnad av universitetet som än mer integrerar det i staden.
Man pekar ut storstadsuniversitet på kontinenten, till exempel Köpenhamn och Bo-
logna, som är utspridda i städernas centrum och deklarerar att: ”Avskiljda universi-
tetsområden är en missad chans att bidra till ett rikt stadsliv.”80  Därefter följer kon-
kreta förslag kring hur en sådan utveckling skulle kunna te sig i Sundsvall.

Historien är påtagligt närvarande i förslaget Fenix bland annat genom rubriker som
”Historien återuppstår” och ”Historien lever vidare” under vilka idén om att blanda
ny arkitektur med äldre presenteras samt hur det gamla kan fungera som en inspira-
tionskälla:

Att blanda gammalt och nytt vinner både det nya och gamla på.
Vi ska inte utplåna historien, vi ska lära av den och gå vidare.
Det är all lärdoms förutsättning. Lära och utveckla.81

Att den äldre staden därefter beskrivs som en utgångspunkt är knappast konstigt. Jag
har tidigare berört stadsplanen men också parkrummet längs med ån ges en historisk
bakgrund: ”Parkstråket fylls på med begivenheter som ger associationer till tidigare
epoker och skapar en kulturell atmosfär i den romantiska tidens anda.”82  Och när den
senare utformningen av byggnaderna redovisas är historien åter igen närvarande:
”Byggnaderna kan vara besläktade med Sundsvalls 1800-talsarkitektur, med mönster-
murningar och putsade fält.”83

Till historieidén hör självfallet bevarandefrågan, den punkt som utgör en markant
skillnad gentemot tävlingens andra bidrag. Här anspelar Arken på ett redan berömt
exempel i Sundsvall, Kulturmagasinet: ”Att gå från kolonialmagasin till kulturmagasin
i Sundsvalls centrum gav ett mycket lyckat resultat. Att gå från fiskemagasin till uni-
versitet på stadens födelseplats kan vara ett sätt att gå vidare.”84  Man lyckas härmed
sammanföra ett senare tiders byggnadsprojekt med den allra tidigaste historiska be-
byggelsen i Sundsvall. Arkitekterna befäster en hänsynsfull och ödmjuk inställning till
det arkitekturhistoriska arvet: ”Av respekt mot Sundsvalls historia och för att fram-
tiden behöver både dåtidens och nutidens uttryck. Att riva här vore olyckligt och över-
ilat.”85  Under rubriken ”Kulturminnen att vårda och använda” utvecklas ett program
med möjliga funktioner i den befintliga bebyggelsen, funktioner som blandar det för
universitetet specifika med mer allmänna funktioner, till exempel daghem.86  Till idén
om bevarande hör också utvecklingen av området till stad:

Att bygga vägg i vägg med gamla byggnader kan var uppfodrande och inspireran-
de. Det gör också att universitetet redan från start känns som en bebodd del av
staden, inte ”ett halvfärdigt universitetskomplex.”87
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Den röda tråden är framställningen av Fenix som en motsats till 1960- och 70-talens
universitets- och högskoleområden. Redan på första sidan betonas detta: ”Vi tror inte
att universitetets inriktning och utrymmesbehov kan planeras tio år i förväg. Osäker-
heten om framtiden får inte leda till anonyma byggnader och halvfärdiga lösningar,
som på 60-talet.”88  Ändock skisserades högskolans utveckling i ett tjugoårsperspek-
tiv i tävlingsprogrammet då man refererade till Åke E Anderssons utredning. Högsko-
lan beräknades innehålla 4000 helårsstudieplatser 2010.89  Arken Arkitekter ser i stället
en möjlig utbyggnad av Högskolan i Åkrokens närområde och vidhåller att betoning-
en på generella byggnader leder till oönskade resultat: ”Enbart generella krav kan ge
en tråkig och anonym arkitektur av institutionsform, som i till exempel Umeå och de
första byggnaderna i Frescati, Stockholm.”90

Tävlingsprogrammet innehåller emellertid endast en formulering där ordet ”generell”
ingår och det är i en anmärkning som följer efter tävlingsuppgiften: ”Byggnadsvoly-
merna bör vara generella.”91  I sammanhanget tolkar jag detta som ett uttryck för att
man inte önskar detaljlösta byggnader. I Arkens förslag förefaller det generella var lik-
ställt med det flexibla det vill säga att en byggnad ska kunna användas till andra funk-
tioner och vara lätt att bygga om eller förändra: ”Programmet efterlyser generella lös-
ningar. Det kravet bör balanseras mot behovet av en bebyggelse med egen identitet
och särprägel.”92  Det generella ställs därmed i motsats till en arkitektur med indivi-
duellt uttryck. ”Det har visat sig att även mycket neutrala byggnader har svårt att
härbärgera oväntade krav och verksamheter – den helt flexibla byggnaden finns
inte.”93  Samtidigt pekar arkitekterna på hur äldre arkitektur, enligt deras uppfattning,
enklare kan förändras. ”Några orsaker kan vara de stora spännvidderna och fönstren,
att det är högt i tak och att den bärande konstruktionen tål ganska radikala in-
grepp.”94  Och förklarar vidare hur de ser på den generella arkitekturen: ”Vår ambi-
tion är att bygga generella byggnader vad gäller stomme, mått och volymer. Men att
byggnadernas uttryck vad gäller fasadmaterial, färger, fönstersättning etc, kan vara va-
riationsrika.”95

Bild 13. Träd och byggnader samsas om utrymmet längs Selångersåns strand.
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Fenix är uppbyggt med den första stadsbildningens rutnätsplan som grund. Denna
ligger på tvären mot Storgatan och innehåller små kvarter. Byggnaderna är placera-
de runt Åkroken, de följer ån men lämnar en grön rand vid åkanten och fortsätter,
något indragna, längs Storgatan. Här bildas ett centralt torg. De två funktionerna
restaurang och bibliotek placeras i väster respektive öster. Den redan befintliga bebyg-
gelsen inlemmas i det nya och därmed skapas ett högskolecentra som består av flera
mindre byggnader. I Åkrokens mitt skapas en park med namnet Humlegården. Från
den öppna ytan leder mindre gator och gränder ner mot vattnet. Två broar utgör
förbindelser över ån. En leder över ån i nordvästlig riktning mot Westhagens utveck-
lingscentrum och Västermalms skola och den andra leder mot idrottsanläggningarna
i nordöstlig riktning.

De många byggnaderna ger en täthet åt området och med fyra till fem våningar samt
branta sadeltak blir det en kraftig höjdverkan. Tätheten innebär att det är många
byggnader som står nära varandra. Mellanrummen gör att ljus och luft sipprar in i
området. Förslaget ger stort utrymme för grönska såväl längs åkanten som mitt i kvar-
teret. Byggnadernas utformning har en tydlig historisk inspiration medan biblioteket
och restaurangen bryter mot denna typ med kubliknande volymer.

Bildmaterialet som Arken Arkitekter använder i presentationen är bilder från äldre
tiders Sundsvall. En kartteckning visar hur den gamla staden kan ha tett sig, en an-
nan visar en bro över Selångersån med hästskjutsar och magasin längs åkanten och en
tredje visar ett mer obebyggt Åkroken. I övrigt byggs förslaget upp med hjälp av skis-
ser och planer.

I jämförelse med de andra förslagens illustrationer framstår Arken Arkitekters som
friare. Det är solar som ser ut som blommor, många träd och människor. Byggnaderna
framställs mindre stiliserat. Ofta ingår också text eller pilar som förklarar skissen och
åskådliggör tankarna med teckningen. Ett viktigt inslag är också namngivningen av
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gator, torg och broar som kopplar den nya strukturen till platsen och skapar förbin-
delse med platsens historia: Bryggaregatan, Humlebron och Humlegården.

Juryn är överlag positiv vad gäller Arkens bidrag:
I förslagets välskrivna beskrivning redovisas ambitionen att integrera Åkroken med
sin omgivning. Detta åskådliggörs bland annat genom redovisade bebyggelseidéer
utanför tävlingsområde. Uppbyggnaden av Åkroken som en liten stad i staden ger
bra förutsättningar för kontakter med samhället.96

Juryn anammar den första meningen i förslaget: ”Sundsvalls universitet är en stad i
den stora staden.” 97  Är det verkligen ett stycke stad som redovisas i förslaget Fenix?
Att beteckningen också isolerar kvarteret som en stad i staden istället för att göra uni-
versitetet till en del av staden problematiseras inte. Också anpassningen till platsen be-
röms av juryn:

Grupperingen av bebyggelsen efter uddens form och annonseringen av högskolan
genom byggnadernas gavlar ger förslaget en fin anpassning till Selångersån.98

Bild 14. Bilar under jord och människor ovan i solskenet.
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Såväl anpassningen till platsen, placeringen av byggnaderna, som den arkitektoniska
gestaltningen faller juryn i smaken. Här nämns inget om orsakerna mer än att arki-
tekturen har ett påtagligt annonsvärde genom gavlarna. Det historiska perspektivet
nämns inte heller men spelar med all säkerhet in med tanke på hur uttalat detta var
i tävlingsprogrammet.

Förslagets uppbyggnad och arkitektoniska idé är mycket charmfull. Ambitionen
med individuellt utformade byggnader och varierade uterum ger god orienterbar-
het och stora trevnadsvärden.99

Slutorden från juryn rymmer ett antal positiva värderingar. ”charmfull”, ”individu-
ellt utformade”, ”varierade”, ”god orienterbarhet” och ”stora trevnadsvärden”.100

Dessa återkommer alla senare i vidareutvecklingen av högskolecentrat.

Av juryns bedömningar framgår att det är sambanden och integrationen med staden
som skapar en öppen högskola. Högskolan får inte verka skrämmande, det vill säga
”monumental” eller bygga ”barriär”, utan ska istället vara en tillgänglig del av staden.
Här spelar entréerna en viktig roll och då Åkrokens läge möjliggör flera tillfarter har
de förslag med flera entrélösningar premierats. Förbindelserna med befintlig bebyg-
gelse var också en viktig punkt som i tävlingsuppgiften omfattade tre byggnadskom-
plex på andra sidan ån. Juryn berör dessa i sina bedömningsgrunder där man också
påpekar att Fabriksgatan blir den huvudsakliga tillfartsvägen.101

Alla bidragen har accentuerat biblioteket och i vissa fall även restaurangen genom
utformning och placering i området men detta är inget som juryn noterat. I tävlings-
programmet efterlystes ett ”lämpligt läge”102  för dessa funktioner något som deltagar-
na hörsammade. I fallet Fenix bedömdes helheten ”som en annonsering av högsko-
lan”103  och i Åsikt kritiserades kajen för att inte ha ”något speciellt annons- eller funk-
tionsvärde”.104  Etapputbyggnaden bedömdes ur synvinkeln att uppförandet skulle
framstå som en helhet redan från etapp ett samt hur den vidare utbyggnaden skulle
inverka på de färdiga delarna.

Den tredje punkten av tävlingsuppgifterna som rörde arkitektonisk gestaltning ”av
hög klass” 105  nämns i bedömningsgrunderna som ”arkitektonisk kvalitet”106  samt
”kvalitet i arkitektonisk gestaltning för trevnad och orienterbarhet.”107  Vad dessa inne-
bär beskrivs inte närmare. Trevnad och orienterbarhet används av juryn i slutorden
till bidraget Fenix: ”… god orienterbarhet och stora trevnadsvärden.”108  Omdömet
kring det andra rekommenderade förslaget Alma Mater innehåller formuleringen:
”Förslaget har en stark arkitektonisk gestaltning både i byggnad och utemiljö.”109
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Den arkitektoniska kvaliteten diskuteras inte i förhållande till funktionen högskola
utan tycks vara ett värde som grundar sig i hur juryn bedömer arkitekturen utifrån
ett upplevelseperspektiv:

Arkitektoniskt har Fenix och Alma Mater de största kvaliteterna. Fenix intimitet
och charm ger bästa förutsättningarna för en trivsam miljö medan Alma Maters
starka gestalt ger Åkroken ett tydligt ansikte utåt.110

Åkroken byter skepnad
Den första etappen av uppbyggnaden av Campus Sundsvall föregicks av en debatt i
lokalpressen kring områdets utveckling. Ett år efter tävlingens avgörande, i oktober
1992, återfinns en artikel med den polemiska rubriken ”Varför riva Åkroken?” på
Sundsvalls Tidnings kultursida.111  Artikelns författare var Peter Sundborg, då frilans-
skribent och senare byggnadsantikvarie vid Sundsvalls museum, och med inlägget
föredrar han Åkrokens befintliga byggnader som ju i tävlingsprogrammet förklarats
oväsentliga och möjliga att riva: ”Befintlig bebyggelse inom kv Åkroken kan bortses
helt ifrån.”112  Den byggnad som Sundborg främst uppehåller sig vid i artikeln, och
som dessutom illustrerar densamma, är den så kallade Lindgrenska arbetsinrättningen
från 1886. Redan på 1870-talet hade denna anstalt för fattiga och sjuka donerats till
staden Sundsvall och därefter såväl brunnit ned som byggts upp två gånger. Väl synlig
utgjorde institutionen en central byggnad i Åkroken och kompletterades med en sten-
byggnad, som omnämns som det gamla ålderdomshemmet, 1890.

Den Lindgrenska arbetsinrättningen hade en intressant bakgrundshistoria som ock-
så lyfts fram av Sundborg i debattartikeln men ur en arkitekturhistorisk synvinkel är
dess pendang, det gamla ålderdomshemmet än mer intressant:

Det är ett märkligt hus – ett stenstadshus långt från stenstaden. Byggnaden upp-
fördes alltså 1890, i tegel, inte i trä. Huset har rik putsornamentik på nord- och
västfasaderna men är slätputsad på syd- och östfasaderna. Det ser onekligen egen-
domligt ut. Varför har två sidor av huset lämnats helt odekorerade?113

Att byggnaden var tänkt att inlemmas med nya byggnader och därmed skapa ett stads-
rum som liknade de centrala stenstadskvarteren är förmodligen svaret på frågan och
anges också av Sundborg som troligt.

Ytterligare ålderdomshem kom att uppföras i kvarteret såväl före som efter andra
världskriget. 1933 uppfördes Ågården, efter ritningar av stadsarkitekten Nathanael
Källander. Men han tillämpade inte tidens funktionalistiska stil utan anpassade istället
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arkitekturen till Stenhusets lätt historiserande anslag. Resultatet liknar mer en stads-
villa från tidigt 1900-tal än en institutionsbyggnad. På 1950-talet, uppfördes en större
anläggning av arkitekt Bengt Lekhammar bestående av tre sammankopplade lamell-
hus, ålderdomshemmet Holmgården. Byggnaderna vittnar om 1950-talets mer lek-
fulla funktionalism med sadeltak, färgade putsfasader med fönster accentuerade i vitt.
Sundborg avslutar texten med att poängtera dessa byggnaders värde:

Det är märkligt att någon kan föreslå rivning av ett 1950-talshus. Allt fler erkän-
ner 50-talet som en guldålder inom svensk arkitektur. Så gedigna och vackra bo-
stadshus som byggdes då byggs inte idag och kommer inte att byggas på länge.114

Att bevarandefrågan är central för Sundborg framgår med önskvärd tydlighet. Sam-
tidigt ekar tävlingsprogrammets torra konstaterande om det oekonomiska i att reno-
vera komplexet.115

Under sommaren 1993 dyker ytterligare debattartiklar upp kring Åkroken i samma
tidning. Arken Arkitekter hade året innan fått uppdraget att utarbeta ett byggnads-
program utifrån tävlingsförslaget varvid det norska bidraget helt åsidosattes. Detta
byggnadsprogram är daterat till mars 1993 och låg till grund för den detaljplan över

Bild 15. Den Lindgrenska arbetsinrättningen förstördes i ett pyromandåd 1999.
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Åkroken som Sundsvalls kommun antog en månad senare. Sten Zackari, tidigare jurist
och kanslichef vid Sundsvalls kommun, betonar Åkroken som stadens vagga i artikeln
”Åkroken – som nu ska byggas ut: Här föddes Sundsvall” och ställer frågan hur det-
ta ska manifesteras i det tänkta högskolecentrat.116  Utgångspunkten för Zackari är
detaljplanen som vid tiden för artikeln visades för allmänheten i Stadsbyggnadskon-
torets regi.

