riddarholmen

Riddarholmen
– en hatad symbol för makten
peter lindkvist Skribent, johan mårtelius Professor KTH , sakkunnig

Klassmotsättningarna under det tidiga 1900-talet har skildrats av
många författare, bland andra Ivar Lo-Johansson. Här är några iakttagelser
från en vandring på Riddarholmen där vi jämfört förr och nu.

20

« DE HATADE SÅ GOTT som alla stora hus
de såg, också de nybyggda. Så fort de väl
byggt dem och fått ut överskottet på ackordet började de automatiskt hata
dem ».
Så skriver Ivar Lo-Johansson i sin bok
Stockholmaren, som gavs ut första gången 1954 på Bonniers förlag. Handlingen
utspelar sig år 1926 och texten är till

stora delar självbiograﬁsk. Här möter vi
arbetarnas syn på det maktspråk stadens byggnader utstrålar. De stora husen byggdes inte precis för småfolket
utan för de bättre bemedlade i samhället. (Ännu återstod 30 år till miljonprogrammet.) Arbetare var hänvisade till
de kåkstäder som fortfarande fanns,
framförallt uppe på Södermalm.

När murarna var murade och snickerierna snickrade ﬁck byggarna snällt dra
sig tillbaka, som vore de gäster i den
värld de själva skapat.
Den folkkäre Ivar Lo-Johansson kunde emellanåt uppfattas som lite avig. Inte så mycket i det privata kanske, men
texterna hade en påtaglig sälta och ofta
anade man en knuten näve i ﬁckan.
Mycket handlade det om ett motstånd
mot överheten, ett uppror mot de strukturer han ansåg gynnade de besuttna.
Låt oss betrakta Riddarholmens
byggnader med Ivar Los ögon. Vad såg
han? Hus rymmer alltid en rik ﬂora av
symbolbilder.
Den första associationen är given.
Huset brukar få stå som symbol för den
privata sfären; mitt hem är min borg, säger vi. Huset är lika med trygghet, att få
vila, att komma hem.
Inom psykoterapin används huset
som en metafor för jaget. Rummen
speglar olika delar av vår personlighet,
källaren står för det undermedvetna och
vinden för det övermedvetna.
Till byggnadens uppgifter hör också
att berätta något om människorna i den.
I dag är intresset för hem och inredning
stort. Tidningshyllorna dignar av inredningsmagasin och nya möbelbutiker
skjuter som svampar ur asfalten.
Här ﬁnns nämligen dagens klassmarkörer. Alla kan resa till fjärran länder,
men få väljer att investera i en stol av
Marc Newson.
Byggnader och hur de är inredda har
alltid varit ett effektivt signalspråk för
den som vet att tyda koderna. Så vad säger byggnaderna på Riddarholmen?
Vad vill de förmedla?
SVERIGES MAKTCENTRUM

« Den av Stockholms fjorton holmar arbetarna trodde sig hata mest var Riddarholmen. Där låg den forna ämbetsmannaadelns palats, som senare tagits i
bruk av ämbetsverken, av byråkraterna,
och där fanns Riddarholmskyrkan med
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de döda konungarna. Adeln var gloriﬁerad i den. »
Bebyggelsen på Riddarholmen, förr kallad Kidskär och
Gråmunkeholmen, har anor från tidigt
1600-tal. Vissa byggnader är ännu äldre; Wrangelska palatsets västra torn går
till exempel tillbaka på ett försvarstorn
från 1500-talet.
Byggnaderna uppfördes av adeln, de
så kallade riddarna, som här förlänades
mark av drottning Kristina som tack för
goda krigsinsatser. Som de maktens
män de var tävlade de i status och inﬂytande, vilket ledde till att de lät uppföra
det ena uppseendeväckande palatset efter det andra.
MODE VAR VIKTIGT

I praktiken medförde varje ny- eller ombyggnation en anpassning till då rådande ideal. Modernisering, reduktionen
och de många bränderna, dels på 1600talet men framförallt den stora branden
1802, innebar en genomgripande förändring av arkitekturen. Borta är till exempel den överdådiga utsmyckningen
på Wrangelska palatset, som en gång
kunde mäta sig med slottet Makalös.
När Ivar Lo på sin tid betraktade Riddarholmen mötte han därför ett relativt
avskalat formspråk. Från att tidigare ha
excellerat i ornamentik och utsmyckningar gav nu holmens byggnader ett
samlat, mer slutet intryck. Pompa hade
reducerats till kraft. Men även den nya
stramheten bar maktens signum.
Närmade man sig Riddarholmen från
Slussen mötte man bakom Aron Johanssons kontorshus det gamla Riksdagshusets imposanta fasad – ett maktens hus.
Från nordväst reste sig Riksarkivets ointagliga snusbruna tegelstruktur.
Väl över Riddarholmsbron hamnade
man på Birger jarls torg, en ödslig plats.
Ingenting tyder på att man någonsin idkat ett levande torgliv här. Hus och palats ligger dessutom lite märkligt placerade, efter gamla tomter, utan stadspla-