Zackari repeterar platsens historia och lägger till några anekdoter för att ge tyngd åt
Åkroken som en plats med ”många minnen” samtidigt som han också pekar på mer
sentida förslag kring Åkrokens utveckling. På 1960-talet fanns förslag om att göra en
stor trafiklösning, en rondell, på platsen och vid mitten av 80-talet motionerades i
kommunalfullmäktige om att återställa det historiska Åkroken.117  Men egentligen är
det viljan att bevara den Lindgrenska arbetsinrättningen som Zackari ifrågasätter:

Vad vill man minnas med den Lindgrenska arbetsinrättningen? Kan det vara de
första 60 fattighjonen som är idyllen? Som blev mer idylliska, när fattigvården år
1906 beslöt att de skulle få äta på porslin i stället för på bleckkärl, därför att sty-
relsen förmodade, att anordningen skulle vara ekonomiskt fördelaktig och ’ fram-
för allt på hjonen verka lifvande för snygghet och renlighet’.”118

Anledningen till Zackaris inlägg är med all säkerhet den bevarandeiver gällande ar-
betsinrättningen som redan hade delgetts av Sundborg i samma tidning men som
också återfinns bland många av samrådsyttrandena kring detaljplanen. Här finns en
nästan samfällig syn kring bevarandet av de befintliga byggnaderna på Åkroken och
det är framför allt arbetsinrättningen som får exemplifiera denna vilja. Zackari ser
emellertid andra möjligheter till att låta historien vara närvarande i det nya kvarteret:

Väsentligast inför utbyggnaden är att komma ihåg att detta är platsen för stadens
födelse. En byggnad som kom upp cirka 250 år efter denna och brunnit ner i ett
par omgångar bidrar inte till detta. Som det nu är kanske den enda möjligheten är
att låta de gamla namnen inom Åkroken leva kvar.119

I det utställda förslaget var det också så namngivningen såg ut. Arken Arkitekters si-
tuationsplan redovisade, precis som i tävlingsförslaget, namn som anknöt till platsens
tidigare historia. Den mest väsentliga skillnaden mellan tävlingsförslaget och det sena-
re byggnadsprogrammet är ”symbolbyggnaden” i vilken de centrala funktionerna
bibliotek, restaurang och större föreläsningssalar är samlade. I det första förslaget var
dessa funktioner uppdelade i två byggnader som utgjorde de östra och västra hörnen
av campus. Byggnadsprogrammet placerar istället denna mångfunktionella byggnad
till den norra spetsen av Åkroken och betonar därmed uddens form samtidigt som den
utgör ett landmärke för högskolan genom att den arkitektoniska utformningen är
avvikande i form och storlek. Arkitekten beskriver: ”En symbolbyggnad som likt
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kyrkan i byn gör platsen tydlig skall manifestera högskolan i staden och landska-
pet.”120  Rund till formen reser den sig med sex till sju våningar med ett souterräng-
plan mot ån. Ett pulpettak täcker och avfasar husets höjd mot Åkroken.

Den övriga bebyggelsen i etapp ett följer också Selångersån genom att gavlarna vän-
der sig ut mot vattnet och skapar en nästintill sammanhållen fasad. Treskeppiga bygg-
nadskroppar reser sig tre till fyra våningar med souterrängvåning mot ån. Mittskep-
pen är glasade och ger, precis som gränderna mellan byggnadskropparna, insyn i
området. Även i byggnadsprogrammet har platsens historiska bakgrund en framskju-
ten plats och då det här var en fråga om detaljlösningar av byggnaderna pekas direkta
förebilder och inspirationskällor ut:

Utseendemässigt anknyter byggnaderna till svensk magasinstradition. Gavelställ-
da mot ån minner byggnaderna om traditioner från den norrländska sjöfartens stor-
hetstid likväl som de norska bryggorna på andra sidan Kölen.121

Bild 16. Den runda symbolbyggnaden placerades i norr på uddens spets medan det centrala
torget bibehölls.
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Och samtidigt uttrycks viljan att skapa byggnader med individuella uttryck, något
som ju redan tydliggjordes i tävlingsförslaget:

Samtidigt som de olika skeppen inom byggnaderna hållts generella för de växlan-
de användningar som en högskola genomlever, kommer fasadbehandlingen att
väljas så att husen får olika karaktärer. Ytor, färger och detaljer väljs så att olika
hus blir olika individer, och så att också lärarnas, personalen och studenternas
avtryck över åren skall kunna sätta patina.122

Men denna variation kopplas också till historiska förebilder:
Även materialmässigt ansluter byggnaderna till magasinstraditionen. Tegel och puts,
stål och glas i fasader. Plåt och takpannor, skorstenar och kupor på taken. Interi-
ört eftersträvas en rustik karaktär, stål, glas, tegelytor, naturmaterial så mycket som
möjligt.123

En öppen plats bildas i mitten av Åkroken, men i byggnadsprogrammet stenläggs den
och förses med mindre rabatter, istället för att fungera som en grön yta. Genom ett
flertal planteringar och avskärmningar skapas mindre rumsligheter och i situations-
planen ges de namn som Humletorg och Väständstorg. Längs åkanten är dock grön-
skan rådande och precis som i tävlingsförslaget omgärdas udden av gång- och cykel-
väg.

I denna första utbyggnadsetapp är således den södra delen av Åkroken, det vill säga
området längs Storgatan, bevarad intakt. Endast infartsvägar ges plats och häri ligger
förmodligen det mest betydelsefulla inslaget då detta medger ett bevarande av den
befintliga bebyggelsen, åtminstone tills vidare. Såväl Holmgårdens tre längor, som
Lindgrenska arbetsinrättningen och Ågården finns med i situationsplanen.

Detta innebär att utbyggnadsplanen lämnar gaturummet i samma skick som tidiga-
re och att förändringarna av Åkroken, den nya högskolan, istället manifesteras kraft-
fullt mot norr och de byggnader som i tävlingsprogrammet nämndes som viktiga att
samverka med. Att det från arkitekthåll fanns en medvetenhet om bevarandefrågan
undanhålls inte heller i byggnadsprogrammet där man konstaterar att: ”Kommunens
plan ger möjlighet till ny bebyggelse på hela Åkroken, men utgör i sig inget beslut om
rivning av de befintliga husen.”124  I kommunens detaljplan som kraftigt lutar sig mot
byggnadsprogrammet öppnar man också upp bevarandemöjligheten genom att dels
förtydliga bevarandet av den befintliga bebyggelsen i första etappen och dels genom
att inför framtiden påpeka: ”Vid kommande etapper skall självklart noga övervägas
om bef byggnader går att utnyttja.”125  Möjligen kan man kalla denna formulering en
kovändning i synen på områdets äldre delar.

En annan viktig fråga i tävlingsprogrammet var kommunikationerna till och från
Åkroken. I juryns utlåtanden lades stor vikt vid broarna över ån och i Arken Arkitek-
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ters förslag har en viss förändring av de två broarnas placeringar skett. De två broar-
na löper i byggnadsprogrammet ut från den norra udden och flankerar ”symbolbygg-
naden” som därmed än mer betonas som högskolecentrats huvudbyggnad. Den större
bron ansluter, precis som tidigare, mot Västermalms gymnasium och den mindre
mynnar ut i en parkeringsplats.

Den röda tråd som löper från Arkens Arkitekters tävlingsförslag kan sammanfattas
med viljan att bygga högskolan som en stad, något som poängterades i tävlingsförsla-
get och följer med in i kommunens detaljplan. Men vad består denna stad av?

När antikvarien vid Sundsvall museum Peter Sundborg i juli 1993 åter gör ett inlägg
i Sundsvalls Tidning påpekar han bristerna i planen. Han inleder med en egen pro-
gramförklaring där han pekar ut Näckrosdammen i Göteborg med Humanisten och
Universitetsbiblioteket som ett gott exempel och Frescati i Stockholm som ett säm-
re! Sundborg menar att byggnadsplanen visar på en haltande inställning till vad för
typ av miljö man vill ha, tätbyggd stad eller hus i park? Men egentligen är det ”sym-
bolbyggnaden” som utgör det största frågetecknet:

När planarkitekterna för en gång skull uttalar sig i estetiska frågor är beskrivning-
en så torftig att man blir mörkrädd. Vad är en symbolbyggnad – och vad ska den
symbolisera? Högskolan? Eller är den bara en ”symbol” i största allmänhet – utan

Bild 17. Modellen över Åkrokens utbyggnad visar hur de nya byggnaderna längs åkanten
inramar de äldre.
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egentligt innehåll? Och vad är ”ett bra visuellt samband”? Är det att man kan se
symbolbyggnaden från nuvarande högskolan? Talet om symbolbyggnad och visu-
ellt samband framstår som klyschor.126

I anslutning till sitt förra inlägg upprepar Sundborg också det problematiska i att den
befintliga bebyggelsen kan negligeras och avslutar uppgivet artikeln: ”Med en sådan
utgångspunkt kan stadsmiljön aldrig bli bra.”127

När kommunfullmäktige i Sundsvall antar detaljplanen i december 1993 är det få
ledamöter som har invändningar. Miljöpartiet yrkar på en återremiss för att ytterli-
gare kunna bereda trafikfrågor och vänsterpartiet vill få noterat i protokollet att man
”anser att Lindgrenska huset skall bevaras.”128  De få rösterna mot förslaget är symp-
tomatiska för hela tillkomstprocessen som förefaller ha skett utan större debacle. Den
breda politiska representationen i arkitekttävlingens jury är parallell med den breda
representationen i Omega-projektet som arbetade för ett sammangående av de två
högskolorna i Västernorrland respektive Jämtland. En starkare högskola i såväl staden
som regionen var något alla önskade.

Hösten 1995 påbörjades uppförandet av etapp ett med Akademiska Hus som bygg-
herre och med en beräknad inflyttning till sommaren 1997. I den projektinformation
som producerades i form av en enkel broschyr är ännu inte Campus Sundsvall ett
etablerat namn på området utan istället är Åkroken beteckningen som används på
högskolecentrat. Arkitekternas korta presentation både inleds och avslutas med inslag
av platsens historia:

Åkroken får formen av ”en högskola byggd som en stad” med gränder och torg,
broar och bryggor. Genom att Sundsvall tillhandahåller denna stadens vagga med
vackra hus och minnen, känns det som vi fått ge högskolan rotfäste i stadens ur-
sprungligaste mylla.129

Och efter en kortfattad orientering kring byggnadernas innehåll avslutas texten med
att öppna mot framtida byggen:

Åkroken bjuder på natur med stora träd och stilla vatten med stämningar av år-
hundraden som passerat. Vi börjar nu med första etappen. Det finns sen plats för
mycket mer. Här ryms både historia och framtid.130

Beskrivningen av högkolecentrat är den som följt Arken Arkitekter från tävlingsbidra-
get och genom bearbetningarna av idén. Historien liksom naturen betonas samt att
högskolan är en stad bestående av en mängd olika delar; inte bara vackra hus utan
också mellanrummen i form av broar, gränder och torg är viktiga. Är det denna
morfologi, sammansättning av stadselement, som gör högskolecentrat till en stad, och
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i så fall vilken typ av stad? Arken Arkitekters ständiga upprepningar av att Åkroken
är en stad tarvar en beskrivning av Campus Sundsvall så som universitetsområdet ter
sig idag, ett tiotal år efter dess invigning. Kvarteret har kompletterats med ytterliga-
re byggnader och hyresgäster utöver Mittuniversitetet.

Åkroken, Campus Sundsvall, kan nås från flera håll. Storgatans sträckning, raka vä-
gen från Sundsvalls stadskärna, gör den till en vältrafikerad passage förbi Mittuniver-
sitetet med möjlighet till infart om än med parkeringsmöjligheter enbart för ett få-
tal. Campus öppnar upp mot Storgatan och stråken sluttar ned mot den centralt
belägna öppna platsen kring vilken den första etappens byggnader är placerade. Då
Campus Sundsvall invigdes 1997 utgjorde den äldre bebyggelsen områdets skyltföns-
ter mot Storgatan. Lindgrenska arbetsinrättningen med Ågården lite längre ner mot
Selångersån var de byggnader som först mötte en besökare som anlände från stadens
centrum. Därefter framträdde Stenhuset med Holmgården intill. Den Lindgrenska
arbetsinrättningen kom emellertid att brinna ner i maj 1999 varvid bevarandediskus-
sionen rörande denna byggnad dog ut inför den andra byggnadsetappen av Åkroken
vilken koncentrerades till just denna södra del av campus.

Det oregelbundet utformade torget leder till huvudbyggnaden, Mälthuset, som i
programmet kallades för en symbolbyggnad. Torget är välanvänt, inte av förbipasse-
rande eller korsande fotgängare, utan snarare som parkeringsplats. Cykelställen är
grupperade i rader på tydliga terrasseringar där torgets stenläggning ersätts med små-
sten och bilparkeringarna längre upp mot den södra infarten från Storgatan på tor-
get avskärmas med rödmålade låga plank. Planteringar av enstaka träd markerar dessa
gränser och stråk på platsen. Längs husgavlarna runt torget finns tydligt utrymme för
den promenerande besökaren, om inte på upphöjda trottoarer, så åtminstone på tom-
ma ytor tydligt avsedda för fotgängare. Den trygga känslan av frihet som ibland inger
en stadsvandrare på ett torg där byggnader omringar den öppna ytan och möjlighe-
ten ges att stanna upp och betrakta folkliv, fasader eller enbart hämta andan infinner
sig inte här då platsen förefaller alltför planerad för olika aktiviteter såsom parkering,
gångstråk och cykelväg. Och man kan fråga sig om torg verkligen är den rätta beteck-
ningen?

Vid torgets norra hörn, som bortom byggnaderna bildar den udde som kring vilken
Selångersån gör sin krök, finner vi huvudentréerna till de fyra byggnadskroppar som
utgjorde den första byggnadsetappen av campus. Dessa entréer, tillsammans med de
smala gator som löper mellan huskropparna, strålar ut från torget och avslöjar med
ålderdomlig skyltning namn som mer tyder på historiens närvaro än högskolans. På
vardera sidan av det redan nämnda Mälthuset löper Malthusgränd och Åbrogränd.
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Bild 18. Karta över Campus Sundsvall.
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Kvarteren bär namnen Kornboden och Humlegården och byggnaderna delvis de sam-
ma men också Mälthuset, Torkhuset och Bryggeriet. Även om det också finns en
bokstavsbeteckning till vardera hus är dessa namn, som ju all associerar i samma rikt-
ning, samlande för området.

De i färg och beklädnad skiftande fasaderna avslöjar en enhetlig modulstruktur där
volymer med olika våningshöjd och sadeltak med branta fall är sammansatta till tre
eller fyrskeppiga byggnader med gavlarna vända in mot torget. Betydelsefulla är de
glasade volymerna, mittskeppen, som utgör centrala rumsbildningar med huvuden-
tréerna till respektive byggnad. Den enda byggnad som avviker är Mälthuset vars entré
återfinns i hörnet av torget. Entrén utgörs av en lägre vitputsad byggnadsvolym, som
följer ovanstående mönster, men vars vinkel gör att det flerskeppiga fasadpartiet vänds
mot Åbrogränd istället för mot torget.

Det avfasade hörnet på bottenplanet bildar blickfång och utgör huvudentrén till de
centrala funktionerna bibliotek, restaurang och kafé samt aula, den så kallade Fälldin-
salen. Entrén är inte iögonfallande vare sig vad gäller storlek eller utformning, inga
breda trappor som leder upp till stora portar. Snarare är det placeringen i hörnet som
skapar fokus, möjligtvis accentuerat av den ovanför entrén placerade balkongen.

Men byggnaden är liten och syns i sin helhet längre upp på torget där den vita entré-
volymen endast utgör förgrund till en betydligt större rotundaliknande byggnads-
kropp. Rödorangefärgat tegel med mörkare horisontella tegelband och oregelbundet
placerade fönsteröppningar klär dess rundade fasad som inifrån campus knappast
märks. En anledning till detta är att dess sluttande tak vänder sig som en skugga in
mot torget.

Men än tydligare framträder Mälthuset om man anländer från den norra sidan, längs
Universitetsallén. Här framträder hela kvarteret sammanhållet och de två broarna som
leder över Selångersån är distinkta entréer till området och flankerar Mälthuset. Båda
är träbroar och ger historiska associationer, inte genom att ansluta till direkta förebil-
der, utan snarare som stämningsskapare då ån mycket väl kan upplevas som en vall-
grav och broarna som bryggor in mot en äldre stad. Den lilla bron är mer intim med
ett litet vindfång på mitten medan den större Åbron utmärker sig med flaggspel och
höga bropelare. Här är huvudentrén till campus och Mälthuset ter sig monumentalt
vid dess sida – en universitetets bastion med vida utsikt.

Mälthuset skulle kunna liknas vid en sambandscentral för byggnaderna i kvarteren
Kornboden och Humlegården. Härifrån kan man ta sig med tak över huvudet till
byggnaderna, dels i källarplan där korridorer strålar åt två håll och dels uppe i vånings-
planen där broar fungerar som kontaktytor mellan byggnaderna och inne i byggna-
derna. I de tre byggnaderna som omger Mälthuset, vars bokstavsbeteckning är N,
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ryms institutioner och undervisningssalar. Kornboden, eller O-huset, inrymmer in-
stitutioner för naturvetenskap och miljö medan institutionen för vård- och hälsoveten-
skap huserar i Humlegården vilket också har beteckningen M-huset. Båda dessa bygg-
nader har förutom institutionernas administrativa lokaler också undervisningsloka-
ler. Det tredje huset med beteckningen L, Bryggeriet, har endast undervisningslokaler.
I de glasade partierna som alla är olikartat gestaltade med planteringar, möblemang
och konstnärliga utsmyckningar, ges plats för rekreation och arbete utanför undervis-
ningslokalerna.

Ytterligare en byggnad, mindre till storleken tillhörde den först byggnadsetappen.
Torkhuset, vars röda och slutna panelklädda fasader ger ett hemlighetsfullt intryck,
rymmer laboratorieutrymmen och kopplingen till Kornbodens naturvetenskapliga
inriktning är tydlig inte minst genom den inglasade korridorbro som leder mellan
byggnaderna. Fönsteröppningarna är få och små samt försedda med svarta fönster-
luckor. Skorstensliknande ventilationstrummor kröner gavlarna och ger byggnaden
ett högrest uttryck. En liknande byggnad, Kornboden, uppfördes bredvid några år
senare. Formen är densamma medan fönstrena är större och fasadbeklädnaden gul.
Dessa båda mindre byggnader ramar in torgets nedre del och avgränsar det gentemot
den södra delen av området. Ett intimare torg, skyddat från vind, blir resultatet.

Då Lindgrenska arbetsinrättningen hade brunnit ned trädde Stenhuset fram i ensamt
majestät och tedde sig än mer märkligt än tidigare. Viljan att samla högskolans hela
verksamhet på området var central och först 2005 blev detta verklighet då Stenhu-
set invigdes efter om- och tillbyggnad ritad av Arken Arkitekter. En innergård skapa-
des i vinkeln mot Ågården genom en tillbyggnad på platsen för den Lindgrenska ar-
betsinrättningen. Resultatet blev en byggnad som följer Storgatans sträckning och
därmed skapar en tydligare entré till campus. Modulernas utformning liknar den
första etappens med sadeltak och färgvariation, om än i något nedtonad form. Om
Västhagen var den samverkande parten i norr för den första etappen så utgjorde
Holmgården densamme i söder vid för den andra etappen. Stenhusets rusticering och
profilerade lister i vit puts jämkades ihop medelst ett glasat parti med en röd volym
som längs Storgatan övergick i en gul för att avslutas med en svart volym. Journalist-
program och övriga mediautbildningar är samlade i Stenhuset som också bär bokstavs-
beteckningen J. Inflyttningen i Stenhuset medförde att all verksamhet slutligen var
samlad på Campus Sundsvall.

Ågården, som med viss distans vänder sig mot Storgatan i sydöst, inrymmer Akade-
miska Hus lokaler. Holmgårdens lamellhus, tre till antalet, var placerade med gavlarna
mot Storgatan. De två som låg närmast Videsbron revs tillsammans med de samman-
bindande volymerna inför uppförandet av FSCN, Fibre Science and Communication
Network. FSCN är ett forskningscentrum, finansierat av KK-stiftelsen, i Mittuniver-
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sitetets regi. Ett parallelluppdrag ledde fram till att arkitektfirman Tirsén & Aili, Luleå
fick utforma byggnaden. Ytterligare ett forskningscentrum, placerat på andra sidan
Storgatan och tillhörande SCA, ingick i parallelluppdraget och tillföll ARKAB.131

Den nära kopplingen mellan de två institutionerna synliggörs genom den inglasade
gångbro som leder över Storgatan. Tirsén & Ailis byggnad, som också kallas Vörthuset
eller S-huset, följer Arken Arkitekters grundmodell med ett glasat mittparti flankerat
av putsade sidopartier. Volymen som vetter mot Storgatan är gulputsad medan delen
som vetter in mot campus är i röd puts. Trots byggnadens placering i det västra hör-
net av campus är den i källarplanet sammanlänkad med Kornboden och därmed res-
ten av byggnaderna i de två kvarteren. Släktskapet med grannhuset Holmgården, eller
”Åkroken Science Park”, är tydligt.

Om vi med stad menar mångfald och variation i fråga om material och färgsättning,
byggnadernas ursprung och historia, täthetsgrad och varierade mellanrum i kvarte-
ret så är Campus Sundsvall ett stadskvarter. Men om vi därtill lägger ett stadsliv mellan
husen så ter sig området tämligen enfunktionellt då verksamheterna som pågår i lo-
kalerna, undervisning, forskning, kontorsarbete sker inomhus och bakom stängda
dörrar. Det stadsliv som skulle kunna genereras genom de mer allmänna funktionerna
restaurang och bibliotek ger effekt i husen men knappast utanför. Torget blir en par-
kering – ingen knutpunkt – och livet på gatan sker i källarvåningens sammanbindan-
de korridorsystem. Att Åkroken utgörs av en udde, på gränsen mellan stadskärnans
kvarter och randbebyggelsen utanför, gör platsen till ett mellanrum, ett isolerat stads-
kvarter mellan två vältrafikerade vägar.
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Universitetsarkitektur
– avtryck och speglingar

Arkitektens signatur
När Peder Alton recenserade Mitthögskolans nya kvarter i Dagens Nyheter var bygg-
naderna ännu inte färdiga – byggnadsställningarna täcker fasaderna på bilden. Så
handlade heller inte Altons artikel enbart om Campus Sundsvall utan var vinklad mot
den arkitekttävling som nyligen avgjorts om Södertörns högskola. Här hade White
arkitekter med Jan Larsson som ansvarig arkitekt vunnit, men högskolans brukare
föredrog Arken Arkitekters bidrag.1  I recensionen ställde därför Alton Whites nya
byggnader på Högskolan Gävle/Sandvikens campus mot Mitthögskolans högskole-
centrum och tolkade de två högskolorna som motsatser. Whites arkitektur represen-
terar en kylig, stram och rationell linje, enligt Alton, med influenser av 1920-talets
modernism. Arken Arkitekter står för en mer informell arkitektur vilken Alton tol-
kar som en kritik av samma modernism. Han menar också att dessa två kommuni-
cerar högskolan och dess verksamhet på olika sätt. Om Högskolan i Gävle/Sandviken
skriver han: ”Budskapet är enkelt: en högskola är till för inlärning, inte för irrationella
möten.”2  Samtidigt ser han likheterna med Frescatis blockhus och påpekar att rör sig
om ”svensk ingenjörsarkitektur driven ett varv till, intelligent och stramt, men lite
tråkigt.”3

Vad gäller Mitthögskolan i Sundsvall lyfter Alton fram dess stadsliknande uttryck och
menar att: ”Det intressanta i Mitthögskolan är dess arkitektoniska öppenhet mot
’brukarna’, de framtida eleverna och lärarna.”4  Han kallar det hela för ett ”publikfrie-
ri” men avrundar recensionen med ett lyfta fram dess betydelse: ”Till skillnad från
Whites Gävle-högskola signalerar Arkens arkitekter att högskolestudier är något lust-
fyllt och i högsta grad levande.”5
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Konsthistorikern Anders Åman (1935-2008) kommenterade Mitthögskolans nya
byggnader i Sundsvall ett drygt år senare i tidskriften Arkitektur.6  Kommentaren var
en jämförelse även denna gång men nu ställdes Campus Sundsvall mot Jönköpings
högskola som stod klar vid samma tid. Åman menade, precis som Alton, att de två
högskolorna representerade ”skilda tendenser” i svensk samtida arkitektur. Jönköpings
funktionalistiska monumentalitet ställdes mot Sundsvalls varierade och detaljrika
arkitektur och ingen av dem var, enligt honom, bättre eller sämre än den andra. Jön-
köpings högskola var precis som Gävle/Sandviken ritad av White Arkitekter men den
ansvarige arkitekten var en annan, arkitekt SAR Åke Johansson. En äldre fabriksbygg-
nad inlemmades här i det nya högskolebiblioteket medan Handelshögskolans runda
och höga form stod för det spektakulära inslaget.

Möjligheten att skapa arkitektur med så olika uttryck väckte Åmans gillande med
modernismens doktriner i backspegeln. Kommentaren byggdes retoriskt upp kring
skillnader, inte bara mellan de olika arkitektoniska uttrycken utan också mellan högs-
kolearkitektur i samtiden och på 1970-talet, interiörernas utformningar hos de två
högskolorna samt städernas och platsernas skilda förutsättningar. Men en likhet såg
Åman mellan de två högskolornas utformning:

Bild 1. ”Kunskapens mötesplats” så beskrivs Jönköping med fyra högskolor. Ingenjörshögsko-
lan, Internationella Handelhögskolan samt Högskolebiblioteket omgärdar torget.



AVTRYCK OCH SPEGLINGAR

111

I både Sundsvall och Jönköping är det lätt att se att beställare och arkitekter har
velat att arkitekturen ska märkas, att den ska peka ut verksamheten som något be-
tydelsefullt och i sin omgivning enastående.7

Arken Arkitekters visioner om Åkroken: anpassningen till platsen, motståndet mot
60- och 70-talens externa universitets- och högskoleområden, stadskaraktären i form
av täthet och variation uppfattades också av de två recensenterna. Arkitektens avtryck
framträder tydligt när det färdiga resultatet speglas i tävlingsprogrammets sparsamma
formuleringar. Betydelsebärande delar från det första förslaget har utvecklats och fram-
träder omformulerade i Campus Sundsvall. Vissa inspirationskällor skymtar i texterna
och bildmaterialet, andra blir synliga först i den färdiga arkitekturen. Vad bär dessa
avtryck i fråga om idéer och innehåll?

I Arken Arkitekters arbete fanns det från början en stark betoning på historien, di-
rekt överförd från tävlingsprogrammet men också resultatet av en lyhördhet gentemot
den samtida debatten som ju inte minst påpekades i Byggnadsprogrammet.8  Det är
lätt att låta fantasin leka inför Campus Sundsvalls gavelrad längs Selångersån. Bran-
ta tak, magasin i tegel och puts, broar och bryggor ger en atmosfär av äldre tiders
Åkroken eller bebyggelsen vid kajerna i Sundsvalls inre hamn. Arkitektens arbete
närmade sig i det här fallet byggnadsantikvariens eller historikerns. Historiska fakta
och hänsyn till tidigare bebyggelse används retoriskt i text och bild för att skapa il-
lussionen av en arkitektur som är autentisk för platsen. Åman skriver apropå referen-
serna till norrländska hamnmagasin:

Det passar inte illa vid Selångersån, på platsen för 1621 års Sundsvall, och om som-
liga besökare i stället kommer att tänka på förebilderna för de norrländska maga-
sinen i Visby eller Lübeck är ingen skada skedd.9

Men Sundsvall var aldrig ett barn av Lübecks eller Visbys tid. Arkitekten är inte en his-
toriker utan snarare en brukare av historien, dels i syfte att retoriskt anpassa arkitektu-
ren till platsen och dels för att argumentera för sitt projekt. Ser vi till avbildningar från
1600-talets äldsta stad är bilden en annan och dessutom betydligt yngre än Hansastäder-
nas guldålder.