neliknande system. Även detta bidrar till Riddarholmens lite udda karaktär. Här var inte platsen att trivas på.
Ivar Lo berättar hur allmogen skapade myter som ytterligare spädde på
skräcken för Riddarholmen. Så här skriver han om Riddarholmskyrkan:
« Det hade uppfunnits historier om
kungarna och drottningarnas kistor, om
hur hår och naglar växte fram ur dem
och måste klippas. Det var för att hålla
hatet och skräcken levande som det berättades.
Ibland, påstods det, växte hår och
naglar ända ut på torget. Vakterna hade
order att rapportera allt misstänkt, som
stack fram ur murspringorna. Riksmarskalksämbetet kallades omedelbart dit.
Man klapp vid midnatt, när det var folktomt på torget. »
För de som arbetade här ute var antagligen stockholmarnas rädsla välkommen. Man ﬁck lugn och ro i denna beslutsfattarnas och administratörernas
oas.
UTNYTTJANDE, MÖJLIGHETER
OCH FRAMTID

« Riddarholmen var alldeles nertyngd
av ämbetsverk. Hovrätten, kammarrätten, riksräkenskapsverket, riksarkivet,
statskontoret, kammarkollegiet, kommerskollegiet, domänstyrelsen, alla med
ordet « Kungl. » framför, fanns samlade
där ».
Makten såg annorlunda ut 1926. Flera av de ämbetsverk Ivar Lo nämner i
texten ﬁnns kvar, men för dagens unga
arga framstår de inte som symboler för
överheten. I takt med att makten ﬂyttat
över till näringslivet har i stället de kommersiella aktörerna hamnat i skottgluggen. När Reclaim the City intar staden
nästa gång, passerar de sannolikt förbi
Schering Rosenhanes palats på väg mot
de nationella och internationella företagens skyltfönster.
Framtiden då? Till och från förs en
debatt om att öppna denna vackra ö för
stockholmarna genom att låta restauProfessor Johan
Mårtelius och artikelförfattaren på
Riddarholmen.
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ranger, gallerier med mera etablera sig
här.
Statens fastighetsverk som förvaltar
större delen av detta levande museum,
har också som ett av sina mål att öka allmänhetens tillgänglighet till de olika
objekten.
Lena Myrelid-Knöös, öns förvaltare,
berättar att man just nu återställer gamla miljöer. Bland annat genom att minska antalet parkeringsplatser, ersätta sena tiders asfalt med gatsten, byta ut gatubelysningen mot lyktor av äldre typ
och så vidare.
Och jo, hon bekräftar att hon drömmer om någon form av turistinformation, kanske något matställe, men allt
hänger på att man hittar rätt utrymmen
och rätt aktörer för denna verksamhet.
– Oavsett vad vi gör framöver ska det
ske mot en historisk bakgrund, Riddarholmen ska inte bli något nöjesfält,
tillägger hon.
Just nu hämmas planerna av Banverket som inom kort börjar bygga det
nya cityspåret, ett arbete som beräknas
ta ﬂera år i anspråk.
Riddarholmens byggnader vänder ofta sin bästa sida mot Mälaren. En tanke
vore att låta besökarna komma sjövägen
för att få möta ön på det sätt som det ursprungligen var tänkt.
Kulturen, som skulle kunna bli en positiv livgörare för Riddarholmen, har
hittills fört en blygsam tillvaro här. Under 1750-talet ﬂyttade arkitekten och
konstsamlaren Carl Gustaf Tessin in i
Hessensteinska huset. Tio år tidigare
hade kung Fredrik i skänkt samma hus
till unga fröken Hedvig Taube. Hedvig
var inte bara konungens älskarinna utan
även släkt med senare tiders kulturgigant Evert Taube. Sedan ska vi naturligtvis inte glömma den tjänstekvinna
på ön som den 22 januari 1849 framfödde ett gossebarn kallat August.
Men om denne författarbroder nämner Ivar Lo-Johansson ingenting i sin
bok. KV

Riddarholmens byggnader vänder ofta sin bästa sida mot Mälaren. En tanke vore att låta
besökarna komma sjövägen och få möta ön på det sätt som det ursprungligen var tänkt.
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