Källmaterialet från denna tid är sparsamt men det finns ett fåtal kartor och bilder som
vittnar om stadens karaktär. Ett par teckningar utförda av offieceraren B. O. Schmoll,
förlagor till Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna, ger en beskedlig bild av Sunds-
vall vid slutet av 1600-talet. Tillsammans med lantmätare Kristoffer Stenklyfts akvarel-
lerade karta från ungefär samma tid blir bilden i det närmaste komplett. Vad gäller den
senares uppritning syns Tessins stadsplan i all sin tydlighet precis som de för staden viktiga
offentliga byggnaderna; tullstaketet med tillhörande portar och stugor vid tillfartsväga-
rna, rådhuset med torg framför och kyrkan vars placering avviker från rutnätsplanen.
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Bild 2. Fotografiet användes såväl i Arkitekturs presentation av Campus Sundsvall som på
framsidan av den första broschyren som introducerade området. Fotografiets ”trånga gränd”
och variationsrika fasader ansluter till den historiska anknytningen.
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Stenklyft följer den gängse lantmäteritradition när han illustrerar kvarterens byggna-
der. De gavelställda husen är typiska för de tidiga lantmäterikartorna då de syftade till
att förenkla räkningen av stadens byggnader och tjänar därför inte som ett vittnesmål
kring stadens arkitektoniska gestaltning. Lantmätarna var vid denna tid ofta kunni-
ga inom perspektiv- och teckningskonst men vad gäller kartor av föreliggande typ var
utövandet av dessa kunskaper förmodligen underordnat uppgiften att upprätta un-
derlag för den statliga förvaltningen.10  Här är det snarare förlagorna som officeraren
Schmoll utförde till Dahlbergs praktverk av intresse. Teckningarna, en från norr och
en från söder, ger bilden av en småskalig stad där låga byggnader, de flesta med en-
dast en våning och med oregelbunden placering i förhållande till gaturummet, bre-
der ut sig vid Selångersåns södra strand med tullstaketets sydliga dragning som en bor-
tre gräns. Ett värdeperspektiv går att utläsa i dessa skisser där rådhus och kyrka kan
upplevas väl stora jämfört den privata bebyggelsens blygsamma utformning. Vid vat-
tenlinjen syns lägre byggnader som mycket väl skulle kunna vara fiskebodar. Vid en
jämförelse med liknande teckningsmaterial rörande Umeå från samma tid syns där
dubbla rader av små fiskebodar som följer älvkanten.11

När så Sundsvall avbildas i Suecia-verket är det en mycket annorlunda bild som fram-
träder. Värdeperspektivet finns kvar men här har även den resterande bebyggelsen
kommit att uppvärderas och Selångersåns södra strand liknar i det närmaste Skepps-
bron i Stockholm. Historikern Nils Ahnlund påpekade också dessa skillnader och fast-
slog ”att så gott som alla hus i Sundsvall, även ett hundratal år senare voro envå-
nings.”12

Bild 3. Schmolls teckning ger bilden av en litet samhälle där kyrkan reser sig över resten av
bebyggelsen.
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Arkitekten hänvisade i såväl tävlingsförslaget som i det vidareutvecklade byggnadspro-
grammet till den norrländska magasinstraditionen. En skrivning som dessutom föl-
jer med i många beskrivningar av Campus Sundsvall. Vad består denna norrländska
magasinstradition av? Magasin har tillhört den gängse bebyggelsen längs städernas
kajer och är i vissa städer längs Norrlandskusten omsorgsfullt bevarade. I Luleå är Kol-
magasinen från tiden strax före andra världskriget ett betydelsefullt inslag i stadsbil-
den.13  Dessa följer också magasinens grundtyp där trä är byggnadsmaterialet, fasader-
na rödslammade, sadeltaket en viktig detalj samt få och små fönster. Placeringen med
gavlarna mot vattnet och i linje med kajkanten är självfallet också central. Hudiksvall
har liknande hamnmagasin, av äldre datum, som uppvisar en mångfald i fråga om
höjd och detaljer men med grundtypens karaktärsdrag.

Arkitekten pekade också ut ”de norska bryggorna på andra sidan Kölen.”14  Kölen,
eller i vardagligt tal fjällen, bildar förvisso en gräns mot Norge västerut men har i ett
historiskt perspektiv överbryggats av den pilgrimsväg till Trondheim som följde Sel-
ångersån. Den norska staden rakt västerut utgör en viktig samarbetspartner för Sunds-

Bild 4. I Suceia antiqua et hodierna från tidigt 1700-tal framträder ett annat Sundsvall.
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vall.15  Bland deltagarna i arkitekttävlingen märktes också en firma från Trondheim.

De norska bryggorna som står att finna i Trondheim är av samma karaktär som de
norrländska. En bild över 1600-talets Trondheim visar emellertid på en betydligt stör-
re stad vid denna tid och en förklaring till detta är med all säkerhet Nidarosdomen
med rötter i tidig medeltid. Trondheim etablerades redan under medeltiden som ett
religiöst centrum och en handelsstad med viktig hamn. Magasinsbyggnaderna står tätt
längs kajerna och anger hamnens betydelse och storlek i fråga om handel och fiske.16

Ser vi till dagens Trondheim är magasinen, om än av senare datum, fortfarande ett vik-
tigt inslag i stadsbilden.

Den första etappen av Campus Åkroken kan självfallet vara inspirerad av den norr-
ländska magasinstraditionen och dess motsvarighet västerut men uppenbart är att
referenser till medeltida hamnstäder längre söderut är starkare. Byggnadernas form,
smala och högresta volymer med branta takfall och fasadbeklädnaden, puts och tegel,
är betydelsefulla faktorer för en sådan liknelse. Alton beskriver högskolan som ”pla-
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nerad utifrån ett närmast medeltida formspråk.”17 Och Åman menar att det är just
denna historiska anspelning som gör att högskolan märks.18

Magasinstraditionen handlade också om ett mer närliggande exempel i form av Kul-
turmagasinet. Kulturmagasinet, väl exponerat för förbipasserande på E4:an, inrym-
mer sedan 1986 såväl stadsbibliotek som Sundsvalls museum och ligger mellan Pack-
husgatan och Sjögatan. Namnen vittnar tillsammans med magasinsbyggnaderna om
den livliga hamnstad Sundsvall en gång var. Av de från början sex magasinsbyggnade-
rna, alla uppförda under första halvan av 1890-talet, finns idag fem kvar. I den nu-
mera ensamma byggnaden västerut är busstationen belägen, medan de fyra övriga i
kvarteren Briggen, Skonerten, Kuttern och Barkassen ingår i Kulturmagasinet.

Arkitekterna var Sven Malm och Gustaf Hermansson, båda namnkunniga arkitekter
i återuppbyggnaden av Sundsvall efter branden 1888, och den variationsrikedom som
syns i Stenstadens övriga bebyggelse från samma tid är också skönjbar här – varje
magasin har en egen karaktär. De kom emellertid inte att användas som hamnmagasin
i den utsträckning som var tänkt då järnvägen alltmer kom att överta varutransporte-
rna till staden. Magasinen kom istället att tjäna som förvaringsutrymmen för handeln

Bild 5. Magasinsbyggnaderna används idag som bostäder och ger Trondheim en Venediglik-
nande karaktär.
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i centrum samt som butikslokaler. Men lokalerna stod mer eller mindre tomma från
1930-talet vilket ledde till diskussioner kring eventuell rivning. Arkitekten Peter
Celsing förordade på 1960-talet en rivning då han ritade en kommunal förvaltnings-
byggnad på norra sidan av Selångersån. Han tänkte sig denna sammanlänkad med en
guldkula på platsen för magasinen. Detta förgyllda klot skulle bland annat innehål-
la restaurang och konserthall men planerna kom aldrig att realisera.19

Men istället för rivning blev det ett återställande av byggnaderna till det ursprungli-
ga skicket samt en överglasning av gaturummet däremellan med arkitekten Esse Fahl-
man vid Riksbyggen Konsult som ansvarig. Han påpekar i sin kommentar till Kul-
turmagasinet i tidskriften Arkitektur att magasinsbyggnaderna efter renoveringen
minner ”om storhetstiden i Sundsvall kring sekelskiftet.”20  Vi ska då ha i åtanke att
1980-talet var en problematisk tid för Sundsvall och att sekelskiftets blomstrande stad
levandgjordes genom Kulturmagasinet.

När Olof Hultin därefter kommenterade byggnadskomplexet i samma tidskrift såg
han Kulturmagasinet som ”en sympatiskt otidsenlig manifestation”.21  Detta kan tyck-
as märkligt då de inglasade gallerierna där ute- och innemiljö samsades var ett van-
ligt grepp under 1980-talet men förmodligen ligger det otidsenliga i att man valde att
bevara istället för att riva.

Bild 6. Kulturmagasinet tog i bruk 1986 och var ritat av Esse Fahlman från Riksbyggen
Konsult,  senare  A o T som deltog i idétävlingen om högskolecentrat vid Åkroken.
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Inglasningarna i mittskeppen på byggnaderna i Campus Sundsvall refererar direkt till
Kulturmagasinet precis som de skorstensliknande luftinsläppen. Däremot kan knap-
past några andra likheter uttydas då magasinen vid hamnen var klädda i stenstadens
eklekticism utan medeltida inblandning. Vad vill arkitekten säga genom att anföra
dessa exempel som influenser?

I boken Arkitekturens ismer (1997) sökte professor Finn Werne sig fram i 1960-, 70-
och 80-talens strömningar genom att ta avstamp i modernismen och dess rötter.
Redan i inledningskapitlet tar Werne avstånd från synen på arkitektur som en pro-
dukt skapad i mer eller mindre slutna rum och enbart utifrån vedertagna modeller och
fastslår istället att: ”Hur arkitekters uppfattningar och synsätt förändras är på ett helt
annat sätt kopplat till förändringar i samhället och kulturen i helhet.”22  Och för att
visa på detta fenomen använder han sig av begreppet kontext men differentierar dess
betydelse genom en tudelning i extentionell respektive intentionell kontext. Den
extentionella kontexten innebär ”sammanhang med och referenser till den förehavan-
de världen, sådan den är eller uppfattas vara.”23  Platsens förutsättningar och historia
kan utvidgas mot att inkludera mer allmänna förhållningssätt och mer specifika ar-
kitekturhistoriska referenser.

Vad gäller den intentionella kontexten så syftar den snarare till att förändra den fö-
rehavande världen än att anpassa sig till den och refererar därmed istället ”till något
mentalt, till en tanke, till en dröm eller en vision.”24  Werne försöker därmed kom-
ma åt arkitektens avsikter och hur dessa synliggörs i arkitekturprojektet men med
förbehållet att: ”intentionella meningar och betydelser förhåller sig alltid, mer eller
mindre medvetet, till den extentionella kontexten i avsikt att förändra den eller helt
enkelt genom att etablera och upprätthålla en skillnad.”25  I denna användning av
begreppet kontext tillhandahålls ett verktyg för att studera och undersöka arkitektens
avtryck och intentioner men också för att diskutera universitetsarkitekturens innebörd
och symbolvärden.

I såväl tävlingsförslaget som i det vidareutvecklade byggnadsprogrammet utmålas den
extentionella kontexten som anpassningen till platsens historia och förutsättningar, äldre
universitetsstäder så som Bologna och arkitekturhistoriska förebilder med koppling till
Sundsvall. Denna referensram var tydlig och igenkännbar för allmänheten, inte minst
för juryns medlemmar. Om vi istället ser till projektets intentionella kontext framträ-
der en bild som inte ligger långt från Altons påstående om högskoleområdet som ”ett
publikfrieri”.26

När Arken Arkitekters chef Torbjörn Einarsson, som tillsammans med arkitekt SAR
Peer-Ove Skånes var ansvariga för etapp ett, skriver om det färdiga högskolecentrat
i Sundsvalls museums bok Staden åt skogen: Sundsvalls bebyggelse 1940-tal – 1990-tal
(1998) var rubriken ”Tillbaka till staden med Mitthögskolan som exempel”. Här ut-
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kristalliseras den vision som Arken Arkitekter har implementerat i projektet från täv-
lingsförslagets första ord: ”Universitetet som en stad”27  till den slagkraftiga rubriken
på Sundsvalls Tidnings förstasida dagen efter invigningen: ”En lovprisad stad i sta-
den”.28  Staden ställdes från första början i centrum och anledningen till detta förklaras
under den uppmanande rubriken ”Bygg det som efterfrågas!”:

Innerstaden är efterfrågad. Låt oss då bygga mer av bristvaran innerstad! Enkla skjul
i ett fiskeläge betingar fantasipriser – låt oss då bygga mer av bristvaran fiskeläge!
Trissade taxeringsvärden tvingar skärgårdens fastboende från sina hus – låt oss då
med vykortets hjälp göra mer av den stadstypen så glädjen blir åtkomlig för fler!
Bygg mer Sigtuna i Sigtuna, mer Trosa i Trosa! Och mer, vadå, i Sundsvall?
Med ungefär denna ansats formade vi på ARKEN Arkitekter vårt förslag till hur
Sundsvall kunde berika sin stad när man skulle lokalisera sin högskola och forma
sitt kommande universitet. Här fanns ett utmärkt tillfälle att visa att stadens gram-
matik av gator och kvarter alltfort är mycket användbar.29

I tävlingsbidraget ingick en illustration, en skiss kring byggnadsmönster för skolor av
arkitekten Leon Krier. Han inledde arkitektbanan under 1980-talet som en stadens
främste försvarare, en reaktion mot tidigare decenniernas, läs modernismens, stads-
byggnadspraktik. Krier var aktiv i debatten och brukar ses som en arkitekternas ar-
kitekt då han inspirerade många av dagens kända arkitekter, till exempel James Stir-
ling, Michael Graves och Frank Gehry.30

BILD 7. This school will be composed like a city…”, står det att läsa över den icke-överstrukna
skissen och vidare ”…with small and big buildings according to their importance”.
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Kriers stadsideal är den gamla europeiska staden, opåverkad av industrialiseringen.31

Johan Rådberg beskriver idealet som:
En sammanhållen stad av måttlig storlek, väl avgränsad mot det omgivande land-
skapet (med en stadsmur). Staden är inte större än att man kan gå till fots igenom
den på tio minuter. Totalt rymmer den inte mer än ca 30 000 invånare. Gator och
torg bildar karaktärsfulla stadsrum. Byggnaderna är av två typer: å ena sidan de
privata bostadshusen, som är av måttlig storlek, å andra sidan de offentliga bygg-
naderna: kyrkor, skolor, museer etc. De offentliga byggnaderna är karaktärsbygg-
nader, de är mer påkostade, de ligger vid viktiga platser, de markerar sig i staden.
Det typiska bostadshuset är det lilla borgarhuset, med butik eller verksamheter i
bottenvåningen, bostäder ovanför. Till bostadshusen hör en avskild privat gård eller
trädgård.32

Torbjörn Einarsson anknyter till denna småstadstyp men betonar kvarteret som en-
het och framhåller ”kvartersstaden i nordisk skala” som en förebild. De små kvarte-
ren som delar in Åkroken är väl synliga på en karta över området men framträder min-
dre tydliga i verkligheten då fasaderna snarare bildar en sammanhållen enhet. Den-
na stadsbyggnadsideologi utgör en tydlig idébas för Arken Arkitekters högskolecen-
trum och förmedlas genom bildmaterialet och de korthuggna beskrivningarna av
platsen och högskolan: ”Sundsvalls universitet är en liten stad i staden.”33  Man kopp-
lar därefter ihop denna typ av stad med hur människorna och verksamheten funge-
rar där: ”Sundsvalls universitet präglas av nybyggaranda, improvisation, korta besluts-
gångar, informella möten, en humanistisk grundsyn och en tydligt uttryckt egen
identitet.”34 Skulle inte detta vara möjligt i ett universitetsbygge från 1960-talet? Att
projektets intentionella kontext utgörs av denna syn på staden bekräftades också ge-
nom de pris som senare tilldelades Campus Sundsvall.

Samma år som invigningen av Åkroken, 1997, belönades Sundsvall med ”Stadsmil-
jörådets utmärkelse för Skönhet och omtanke i offentlig miljö”. Stadsmiljörådets
broschyr visar Campus Sundsvalls fasad med Selångersån framför som första sida. Här
återfinns också motiveringen:

Stadmiljörådets utmärkelse 1997 går till Sundsvall för ett framåtsyftande samspel
mellan kommun, näringsliv och högskola för att utveckla Sundsvalls identitet som
kultur- och kunskapsstad, höja den allmänna kompetensnivån samt berika stads-
bebyggelsen och stadslivet.35

Vidare i texten fokuserar man på Campus Åkroken och menar att campus ”vitalise-
rar” den västra delen av staden och tolkar högskoleområdet som ett bidrag till Sunds-
valls utveckling:

Den nya bebyggelsen har en stadsmässig karaktär, som anknyter både till magasi-
nen vid hamnen och till den medeltida europeiska handelsstaden. Åkroken har en
välkomnande atmosfär som inspirerar till studier och erbjuder många möten mel-



AVTRYCK OCH SPEGLINGAR

121

lan lärare, studenter och besökare. Genom att välja en plats med stark historisk
laddning och en traditionsassocierande arkitektur har Sundsvall markerat ett brott
med industrisamhället och ett kliv in i kunskapssamhället. Åkroken, som ritats av
Arken Arkitekter AB, är redan mycket uppskattat av Sundsvallsborna.36

Stadsmiljörådet tar i ingressen ställning för lokaliseringen av universitet och högskolor
i städerna: ”Stadsmiljörådet menar att universitet och högskola på campus utanför
staden inte ger samma positiva effekter som om forskning och utbildning integreras
i staden.”37  Vidare i broschyren visar man på hur denna integration ser ut i Sunds-
vall.

Den andra utmärkelse som Campus Sundsvall erhöll var av betydligt tyngre karak-
tär. 2005 tog Torbjörn Einarsson emot Charter Awards i USA, ett pris som Akade-
miska Hus påstår är ”ett av världens mest prestigefyllda stadsbyggnadspriser och nå-
got av en motsvarighet till Oscarsstatyetten.”38  Charter Awards delas varje år ut av
CNU, Congress for the New Urbanism, och är indelat i fyra kategorier. Campus
Sundsvall, eller Åkroken, som området kallades i dessa sammanhang fick pris i klas-
sen ”Block, Street and Building”. De andra är ”The Region: Metropolis, City and
Town”, ”Neighbourhood, District and Corridor” samt ett studentpris.39  Hur utses
då en vinnare i detta stadsbyggnadspris? Congress for the New Urbanism ger riktlin-
jerna på sin hemsida:

Each year, CNU’s Charter Awards recognize projects across the world that best
embody and advance the principles of the Charter of the New Urbanism. As se-
lected by a jury of leading urbanists, honorees set the gold standard for urban design
and development and serve as powerful examples for future development.40

Charter of the New Urbanism kan beskrivas som ett program för hur städer bör byg-
gas och fungerar samtidigt som ett manifest för den amerikanska rörelsen Congress
for the New Urbanism.41  Rörelsen belyser stadens kvaliteter genom att i programmet
formulera en regeluppsättning för stadsbyggnad. När Mats Hultman sammanfattar
rörelsens ideologi i avhandlingen Seaside, Celebration och Windsor: Studier i urbana
estetiska regler (2002) är ”grannskapet” ett nyckelord. Att bekämpa förorternas utbred-
ning genom att planera för täta grannskap med närliggande kollektivtrafik är den
grundläggande punkten. Grannskapen ska vara stadsliknande vilket innebär hög tät-
het och funktionsblandning. Storleken på ett grannskap anges till en radie på 4-500
meter från centrum och kvarteren får inte överstiga 200 meter. Offentliga områden
och byggnader är viktiga och ska vara tydliga komponenter i stadsbilden.42  Den av-
slutande punkten rör detaljnivån:

Husen ska ha en sammanhållen karaktär som anknyter till lokala traditioner och
därigenom stödjer bildandet av en lokal identitet och gemenskap. Detta uppnås
genom användandet av design codes, designregler (eller – koder) som styr utform-
ningen av hus och kvarter.43
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Samstämmigheten är stor mellan dessa riktlinjer och uppbyggnaden av Campus
Åkroken. Den enda avvikelsen rör funktionsblandningen då campus är en arbetsplats,
om än med ett fåtal rekreationsmöjligheter. Denna önskan om återerövra ett äldre
stadsbyggnadsskick kom också till uttryck i Sverige bland annat genom arkitekten och
samhällsbyggnadsforskaren Jerker Söderlinds bok Stadens renässans: Från särhälle till
samhälle. Om närhetsprincipen i stadsplaneringen (1998). Han ingick också i den grupp
som arbetade med tävlingsbidraget Fenix under ledning av Einarsson och Skånes.
Söderlind driver i boken tesen att funktionalismen förstörde staden, såväl planeringen
av staden som kulturen i densamma och menar att det är dags att återupprätta sta-
den enligt närhetsprincipen.44

Peder Alton berörde i sin recension av Campus Sundsvall ytterligare en influens i den
i Sverige verksamme arkitekten Ralph Erskine (1914-2005). Arken Arkitekter var ett
företag med rötter i Erskines verksamhet och ”släktskapet” är uttalat, inte minst i
översiktsverket Att bygga ett land (1998) där Arken Arkitekter presenteras i biografi-
delen: ”Kontoret […] arbetar i hög grad vidare med Erskines arkitektursyn och en tro
på en småskalig och varierad, stadsmässig bebyggelse med blandade funktioner.”45

Ser vi till Erskines bostadsområden skulle de också kunna gå under beteckningen
”grannskap” men här saknas ofta ett tydligt centrum och områdena består enbart av
bostäder. När arkitekt Mats Egelius beskriver bostadsområdet Brittgården i Tibro
kommer vi nära Arken Arkitekters terminologi: ”För att åstadkomma klimatskydd och
samtidigt en stark ’urban identitet’ har Brittgården utformats som ett litet samhälle
i samhället – inramat mot norr av bostadsblock i flera våningar.”46  Och hänsynsta-
gande gentemot klimat och väderstreck görs även av Arken Arkitekter som till exempel
när de i tävlingsbidraget anger en anledning till varför en invändig galleria är nödvän-
dig då det ofta är ”… kallt och mycket snö i Norrland.”47  Också livet mellan husen
var en viktig faktor att arbeta med för Erskine. Egelius fortsätter beskrivningen av
Brittgården:

Gruppbildning är ett av Erskines nyckelord. För att stimulera till grannkontakter
ser han bortom de definierbara grupperingarna (kring skolor, köpcentra etc) och
försöker i stället införa begreppet ’skvallergrupper’.48

En liknande tanke finns också i Arken Arkitekters Fenix då man till exempel beskri-
ver parken mitt i Åkroken som ”ett gemensamt gårdstun för spontana möten, sam-
lingar och samtal.”49  Och vidare att:

Humlegården består av flera mindre gårdsrum. Här finns små kontemplativa hör-
nor och bersåer för samtal och egna tankar. Här finns en grön pelouse, gångstigar,
bersåer, ett grusat torg med utomhusmöbler och en liten vattenkonst.50

De bärande idéerna Campus Sundsvalls uppbyggnad återfinns också i Arken Arkitek-
ters tävlingsbidrag till den arkitekttävling som rörde utbyggnaden av Södertörns
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Bild 8. Huddinge sjukhus stora byggnadsvolym övergår i en mer uppbruten och
kvartersindelad bebyggelse i Arken Arkitekters förslag Stad.

högskola i Flemingsberg, söder om Stockholm. Arken Arkitekters förslag i etapp ett
kallades Stad, efter bearbetning till etapp två QI och i det avslutande parallelluppdra-
get QI2.51  Tävlingen utlystes på hösten 1995, samma år som Södertörns högskola
inrättades, och var uppdelad i två etapper. White Arkitekter vann den första med
bidraget Helios och den andra med en vidareutveckling av förslaget men med ett nytt
motto, 2000.52  Därefter begärde brukarna, det vill säga högskolan, en parallellskiss
mellan White och Arken Arkitekter.

I Arken Arkitekters bidrag Stad var högskoleområdet vid Huddinge sjukhus uppbrutet
i mindre kvarter med ett öppet torg i mitten. Om man tolkar förslaget som ett svar
på tävlingsprogrammets uppmaning att frammana idéer för framtidens högskolemil-
jöer:

Inte bara högskoleområdet i sig är då av vikt – också samverkan med den omgi-
vande stadsdelen är av betydelse för högskoleområdets funktion. Det gäller ytterst
att uppnå balans mellan högskolans inre funktion och dess integrering i omgivan-
de bostads- och arbetsmiljöer.53
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Bild 10. Moas båge
anpassar skalan efter
grannskapets stora
byggnader och kröner
kullen.
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Så tyder Stad på att arkitekterna valde att kontrastera den omgivande storskaliga och
senmodernistiska omgivningen i form av Huddinge sjukhus och bostadsområdet
Grantorp genom att anlägga samma typ av nordisk småskalig kvartersstad som var
modellen i Sundsvall.

I alla förslagen, från Stad till QI
2
, finner man det treskeppiga huset men här utan

historiska förebilder. Istället anförs det funktionella med en ljusgård i mitten som ”det
akademiska köksbordet” där studenter och lärare kan förenas.54  Denna rumsbildning
återfinns i många av Erskines projekt, inte minst i foajén som fogar samman Block-
huset med Universitetsbiblioteket på Frescati och bland annat innehåller kafé och
utgör en knutpunkt med trappor och inglasade likväl som öppna korridorbroar mel-
lan de två byggnadskropparna. På tvären mot denna fog löper dessutom en ”bokens
gata” genom biblioteket, ett stråk öppet upp genom våningarna med takljusinsläpp,
vilket förlänar en treskeppig karaktär åt byggnaden. Här, precis som hos flera av Ers-
kines byggnader, är också taket nästintill skulpturalt utformat – ventilationstrummor
utgör iögonfallande krön. Mats Egelius ställer i monografin Ralph Erskine, arkitekt
(1988) apropå universitetsbiblioteket frågan: ”Är det en ångbåt eller ett lokomotiv
som är på väg över Djurgårdsslätten?”55

Arken Arkitekters förslag kom aldrig att realiseras. Istället invigdes Whites Moas båge
2002.

Arken Arkitekter med Torbjörn Einarsson i spetsen företräder en idéströmning kring
stadsbyggande som dels utgör en fortsättning på Ralph Erskines idéer och dels tillhör
en internationell strömning där det historiska stadsbyggandet är i fokus. Leon Kriers
tankar och idéer återfinns i New Urbanism-rörelsen och i Campus Sundsvall men den
tydligaste signaturen lämnar trots allt Arken Arkitekter. Tillhörigheten och anpass-
ningen till platsen är förvisso uttalade, både i text, bild och arkitektur men då liknande
gestaltningar också återfinns i senare projekt så förefaller arkitektens avtryck väga tyng-
re än den retorik som beledsagar arkitekturen. Varför tilltalades staden Sundsvall av
denna ideologi?

Bild 9. Silhuetten påminner om Campus Sundsvalls med tydliga ”skorstenar” och treskeppiga
byggnadsvolymer med branta takfall.
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Sundsvall med Stenstaden i centrum
När Stadsmiljörådet tilldelade Sundsvall sin utmärkelse 1997 var det med motivering-
en att staden tillsammans med näringslivet och högskolan utvecklat stadens identi-
tet från industristad till kunskapsstad. Att denna förändring var viktig befästs också
av uttalandet från utbildningsministern: ”Sundsvall skulle förvandlas från att vara en
industristad till en kunskapsstad, och då öppnas nya möjligheter.”56  Men vad var och
vad är Sundsvall före respektive efter tillkomsten av Campus Sundsvall? En norrländsk
stad, en industristad, en riktig stad, en stenstad?

Henrik Widmark undersöker begreppet stadsidentitet i avhandlingen Föreställning-
ar om den urbana världen: Identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg
1905-1935 (2007) och definierar det enligt följande: ”… en eller flera domineran-
de föreställningar som avser att ge staden mening.”57  Widmarks undersökning rör
stadsbildens innehåll och den process genom vilken bebyggelsen och stadsplanen har
kommit att representera och förmedla föreställningar om Helsingborg. Att kritiskt
granska Sundsvalls bebyggelsehistoria såsom den skrivits i till exempel stadsmonogra-
fier är därför nödvändigt för att finna de sammanhang av mening, minnen och refe-
rensramar som skapar stadsidentiteten och som kan ge svar på frågan varför just Fe-
nix passade beställaren, det vill säga Sundsvalls kommun.

Etnologen Per- Markku Ristilammi påpekar i boken Mim och verklighet: En studie av
stadens gränser (2003) att: ”Representationer som skänker oss en känsla av identitet
hämtas från historien eller framtiden i form av utopier och visioner.”58  Att såväl fram-
tiden i form av högskolans utveckling som historien har varit närvarande i Campus
Sundsvall från tävlingsprogrammet till det fungerande universitetsområdet är tydligt
och påpekas inte minst i informationsmaterialet från Mittuniversitetet och Akademis-
ka Hus.

Stadsidentiteten i Sundsvall är starkt kopplad till stadsbilden. Få städer i Norrland bär
på en sådan stolthet över sin arkitektoniska form, vilket märks i den stora mängd lit-
teratur som finns i ämnet. Möjligtvis går det att jämföra med Kiruna i fråga om in-
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tresse för stadens utformning och arkitektur. I Kiruna handlade det emellertid om en
helt ny stadsbildning vid det förra sekelskiftet, medan det i Sundsvall rörde sig om en
återuppbyggnad efter en förödande och omfattande stadsbrand något decennium
tidigare.

I den litteratur som ägnas åt arkitektur- och stadsplaneringshistoria är stadsbranden
ofta en utgångspunkt, ett år noll i stadens bebyggelsehistoria. Dels beror detta på att
merparten av staden förstördes och dels på att det som skapades därefter ofta lyfts fram
som unikt, en stadskärna helt uppförd i sten och därmed den första av sitt slag i
Norrland. Dessutom framstår den idag som väl bevarad i jämförelse med många an-
dra svenska stadscentra.59  Den centrala stadsdelen Stenstadens fascinerande historia
åskådliggör för en arkitekturintresserad vurmen för nystilar och eklekticism mot slutet
av 1800-talet. Men historien visar också hur de penningstarka i samhället, i Sunds-
valls fall industrins patroner och direktörer, utövade ett direkt inflytande på arkitek-
turen och stadens form varvid staden också kan beskrivs som en manifestation över
kapitalismen. Den baksida som följde med Stenstadens framväxt i form kåkstäder och
segregation har ägnats mindre intresse liksom stadens tidiga historia. I försöken att
närma sig Campus Åkroken genom Sundsvalls bebyggelsehistoria tycks dessa delar
emellertid vara minst lika viktiga som Stenstadens relativt korta historia.

Det finns två stadsmonografier utgivna; historikern Nils Ahnlunds (1889-1957)
Sundsvalls historia i tre volymer utgivna mellan åren 1921 och 43 behandlar tiden
fram till 1860-talet och kan betecknas som ett pionjärverk i ämnet. Samma titel,
Sundsvalls historia, har också den senare monografin från början av 1990-talet. Även
denna översikt består av tre volymer och är utgiven med historikern Lars-Göran Tede-
brand som redaktör. Här ägnas den första volymen åt Sundsvalls tidiga historia, från
Medelpads fornhistoria till stadens utveckling fram till 1880-talet. I denna del bidrar
Nils Blomkvist med kapitlet ”När blev Sundsvall stad: Om stadsbildningens förutsätt-
ningar, föregångare och slutliga förverkligande” medan Inger Liliequist ansluter till
Blomkvist med kapitlet ”Stadsplanering och bebyggelseutveckling från 1621 fram till
stadsbranden 1888”. Båda dessa författare stödjer sig delvis på Ahnlunds tidigare
stadsbiografi.

För övrigt finns en omfattande utgivning av mindre böcker kring stadens arkitektur,
ofta i form av stadsguider men också böcker som koncentrerar sig på ett hus eller ett
tema. Gemensamt för dessa är att lejonparten behandlar Stenstadens arkitektur.

Att Sundsvall inte var någon anmärkningsvärd stad fram till 1800-talet då sågverks-
industrin etablerades och expanderade har redan påtalats. Möjligen bestod den största
förändringen dessförinnan i användningen av fasadfärg, en process som under 1700-
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talets lopp ändrade de svenska städernas karaktär då timmerhusen kläddes med pa-
nel som målades. 60

Med frihetstiden följde en långsamt expansiv period då stadens handels- och närings-
verksamheter växte och antalet invånare sakta ökade. Under 1700-talet kom också
handelsrestriktioner och seglationsregler att lätta för att mot slutet av seklet försvin-
na vilket självfallet ledde till en ökad handel både inom riket och internationellt.61

Trävaruhandeln och sågverksindustrin, hamnen och varvsindustrin lockade penning-
starka invånare till staden med omnejd och föranledde att dessa under 1700-talets
första hälft trädde in i rollen som ”handelskapitalister”.62

Stadens ställning i förhållande till andra städer längs Norrlandskusten förbättrades och
ett tydligt exempel på detta är att staden 1762 utsågs till residensstad i det nya Väs-
ternorrlands län. Denna prestigefyllda roll gick emellertid förlorad redan 1778 till
Härnösands fördel då man i Sundsvall inte hade lyckats uppföra ett länsresidens.
Orsaken till detta misslyckande förefaller vara brist på medel och en icke alltför ge-
nerös hållning från statsmaktens sida.63

Det var först vid mitten av 1800-talet som Sundsvall började sin verkliga expansion
till följd av sågverksindustrins utbyggnad och hamnens alltmer ökande kapacitet.
Dessförinnan, 1803, hade staden ånyo brunnit ner och återuppbyggnaden efter denna
brand resulterade i den stad som skulle förstöras 1888. När staden byggdes upp ef-
ter 1803 års brand, som hade förstört stadens centrum och kvarteren västerut fram
till kyrkan, beslutade de styrande att staden skulle ”ges en helt ny karaktär.”64  Vad
denna karaktär bestod i och varför den är viktig framkommer i Ahnlunds Sundsvalls-
skildring där han pekar på en strävan efter ”geometrisk regelbundenhet” för att sta-
den därigenom skulle undslippa trängsel och brandfara. Denna strävan resulterade i
en upprätning av tvärgatorna, ett par nya långgator samt en större torganläggning.

Även hamnen reglerades med nya kajkanter och varvsplatsen flyttades till dess östra
delar.65  Således fanns redan före den stora stadsbranden en diskussion i Sundsvall
kring stadens karaktär där de kommersiella intressena styrde stadens utformning till
förmån för de besuttna. Deras byggnader centrerades till Storgatan medan mindre
bemedlade och deras verksamheter förlades i angränsande kvarter, som till exempel
Åkrokens vårdinrättningar, brännerier och bryggerier.

Ristilammi menar att: ”Identiteterna bygger på avlagringar som inte försvinner helt
men som också överlagras av nya erfarenheter.”66 Att Campus Åkroken, precis som
platsens tidigare verksamheter ligger på gränsen, mellan centrum och periferi, är en
sådan avlagring som dominerar i föreställningen och gestaltningen av Åkroken. Ar-
kitekturen associerar till byggnader i Stenstaden men huvudentrén är vänd mot nord-
väst, från stadskärnan.
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Under tre decennier, med start 1860 ökade stadens befolkning från 4 400 till nästan
14 000 vilket självfallet gav återverkningar på stadens utformning och innehåll.67

Städernas tillväxt under 1800-talet var ett allmänt fenomen och innebar dels en ökad
befolkningstäthet och därmed sämre bostadsstandard för majoriteten av stadens in-
vånare och dels en förbättring av stadens utbud vad gällde rekreation, kommers och
service; fördelar som framförallt kom det allt mer framträdande borgerskapet till del.
Återverkningarna av denna expansion på Sundsvall hamnar dock i skymundan av
stadsbranden 1888 i litteraturen men det är värt att betona att staden redan före bran-
den hade märkt av förändringsviljan och lusten till att manifestera makt- och samhälls-
positioner genom arkitektoniska uttryck. Industrin blev under 1800-talet en allt vik-
tigare aktör i Sundsvall trots att dess verksamheter i huvudsak var förlagda till stadens
omland. Detta märks inte minst genom den industri- och lantbruksutställning som
gick av stapeln 1882. Egentligen rörde det sig om tre utställningar som hölls under
juli månad, förutom industri- och lantbruksutställningen också en fröutställning samt
en konstutställning.68  Denna blandning av teknik, lantbruk och kultur följer sam-
ma recept som de flesta andra utställningar under 1800-talets andra hälft. Sundsvall-
utställningen manifesterade Norrlands tillgångar, skapade en mötesplats för såväl den
stora allmänheten som för de med ekonomiska intressen och blev därmed också en
manifestation över en ny tid, den industriella epoken. Idéhistorikern Anders Ekström
pekar på den kraft som fanns i 1800-talets utställningar: ”Den utställda världen skulle
bilda, nationalisera och civilisera åskådarmassorna i syfte att skapa en gemensam,
konfliktöverskridande grund. Det var ett identitetsskapande som eftersöktes, en in-
ternalisering av en mentalitet.”69  I detta sammanhang är det viktigt att ha händelserna
några år tidigare, den stora Sundsvallsstrejken 1879, i åtanke. Utställningens betydelse
som uppfostrande och bildande för arbetarklassen var förmodligen en mycket viktig
del vid sidan av de ekonomiska intressena.70

Sundsvallsutställningens betydelse för arkitekturen och framväxten av ett modernt
stadsrum påpekas av Peter Sundborg i boken Ornament och makt: Sundsvall från trä-
stad till stenstad (2001). Det var på utställningen som arkitekten Herman Theodor
Holmgren presenterade ritningarna till det bankpalats som Sundsvalls Enskilda Bank
hade beställt och som några år senare stod färdigbyggt, helt i sten vid Stora torget.71

Vid samma tid lät Fredrik Bünsow, ägaren till sågverken i Mon och Skönvik, bestäl-
la ett slott av arkitekten Isak Gustaf Clason. Merlo slott, i närheten av Timrå, stod
färdigt 1885 och var en annorlunda ägarbostad jämfört med de herrgårdsliknande
bostäderna i trä som annars var tradition.72  Idag härbärgerar byggnaden SCAs cen-
tralarkiv.

1880-talet framstår i historieskrivningen som det decennium då Sundsvall kom att
manifestera sina framgångar genom byggnadsverk som inte längre tillhörde det lokala,
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eller ens det norrländska, arvet och traditionen. Genom sågverksindustrins ägare till-
fördes aspirationer att välja andra förebilder och bryta det mönster som de norrländska
småstäderna följde vad gällde stadsbyggnad. Stockholm var istället den stad som skulle
efterliknas. Möjligen etablerades redan här en vidare syn på arkitekturens möjlighe-
ter att representera staden som följer med in i nästa sekels byggnadsprojekt, som till
exempel Campus Sundsvall.

När stadsbranden 1888 ödelade den växande staden var det en katastrof som gav
återklang i hela riket. Inte bara Sundsvall brann denna het och torra midsommardag,
även Umeå och dess grannstad över Kvarken Vasa förstördes av bränder samtidigt.
Precis som i dessa städer var det endast några få av stadens byggnader som klarade sig
från lågorna; Järnvägsstationen från 1874, nuvarande Casino Cosmopol, och lärover-
ket eller Hedbergska skolan från 1886 står kvar än idag och är två exempel på bygg-
nader från tiden före branden. Brandens förödelse sträckte sig över ett stort område,
från den sydöstra delen av Åkroken, till järnvägsparken i öster medan Norrmalm för-
skonades liksom sågverken runt fjärden.73  Stenstadens tillkomst är som tidigare
nämnts väl dokumenterad och jämförs ofta med återuppbyggnaden av Umeå. Förde-
larna fanns på Sundsvalls sida men staden hade också drabbats hårdare. I Umeå för-
stördes 200 tomter, i Sundsvall nästan det dubbla, i den förra blev 2300 människor
hemlösa medan Sundsvall över en dag fick 9000 hemlösa.74

Sundsvalls fördelar handlade om tillgången tillkapital. Försäkringsbeloppen var högt
ställda och det gick därför relativt snabbt att samla medel till att bygga upp staden.75

Till grund för dessa förutsättningar låg självfallet den ekonomiska utveckling som skett
under de gångna decennierna och de styrande i staden kunde därför påbörjad plane-
ringsarbetet direkt efter branden.

Då Umeå återuppbyggdes med låg träbebyggelse, med undantag för offentliga bygg-
nader i sten, gick Sundsvall en annan väg. I det första stadsplaneförslaget, utarbetat
av stadsingenjören Emil Rydbeck, som togs fram direkt efter branden var dock för-
ändringarna små. Merparten av bebyggelsen skulle vara i trä förutom de större offent-
liga institutionerna, gaturummet skulle breddas och tomterna glesas ut till förmån för
ljus och luft. Ett förslag i enlighet med den byggnadsstadga som hade antagits 1874.
Men Rydbecks förslag vann inte stadsfullmäktiges gillande. Brandskydd kunde ock-
så erhållas med hjälp av byggnader i sten, menade man och pekade på andra utgle-
sade städer som helt mist sin karaktär och ”kommersiell liflighet”.76  Precis som efter
branden 1803 var det kommersiella stadsrummet i fokus för diskussionerna och här
hade möjligheten till radikala förändringar infunnit sig.

Ristilammi menar att vi hämtar våra identiteter från representationer som symboli-
serar såväl historien som framtiden.77  Han diskuterar och problematiserar hemstaden
Malmös identitet som han menar idag medvetet produceras i form av storslagna och
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påkostade byggnadsprojekt där Malmö tillskrivs en identitet som framåtsträvande,
kontinentalt och kreativt.78  I Sundsvall låg också betoningen på framtiden när sta-
den byggdes upp efter branden, även om detta var en utveckling som hade påbörjats
tidigare.

Den metamorfos som förändrade Sundsvall från en norrländsk trästad till en konti-
nental stenstad grundade sig alltså på argument av både ekonomisk och estetisk ka-
raktär där de för tiden så vanliga mönsterplanerna avvisades.79  Snarare fanns förebilder
i Stockholms nybyggnationer på malmarna varifrån också mycket av arbetskraften
hämtades då arbetet där avtog.80   Stadsplanen förändrades väldigt lite, grunden fanns
fortfarande i Tessins plan från mitten av 1600-talet och esplanaden var egentligen det
enda tillägg som i någon mån innebar förändring.81

Det är framför allt en arkitekt som har kommit att förknippas med stenstaden, Gustaf
Hermanson (1864-1931). Året efter branden och endast 25 år gammal vann han
tävlingen om ny stadskyrka och kom sedan att stanna i Sundsvall under nästan tio år
för att därefter återvända till Stockholm. I Sundsvall ritade han ett flertal monumen-
tala byggnader, förutom stadskyrkan eller Gustaf Adolfs kyrkan. Han hade sina röt-
ter i Isak Gustaf Clasons arkitektkontor och var därför bevandrad i de samtida ny-
byggnationerna i huvudstaden.82

Stenstadens arkitektoniska karaktär påvisar en mångfald av material-, färg och stilöv-
ningar som resulterade i en mycket varierad stadsbild där husen reste sig fyra till fem
våningar på höjden. Denna scenografi som inramade stadens torg och gaturum med-
förde förmodligen ett rikt stadsliv men skiljde sig också, enligt Anders Åman, från
andra städer i Sverige vid tiden där istället de offentliga institutionerna dominerade:

De fanns också i Sundsvall, men de var färre och spelade mindre roll än på andra
håll. Det var inte de som gav stadens deras ansikte. Det var de privata fastighets-
ägarnas byggen: stora bostadshus i tre eller fyra våningar med butiker i bottenvå-
ningen. Men denna privata bebyggelse hade offentliga anspråk på ett helt annat
sätt än den gamla borgerliga stadsbebyggelsen. Husen var inte bara till för sina in-
vånare. De vände sig utåt, de ställde anspråk: estetiska anspråk som också var so-
ciala anspråk.83

Den segregation som märktes efter den förra stadsbranden blev konsekvent genom-
förd då staden efter 1888 differentierades i den reglerade centrala stadsdelen Stensta-
den runt vilken oreglerade perifera delar växte fram.84  En inte helt ovanlig utveck-
ling i 1800-talets städer men mer märkbar i Sundsvall då de centrala kvarteren upp-
fördes under en mycket kort tidsperiod vilket tydligt uttrycks i arkitekturen.

Det som emellertid skiljer Sundsvall från många andra svenska städer och som idag
ofta lyfts fram i debatten är att den utgör ett gott exempel på bevarande av stadskär-
nan i motsats till de många exempel på stadskärnor som genomgick stora förändringar
under 1950-, -60 och -70-talen.85  I detta sammanhang presenteras den dåvarande
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stadsarkitekten Hans Schlyter (1910-80) som en stark försvarare av Stenstaden. Re-
dan i mitten av 1950-talet inledde han en försiktig och omsorgsfull bevarandeplane-
ring av kvarteren, en process med många inblandade; byggnadsstyrelsen, riksantikva-
rieämbetet, länsarkitekt, landsantikvarie och museichefen vid stadens museum samt
ett ständigt ”välvilligt intresse hos sundsvallsborna själva (…)”.86  Enligt Schlyter var
det inledningsvis endast enstaka byggnader ritade av kända arkitekter som fanns med
i bevarandediskussionerna, resonemang som enligt honom själv ”…var typiska för den
tiden.”87  Det är också något senare, vid inledningen av 1970-talet, som bevarande-
planeringen tar fart och resulterar i en klassificeringplan för byggnader uppförda före
1930.

För Stenstaden innebar detta att planerade rivningar ej kom till stånd och att istället
en mängd restaureringar utfördes. 1973 hölls en utställning på Sundsvalls museum
om Stenstaden och under decennierna som följt därefter har återbruk av äldre bygg-
nader varit en viktig ingrediens i Sundsvalls stadsplanering. Ett tidigt exempel är
Konsums stora butik som inrymdes i det Holmströmska huset ritat av Gustaf Her-
mansson 1891, där tidigare Saluhallarna fanns. Byggnaden som är belägen vid Sto-
ra torget omdanades till ett varuhus i Kooperativa Förbundets regi redan vid slutet av
1950-talet.

Emellertid drabbades andra delar av Sundsvall av rivningar. Ett exempel är Norrmalm,
de så kallade Skeppargatekvarteren på norra stranden av Selångersån, där det från
1800-talets mitt växt fram en träbebyggelse som också undkommit stadsbranden.

Bild 11. Stora torget vid sekelskiftet – ett resultat av den snara uppbyggnaden av stadens
centrala efter branden.
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1939 infördes ett nybyggnadsförbud för dessa kvarter och de sista delarna revs så sent
som 1973. Idag är denna del av staden ett kontors- och parkeringslandskap, bland
annat är SCA:s huvudkontor från 1962 och Telias konor från 1990-talet placerade
här.

Även på Västermalm, kvarteren som i väster angränsar till Stenstaden och i vars för-
längning Åkroken är beläget, revs en kulturhistoriskt intressant miljö bestående av
handelsgårdar från 1800-talets sista decennium. Här uppförde vid mitten av 1960-
talet Riksbyggen fyra bostadshus för bostadsrättsföreningen Guldsmeden.

Dessa fick ett senare tillägg i det kontorshus som uppfördes för Lokala Skattemyndig-
heten, vilket följer bostadshusens utformning och placering, och utgör enligt muse-
iintendenten Barbro Björk: ”en anslående blick där de vänder sina gavlar mot årum-
met; ett hötorgscity i sundsvallstappning.”88  Och precis som Hötorgscity så innebar
också denna nybyggnation att den gamla stadsplanen löstes upp och gamla byggnads-
mönster fick ge vika för en storskaligare bebyggelse. Guldsmeden tillsammans med
Skatteverkets kontor flankerar Storgatan från Stenstaden mot Campus Sundsvall och
utgör knappast en förbindelselänk mellan de två områdena.

När litteraturvetaren Annelie Brännström-Öhman på konferensen ”Umeå universi-
tet – identitet och utmaningar” presenterade sina tankar kring universitetets identi-

Bild 12. Guldsmeden tillsammans med Skatteverkets kontor ger karaktär åt Storgatan i
riktning mot Campus Sundsvall
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tet uttryckte hon identitet som ”en process som alltid är förankrad i en konkret his-
torisk situation (…).”89  Ser vi till valet av Arken Arkitekters förslag Fenix så ter sig
just det historiska sammanhanget relevant, framför allt om vi ser till beskrivningar-
na av Campus Sundsvall som ”stadens vagga” eller som platsen ”där staden har sina
rötter”. Vidare för Brännström-Öhman en diskussion kring centrum och periferi
kopplat till identitet och menar att ”varje resonemang om identitet förutsätter ock-
så en idé om vad som står i centrum och vad som befinner sig i periferin.”90  På samma
sätt menar Ristilammi: ”För att kunna skapa identitet, regional eller annan krävs sym-
bolisk kontrastering.”91  I Campus Sundsvall påbörjas denna kontrastering redan i
Fenix där arkitekten tydligt tar avstånd från 1960- och 70-talens externuniversitet. Att
Sundsvalls kommun också ville ha någonting annat tydliggörs i juryns utlåtande och
vidare i den återkommande formuleringen om Campus Sundsvall som ”en stad i sta-
den”.

Både Ristilammi och Brännström-Öhman pekar på den problematiska föränderlig-
heten hos identiteten. Att Sundsvall över en natt kunde förvandlas från industristad
till kunskapsstad är självfallet en överdrift men visar ändock på hur stadsidentiteten,
åtminstone i retoriken, är snabbt utbytbar. Samtidigt påpekar Brännström-Öhman
att ”ett stelnat och oproblematiserat identitetsbegrepp riskerar att befrämja fördoms-
fullhet snarare än förändring”.92  Att Sundsvalls kommun, i och med satsningen på
ett högskolecentrum i staden, lät Fenix stå i fronten för en omvandling av stadsiden-
titeten tyder på att man värnade om stadens bebyggelse- och bevarandehistoria. Men
Ristilammi ser också kritiskt på dagens allt snabbare identitetsproduktion och menar
krasst: ”Kanske är det identitetsbegreppets implosion vi ser i de stora bolagens febriga
önskan om ’corporate branding’, där till slut ingenting återstår förutom varumär-
ket.”93  Vems varumärke bär Campus Åkroken? Är det Mittuniversitetets, Akademiska
Hus, Arken Arkitekters eller Sundsvalls?
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Diskussion

Från Åbron, den största av broarna som leder in till Campus Sundsvall, ser man ut
över omgivningen. Selångersån flyter sakta förbi och trafiken på Universitetsallén är
det enda störande inslaget i ett annars fridfullt stadsrum. Med ryggen mot Mittuni-
versitetet är Västermalmskolan och Metropol på vardera sida av vägen dominerande.
Lutar man sig mot broräcket syns även Västhagen genom träden. De två förstnämnda
byggnaderna bidrar till upplevelsen av att man är på väg från staden, stora komplex
med lika stora parkeringsplatser framför och vid sidan. Västhagen, som ju från bör-
jan var ett sinnessjukhus lokaliserat till stadens utkant, ter sig som en distingerad
solitär i sammanhanget. Vänder vi oss sedan mot Campus Sundsvall öppnar sig inte
universitetet för oss, snarare kan vi glänta in i kvarteret längs vägen i brons förläng-
ning och på samma sätt ana verksamheten i Mälthusets stadiga och imposanta gestalt
bakom fönsterna. Längs husraden som följer åns krökning löper en promenadstig och
byggnaderna bildar en sammanhållen fasad som på ett par ställen bryts upp av sma-
lare vägar som leder in mot kvarterets kärna.

I materialet om Campus Sundsvall framträder ett antal aktörer vars intressen tycks om
inte sammanfalla så åtminstone överlappa varandra. Sundsvalls kommun ville få ett
högklassigt arkitektoniskt tillskott till staden, Akademiska Hus sökte attraktiva och
därmed efterfrågade lokaler, högskolan önskade synas i jakten på studenter och arki-
tektens intresse var att tillfredsställa beställaren. Ett gemensamt mål kan därför for-
muleras som en vilja att skapa arkitektur som märks. Att universitetsarkitektur un-
der det senaste decenniet kommit att uppmärksammas handlar inte enbart om den
kvantitativt stora utbyggnaden utan också om de många aktörernas behov av en tydlig
gestaltning, en arkitektur som ska uttrycka betydelsen av högskolans närvaro i staden.
Ser vi till Mälthuset och vidare den rad av byggnadsvolymer som speglar sig i åns
vatten så är universitetets utformning tydlig, både i kontrast till den omgivande be-
byggelsen och i den tydliga enhetlighet. Redan före invigningen hade byggnaden
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kallats för en symbolbyggnad. Här samlades centrala funktioner i en byggnad som
avvek i form och storlek från övrig bebyggelse. Är det därför Campus Sundsvall all-
tid presenteras genom fotografier tagna från detta håll?

Denna så ofta närvarande viljeyttring i arkitekturprojekt att inta en plats på om inte
världskartan, så åtminstone den nationella eller regionala kartan, är stor. Uttryck som
”arkitektur som annonspelare”, varumärkesarkitektur och branding är vanligt före-
kommande och visar på den roll arkitekturen tilldelas som ett verktyg i den rådande
ekonomiska verkligheten. Och det är inte bara enstaka byggnader som ingår utan hela
staden. I artikeln ”Varumärke och arkitektur” diskuterar Claes Caldenby detta feno-
men och pekar på tre bakomliggande drivkrafter: globaliseringen, upplevelseekono-
min och stadspolitiken som alla tillhör den ekonomiska vinstsyftande sfären. Globali-
seringen med dess ökade rörlighet av såväl människor som kapital leder till en hård-
nande konkurrens städer och regioner emellan. Upplevelsekonomin som lockar med
allt från hisnande äventyrsbad till gastronomiska happenings för att locka besökare till
vilka både turister och den inhemske invånaren räknas. Och slutligen den lokalt förda
politik som möjliggör denna utveckling. 1 I Diane Ghirardos Architecture After Mo-
dernism beskrivs den samtida universitetsarkitekturen:

Among the most recent examples of the idea of the architectural theme park is at
the University of California, Irvine, where Charles Moore, Frank Gehry, Rebecca
Binder and other architects were summoned to design campus buildings. To be
sure, some of these are fine works of architecture, particularly Gehry’s Enginee-
ring Building and Binder’s Social Science Satellite Food Fascility, but collectivly
they turn the University itself into a theme park, with prominent architects provi-
ding a variety of architectural themes.2

I Campus Sundsvalls fall har arkitekturen uppmärksammats genom ett antal arkitek-
turpriser. Sommaren 2008 tilldelas Campus Sundsvall ännu ett pris; Prix Européen
d’Architecture Philippe Rotthier pour la Reconstruction de la Ville för bästa campus. Priset
är ett samarbete mellan La Fondation pour l’Architecture, en stiftelse med bas i Brys-
sel som grundades vid mitten av 1980-talet av den belgiske arkitekten Philippe Rott-
hier (f. 1941), och A Vision of Europe, en sammanslutning av ett tiotal arkitekturskolor
däribland The Prince of Wales’ School of Architecture i London och The Institute for
the Study of Classical Architecture vid New York Academy of Art. I motiveringen
framställs Campus Sundsvall, eller här Campus Åkroken, som ett campus uppbyggt
och färgsatt efter lokal och regional tradition i kontrast till omgivningens funktiona-
lism dessutom påtalas likheten med en liten svensk medeltidsstad.3

Det är områdets helhet mer än de enskilda byggnaderna som har prisbelönats vilket
stämmer med det av arkitekten myntade uttrycket ”en stad i staden”. Från Universi-
tetsallén upplevs campus som ett tätbebyggt område och i söder bildar det en avslut-
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ning på Storgatan innan trafiken leds över Videsbron. Men vid Storgatan finns ing-
en samlande fasad trots att mer trafik passerar här och de flesta studenter kommer från
detta håll. Här uppvisar byggnaderna ett antal olika uttryck då de bevarade byggna-
derna finns här. Dessutom är deras placering inte i linje med Storgatan och vilket
skapar stora infarter till området. Storgatans relativt storskaliga bebyggelse tonas dras-
tiskt ned ju närmare Campus Sundsvall man kommer och entrén till området är på
intet sätt lika tydlig som via broarna i norr. Inte heller är det historiska anslaget när-
varande här trots den äldre bebyggelsen. Ågården syns bakom en tjock häck, det Sa-
landerska uthuset inte alls och Stenhusets tillbyggnad är snarare en nymodern gestalt-
ning där färgsättningen tar andan ur formen och ger volymerna karaktär.

I arkitekttävlingens program nämndes aldrig ordet identitet men vikten av platsens
historia tydliggjordes och vidareutvecklades sedan i Arken Arkitekters förslag Fenix.
Identitet var däremot ett ledord i en senare arkitekttävling om ett nytt högskolekom-
plex i Malmö. I programmet till arkitekttävlingen för Malmö högskola uppmanades
arkitekterna att ta till vara både på stadens och den specifika platsens historia och
karaktärsdrag samtidigt som högskolan också skulle symbolisera och representera de
visioner av den nya tidens högskola i ett nytt Malmö. Emellertid förekommer inte
orden, branding, varumärke eller annonspelare i programmet.4 Högskolan skulle,
precis som tidigare i Sundsvall, medföra ett skifte av stadens självbild och andras
uppfattning av staden, dess identitet. Båda städerna ville tvätta bort industri- och
arbetarstämpeln men valde olika sätt att gestalta skiftet. Då Malmö valde att visa upp
den samtida arkitekturscenen med start genom utställningen Bo01 förefaller Sunds-
vall snarare ha blickat bakåt. Stenstaden användes som en klangbotten redan vid
1980-talets mitt i fallet Kulturmagasinet, och även om man i arkitekttävlingsprogram-
met framför allt pekade ut den närliggande bebyggelsen som väsentlig så följer Cam-
pus Sundsvall Stenstadens karaktäristika i form av variation i formspråk, material och
färg. Att Campus Sundsvall aldrig blev föremål för några heta diskussioner har sin
orsak i att Stenstaden var en symbol för staden och den retorik som användes kring
denna också kom att användas för Campus Sundsvall; mångfald och variation.

Kunskapsstaden har varit en ledbild högskolebyggandet under 1990-talet. En stad där
spontana möten sker iscensatta av en ideal blandning av god stadsplanering och kre-
ativa invånare, möten som genererar tillväxt i en tid när den traditionella ekonomin
har gått i stå och frälsningen inte längre heter svenskt järn och trä utan snarare, kom-
munikation och kompetens. Industrins tidsålder var överspelad och vi omslöts av ett
globalt informationssamhälle där vår kreativa förmåga att söka nya vägar i ett allt
bredare och svårorienterat kunskapsfält var väsentlig. Den dåvarande socialdemokra-
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Bild 1. Ett uppslag ur Caldenbys bok  Universitetet och staden vid rubriken ”Externuniversitet”
ger en grå bild av universitetsanläggningarna från 1960- 0ch 70-talen.
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tiske utbildnings- och forskningsministern Thomas Östros satte fingret på förändring-
en i förordet till Utbildningsdepartementets informationsbroschyr ”Den öppna hög-
skolan” från 2001: ”Utmaningen är att bygga ett lärande samhälle med breda satsning-
ar på utbildning på alla nivåer som ansluter till välfärdspolitikens klassiska uppgifter
– att driva på förändring och modernisering av samhället”.4a

Om vikten av att studera visioner eller ”mental images” skriver också Rådberg.5 För
det modernistiska arkitekturprojektet spelade atlantångaren en viktig roll, menar Råd-
berg, och pekar på dess metaforiska innehåll vad gäller estetik, bostadsplanering, so-
cialt liv och rationella metoder.6 På samma sätt förhåller det sig med kunskapsstaden
som har blivit visionär ledbild för det framväxande kunskapssamhället, en idylliser-
ande bild av en småstad i det postindustriella Sverige där cykeln är det främsta trans-
portmedlet.

Den lilla kunskapsstaden skulle ha kunnat bli en efterhängsen följeslagare i svallvågo-
rna efter 1990-talets högskoleutbyggnad uppkommen som en reaktion mot hur ut-
byggnaden av högskolor, universitet och dess filialer gestaltades ett par decennier ti-
digare. Men ett decennium senare tycks Akademiska Hus affärsidé campus ha slagit
igenom och medfört att den högre utbildningens verksamheter i allt högre grad sam-
manförts till ett område i staden och ofta inlemmats i större byggnadskomplex.

Akademiska Hus intåg som fastighetsförvaltare på marknaden är en betydelsefull fak-
tor. Det statsägda företaget, har till skillnad från Byggnadsstyrelsen inget monopol vil-
ket innebär att verksamheten är konkurrensutsatt och ska generera vinst. Med detta
följer ett affärstänkande där varumärket Akademiska Hus etableras, affärsidéer slipas
och marknadsföring utvecklas. Att såväl högre utbildning, lärosätena, som förvalt-
ningen av de lokaler man huserade försattes i en liknande situation 1993 är ett märk-
ligt sammanträffande. I betänkandet kring ombildningen av Byggnadsstyrelsen pekas
under rubriken ”Högskolorna och deras lokalanvändning – några särdrag” campus ut:

Ett antal av framför allt de större universiteten och högskolorna har eller söker åstad-
komma sammanhållna områden, där alla eller åtminstone flertalet lokaler återfinns.
Härigenom kan man bättre utnyttja olika kontors-, laboratorie- och undervisning-
slokaler. Vidare ges bättre förutsättningar för att samla forskare och studerande från
olika ämnesområden för ett fruktbärande samarbete och för tvärvetenskapliga pro-
jekt. Ytterst kan campus ses som en väsentlig aspekt på universitetets identitet och
ansikte utåt.7

Att både brukaren och förvaltaren har ett gemensamt intresse i att vårda campusmo-
dellen är tydligt. Akademiska Hus förklarar campus dels som en förvaltningsidé och
dels som en möjlighet för brukaren att få en bättre miljö. En mening som ofta dyker
upp på baksidan av informationsbroschyrer, som en presentation av företagets verk-
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samhet, är följande: ”Akademiska Hus är ledande på kreativa miljöer och skapar le-
vande campus där studier, forskning, företag och service samverkar och ger växt-
kraft.”8 En formulering liknande den affärsidé som företaget redovisar på hemsidan:
”Akademiska Hus ska vara Sveriges ledande fastighetsbolag på kreativa och ändamåls-
enliga miljöer för högre utbildning och forskning.”9 Vad innebär ”kreativ miljö” och
”levande campus”? Akademiska Hus eget svar på frågan är följande:

Vi på Akademiska Hus är specialister på kreativa miljöer. Men vad menar vi egent-
ligen med en kreativ miljö? För oss är det en plats med uppslukande atmosfär som
lockar till inspiration och som ger förutsättningar för växtkraft. En plats där den
fysiska och mentala miljön stimulerar till skapande, där det är effektivt att arbeta
och verka, där energin sprakar och nya tankar och idéer uppstår. I våra hus ska
man helt enkelt kunna tänka lite bättre.10

I företagets tidning Kreativa Rum diskuterades under rubriken ”Kreativa miljöer”
fenomenet. Fyra akademiker fick beskriva vad de ansåg vara en kreativ miljö samt
besvara frågan om hur man skapar en kreativ miljö. De fyra var Svante Pääbo, pro-
fessor i biologi, koreografen och konstnären Efva Lilja som också är professor samt
rektor vid Danshögskolan i Stockholm, Gunnar Törnqvist, professor em i kulturge-
ografi vid Lunds universitet samt Henrik Markhede, arkitekt och doktorand vid Ar-
kitekturskolan, KTH. De punkter som sammanfattade respektive intervju ger tillsam-
mans ett delvis samstämmigt och delvis motstridigt recept för vad som konstituerar
en kreativ miljö:

Svante Pääbo:
- Anställd kock och bastu på taket skapar socialt liv i byggnaden
- Få ingångar tvingar folk att mötas
- Mötesrum utan väggar skapar spontana diskussioner
- Sociala aktiviteter skapar en annan sorts kommunikation11

Efva Lilja:
- Oväntade inredningsdetaljer och annorlunda belysning skapar nya tankebanor
- Skapa ställen där personalen kan avreagera sig eller finna inspiration
- Luktsätt rummen för att skapa rätt förutsättningar för kreativitet12

Gunnar Törnqvist:
- Lärare som utmanar eleverna skapar kreativa förutsättningar
- Intima miljöer ger förutsättningar för djupare samtal
- Mångfald, variation och viss instabilitet skapar nytänkande13

Henrik Markhede:
- Bygg lokaler eller placera folk i dem så att de ser varandra – det skapar interakti-
vitet
- Placera verksamheter strategiskt enligt en rumslig analys14
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Av dessa svar framgår att människornas sampel är viktig för kreativitet och att olika
typer av rum behövs. Men kan inte en miljö vara kreativ enbart på grund av männis-
korna? Professor Åke E Andersson intresserade sig redan vid mitten av 1980-talet för
kreativitetens betydelse i förhållande till städer och regioners tillväxt och utveckling.
Han gör följande definition: ”Kreativitet förutsätter förmåga att kombinera kunskaper
och kompetens så att något nytt skapas.15 I boken Kreativitet: Storstadens framtid
(1985), som framför allt rör Stockholmsregionen undersöker han vilka förutsättningar
som krävs för att huvudstadområdet ska utvecklas till en kreativ region och listar sex
grundläggande förutsättningar för att en sådan utveckling skall komma till stånd:

En rimlig finansiell bas utan reglering av de finansiella resursernas användning (me-
cenat-, sponsor- eller stipendiesystem),
djupgående och originell kunskap och kompetens,
obalans mellan upplevda behov och faktiska tillgångar,
mångsidighet i miljön,
goda inre och yttre möjligheter till personaltransporter och kommunikationer,
strukturell instabilitet eller genuin osäkerhet om framtiden inom breda kunskaps-
och kompetensområden.16

Relevant i detta sammanhang är framför allt ”punkt” fyra och diskussionen om mång-
sidighet i miljön återkommer på ett flertal ställen. I genomgången av historiska och
moderna kreativa regioner, de förra exemplifierade med Aten, Florens och Wien medan
exempel på de senare var New York och San Fransisco är det arkitektur och konst som
illustrerar respektive ort. Aten-avsnittet beledsagas av en plan över agoran med bild-
texten: ”Antikens Agora – arkitektur för samspel.”17 New York presenteras medelst två
bilder, en skyskrapa med bildtexten ”Marknadens metropol” samt Frank Lloyd Wrights
Guggenheimmuseum med bildtexten ”Arkitektur – skulptur i New York”.18 Senare i
boken konkretiserar Andersson hur mångsidighet i miljön kan åstadkommas:

Regionens kreativa potential kan förbättras genom:
Förtätning av vissa lokala miljöer i innerstaden.
Förstärkt mångsidighet och eventuellt överglasning i redan täta centrumområden.
Upplåtelse av ateljéer och andra lokaler för skapande av verksamheter i anslutning
till sådana centrumområden.
Förtätning med upplåtelse av lokaler för kaféer, restauranger, butiker, sport och
kultur i anslutning till högskolorna och de större, mångsidiga arbetsområdena.19

I slutet av boken finns ett uppslag med fotografier från Stanford och Berkely som visar
gemensamhetsutrymmen det vill säga mötesplatser på respektive campusområde.
Andersson bildtexter pekar på platsernas olika kvaliteter: ”I den täta campusmiljön
finns många mötesplatser.”20 Medan en annan bildtext specificerar hur en sådan
mötesplats är konstruerad: ”Småskaliga, mångsidiga, fria lösningar som förenklar
informellt samspel.”21
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I Arken Arkitekters plan för Campus Sundsvall var just det spontana mötet viktigt,
något som uttrycks i det övergripande målet att bygga universitetet som en stad. Men
kräver inte detta att campus också omges av stad och inlemmas i ett redan befintligt
stadsliv? Ett city-universitet annekterar staden för sina behov medan ett campus är en
avgränsad del av staden, en stad i staden, och bör mer stödja funktionen universitet
än funktionen stad. Hugh Pearman beskriver i översiktverket Contemporary World
Architecture universitetets två sidor:

So there is a paradox. The basic forms of buildings devoted to learning are ancient
and enduring, while at the same time the academic, aesthetic and political theo-
ries surrounding education have long made them architectural test-beds. But from
the kindergarten to the national library, all buildings concerned with acquiring
knowledge must reconcile two contradictionary functions, the need for intense,
undisturbed areas for collective or individual study, allied with more public spa-
ces for open discussion and recreation.22

De nya tankar som formulerades i Mitthögskolans verksamhetsidé kring nätverk och
noder tycks lätt ha översatts till platsspecifika representationer i form av campus upp-
förda eller inrymda i betydelsebärande äldre miljöer. Campus Härnösand placerades

Bild 2. Sambiblioteket i Härnösand, invigt 2000, ritades av Tirsén & Aili Arkitekter och FFNS
Arkitekter.
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i närheten av domkyrkan och manifesterades genom ett bibliotek som skulle tjäna
såväl staden som högskolan.

Manuel Castells förutspådde emellertid en annan utveckling av arkitekturen i det nya
nätverkssamhället:

Min hypotes är att flödesrummets ankomst håller på att sudda ut betydelserela-
tionen mellan arkitektur och samhälle. Genom de dominerande intressenas rums-
liga manifestation världen runt och tvärs över olika kulturgränser leder utplåning-
en av erfarenheter, historia och specifik kultur som betydelsens bakgrund till ut-
bredningen av en ahistorisk, akulturell arkitektur.23

Gestaltningen av Campus Sundsvall kan knappast kallas vare sig ahistorisk eller akul-
turell men däremot är det intressant att fundera kring användningen. Mittuniversi-
tetets hemsida berättar att 44% av antalet helårsstudenter 2006 läste på distans och
var således i låg grad eller inte alls bundna till campusbaserad undervisning.24 Anta-
let helårsstudenter vid Campus Sundsvall beräknades till 5500 stycken.25 Webplatt-
formar utgör för en stor del av studenterna platsen för studierna och de spontana mö-
tena sker i den virtuella världen via bloggar och chattrum, en allmän utveckling inom
högre utbildning.

Campus Sundsvall förmedlar många budskap och förvaltar många aktörers intressen;
Stad därför att vi upplever en stadsmässighet i det samlade uttrycket; höga hus, kvar-
tersindelning, torg och samhörighet med andra delar av staden. Campus därför att det
är ett sammanhållet och avgränsat område i staden, dessutom placerat utanför stads-
kärnan. En ambivalens som illustrerar universitetets roll som en tillgång för staden och
universitetets beroendeställning till staden för att åstadkomma en attraktiv studiemil-
jö. Men vad händer när studenterna väljer bort campus och universiteten väljer bort
studenterna genom att i allt högre utsträckning välja nätbaserad undervisning? Vad
återstår då av symbolbyggnader och kreativa miljöer? Urvattnade monument?
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Summary

In the 1990s higher education in Sweden was expanded concerning the number of
students and admission places. The physical appearance of both new and old univer-
sities also came to the fore; location, planning and architecture played an important
role in the transformation of Swedish society towards a knowledge-based economy.
The architecture is often spectacular and stands out from the rest of the city. One
example is Campus Sundsvall, one of the campuses of MidSweden University. It was
inaugurated in 1997 and has since then won many architectural prizes mostly because
of its town-like planning and its resemblance to a medieval city.

The purpose  of this dissertation is to investigate how symbolic values are attached to
architecture by studying the establishment of Campus Sundsvall. The architecture
visualizes visions and ideas of the participants involved, the city of Sundsvall, the
university and the proprietor, Akademiska Hus. The process where the symbolic va-
lues are formulated and materialized – the interaction between architecture, langua-
ge and visual material –  is central to the dissertation.

In 1991 an architectural competition was announced by the municipality of Sunds-
vall. Four architects were invited and the aim was to find a solution for a university
centre located to the small area Åkroken, between Storgatan and the river Selånger-
sån, almost a kilometre from central Sundsvall. The history of Åkroken was an essen-
tial feature of the program of the competition. Åkroken was the area where Sunds-
vall was established in the 1620s, but the small town was moved to the seafront only
twenty years later. Åkroken is still called the cradle of Sundsvall even if there are no
longer any visible signs left of this first town.

Later on Åkroken became an area with buildings typical of the city fringe: breweries,
distilleries and hospitals. In the early 1920s a mental hospital was built on the north
side of Selångersån and in the 1980s the majestic building Västhagen was taken into
use by the University of Sundsvall/Härnösand which in 1993 became the MidSwe-
den University together with University of Östersund.
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The first chapter discusses the American tradition of campus planning and how the
idea has been transformed in Sweden to represent an area, often located in the city,
gathering one or more buildings used by a university. In America a campus was tra-
ditionally located in the countryside isolated from the noise and disturbance of the
city. In many cases these campuses are now surrounded by the growing city. Akade-
miska Hus, the company that administers most buildings used by the Swedish uni-
versities applies the term campus as a label for the product they offer to their clients.
Almost all universities use this label and it seems that many cities hope for a campus
as a symbol of their transformation in the new knowledge-based society. The concept
of the MidSweden University, uniting two universities into one, was to develop as a
network partly because of its four locations: Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall and
Östersund, and partly because of the importance of the Internet which was to be used
to increase the number of distance students, i.e. students studying from their homes.

The second chapter deals with the architectural competition and analyzes the pro-
gram, the solutions presented by the participants and eventually how Campus Sunds-
vall turned out in the late 1990s. The winner of the competition, Stockholm-based
Arken Arkitekter, presented a university centre built as a small town whereas the other
solutions were referring to the large-scale universities established in the 1960s and 70s.

Arken Arkitekter focused on the historical aspect announced in the program and the
jury described their small scale city as both charming and diverse and it was also said
to create an attractive atmosphere. After winning the competition, Arken Arkitekter
presented minor changes, like moving the landmark building with the library, restau-
rant and the major lecture hall, to the northern edge of Åkroken. One major point
of the solution of Arken Arkitekter was to preserve the old buildings, mainly from the
early 2000s. These buildnings were integrated in the new campus and are still being
used.

The third chapter investigates the sources of the concepts of the architecture and the
planning model. Many commentators glanced at the medieval cities of Lübeck and
Visby while Arken Arkitekter said that they were inspired by the old storehouse tra-
dition in northern Sweden, the old inner harbour of the Norwegian city Trondheim
but also by the additions made to the 19th century harbour storehouses in Sundsvall,
Kulturmagasinet. But the concept is close to the ideology of the New Urbanism
movement which was manifested when Campus Sundsvall won the Charter Awards
in 2005.  The prize was in the class ”Block, street and building” and payed tribute to
the way Campus Sundsvall is arranged with small blocks surrounded by small lanes
and a central open place.
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Why was the city of Sundsvall attracted by these ideas? In order to answer this ques-
tion I investigate the planning history of Sundsvall and discuss Stenstaden, the city
centre of Sundsvall. The buildings of Stenstaden originate from the late 19th century
when a fire destroyed almost the whole city and I argue that this central area plays an
important role in the identity of Sundsvall.

In the last chapter I discuss the campus as a creative space by looking at the documents
of Akademiska Hus and how other researchers have described both creativity and the
contemporary campus. By way of conclusion it can be stated that the symbolic va-
lues of architecture are expressed mainly in the rhetoric of pictures and language but,
of course, also in the physical architecture.
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Efterord

Det var min handledare under c- och d-kursen i konstvetenskap Lasse Brunnström
som kom att rikta min uppmärksamhet mot universitetsarkitektur. Han hade själv
skrivit om Umeå universitet och det brinnande intresse han visade för ämnet
smittade av sig. En rad handledare kom att följa efter honom, så som det blir när
avhandlingsarbetet drar ut på tiden. Ett stort tack vill jag därför rikta till Lasse
Brunnström, Eva Vikström, Anders Björkman och Kerstin Thörn. Till professor
Roland Spolander, handledare under slutfasen och den som utformat avhandling-
en, vill jag rikta ett än större tack för all hjälp.

Jag vill också tacka mina kollegor, gamla och nya, vid institutionen för stöd,
sällskap och seminariediskussioner. Många och långa fikastunder där stort som
smått behandlats har varit ljuspunkter i vardagen!

Vid slutseminariet våren 2008 gjorde Martin Rörby en givande genomgång av
mitt arbete. Alla runt seminariebordet var mycket imponerade och den hjälp jag
fick var ovärderlig. Tusen tack!

Slutligen, till Staffan, Fritiof, Matilda och Svante som har varit med på resan,
TACK!

Katrin Holmqvist Sten

Umeå i oktober 2008



ATT BYGGA SYMBOLVÄRDEN

182



AVTRYCK OCH SPEGLINGAR

183



ATT BYGGA SYMBOLVÄRDEN

184


