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Mellanrumsjägarna. 

Uppdrag: hitta  tiden vi glömt

Det som uppstår när 
ett repetitivt ljud och 
takt samspelar med 
ljus utanför fönstret.
Robert Ek, 26, arkitekt

Mellanrummet är mer än 
bara tiden i tunnelbanan.  
Vi vill undersöka de  
glömda gapen, både 
rumsligt och tidsligt.
Emma Svanberg, 24, arkitekt

Mellanrummet  
är ett rum i tid  
att utforska  
djupen i sig själv.
Ying Sun, 26,  
inredningsarkitekt
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Mellanrumsjägarna. 

Uppdrag: hitta  tiden vi glömt

Mellanrummet är det som 
uppstår när jag tänder 
cigarretten till dess att jag 
bestämmer mig för att 
avsluta det med en fimp.
Peter Ullstad, vd, Codesign

Att inte ta tid  
för mellanrum  
är som att äta  
utan att smaka.
Gabriel Stuart,  
27, formgivare

Mellanrummet är dag-
drömmeri, varje gång jag 
missar min station eller 
är tvungen att läsa om 
samma mening i en bok  
så är det för att mina  
tankar vandrar.

Sara Deurell, 27, arkitekt

 Text: Jessica Ritzén  Foto: Magnus Hallgren

Nästa sida. Här finner  
vi den värdefulla tiden
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Mellanrummen täpps till 
i en allt mer förtätad stad. 

Fem arkitekter kartlägger ett 
av få urbana andningshål som 
ändå finns kvar – tunnelbanan.

 ○På plattformen under Odenplan 
sitter arkitekterna som under ett 
par veckor har bytt kontoret mot 
tunnelbanan för att studera män-
niskors mellanrum. Platser vi inte 
söker oss till men befinner oss 
i varje dag utan att reflektera över 
dem.

– Det kan vara matkön, hissen, 
tunnelbanan eller rödljuset. Alla 
ställen man inte minns. Oprogram-
merad tid som bara finns där. Det 
är ingen tid man tar sig. Men som 
vi kanske saknar när allt bara acce-

lererar, säger Peter Ullstad, vd för 
Codesign.

Fem nyutexaminerade arkitekter 
från Konstfack och Beckmans till 
Chalmers och KTH har handplock-
ats för att tillsammans med erfarna 
arkitekter i Codesign Research 
Studio ska studera sådant som ar-
kitektföretag vanligtvis varken har 
tid eller pengar att bry sig om.

– Cors ska vara ett kitt mellan 
akademi och praktik och driva en 
akademisk skattjakt efter glömda 
människor, glömda rum och glömd 
tid. Ett projekt kallar vi de röstlösa. 
Barn, äldre i åldringsvård, interner 
på fängelser eller flyktingar som har 
svårt att göra sin röst hörd när det 
gäller deras miljö, säger Peter Ull-
stad.

JOEL BOETHIUS, ”ALLT I ALLO”, STOCKHOLM

Vad händer i ditt mellanrum?
– Jag har ofta hörlurar och lyssnar på musik på tunnel-

banan. Och så läser jag nästan alltid. Ofta Metro eller 
böcker. Jag är inte så bra på att bara sitta. Då blir det bara 
en massa tankar om allt. Här har jag fått rita vad jag tänker 
på just nu. Allt från vänner och livet och universum till 
pengar och döden och skuld. Allt på samma färd. 
Var kopplar du av?

– Det finns många vackra platser i Stockholm, men 
kanske få där man verkligen kan koppla. Jag gillar Montelius-
terrassen. Och så har jag har ett tak vid Odenplan där jag kan 
koppla av. Och i Observatorielunden. Men det är svårt att hitta 
sådana ställen.

Hur ser du på framtiden?
– Jag har svårt att se framtiden klart. Jag vet 

inte riktigt vad jag ska göra och vad som 
ska hända. Nu ska jag till Thailand 

och jobba som dykinstruktör. Jag 
är nog ganska mycket nomad. Jag 
skulle få panik av att vara fast 
någonstans.

Mellanrumsjägarna.

STHLM. 

CECILIA KARLSSON, 27, SJUKSKÖTERSKA, UPPLANDS VÄSBY

Vad händer i ditt mellanrum?
– Nu för tiden pillar jag mest på min jättefina telefon.  Jag surfar 

mycket, den har ganska stor skärm, som en minipadda. Jag pluggar 
också och har kontakt med min lärare på distans. Eller planerar för 

dagen eller sjukgymnasttid eller sådana saker som man måste göra. 
När jag åker kollektivt till jobbet sover jag på tåget eftersom jag 
börjar så tidigt.
Pratar du med folk?

– Ibland. I dag pratade jag med en tiggare. Jag frågade vilket 
språk hon pratade och så använde jag mig av google translate 
för att förstå. Hon var från Rumänien. Hon ville ha pengar, men 
jag sade att jag kan köpa mat till dig i stället. Jag ger av princip 
inte pengar men köper gärna mat.
Vill du ha kontakt med människor?

– Det är både och. Ibland är det trevligt men ibland vill jag 
bara sitta själv eller sova och då är det frustrerande. Om man 
haft en dålig dag och inte orkar vara social. Men vissa dagar är 
det roligt med människor, man får höra så mycket roliga saker. 

Jag gillar om tunnelbanan är en miljö där man kan ta det lite 
lugnt. 

Nu befinner de sig på Odenplan 
för att slå ett slag för det urbana 
mellanrummet och dess okrönta 
drottning – tunnelbanan. 

– Tunnelbanan har traditionellt 
setts som en transportplats, men 
är i dag mer svårdefinierad. Den är 
inte din arbetsplats, inte ditt hem 
och i ständig rörelse. När du sitter 
på tåget mittemellan Odenplan och 
S:t Eriksplan, var är du då? I ett mel-
lanrum kanske, säger Ying Sun, in-
redningsarkitekt.

På plattformen hejdar de resenä-
rer för att fråga vad de gör av sina 
mellanrum. Vissa berättar både 
länge och gärna. Andra har inte ens 
tid att höra frågan, de flesta håller 
blicken låst på den digitala minut-
nedräkningen till nästa tåg.

– Det är ganska fint med nedräk-
ningen. Alla vet vi exakt hur länge 
vi kommer att befinna oss här. Ing-
enting kommer att hända. Alla har 
samma förutsättningar. Det är en 
ganska ovanlig situation, säger Pe-
ter Ullstad.

För att kartlägga  mellanrummet lå-
ter de resenärer teckna vad som på-
går i deras huvuden när de befinner 
sig på språng eller på tåg. Resultatet 
blir alltifrån spretigt abstrakta res-
vägslinjer till mer textiga mindmaps.

– Vi upplevde att tiden i tunnel-
banan var en väldigt lugn stund för 
folk. Vi tyckte nästan att vi störde 
människor när vi pratade med dem. 
Man går in i sig själv väldigt mycket, 
säger Emma Svanberg, arkitekt.

id i t-banan. Här finns det urbana    mellanrummet
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Tiden rusar, tågen rusar, männi-
skor rusar, ändå står allt helt stilla. 
För att åskådliggöra mellanrummet 
gör gruppen också en film där tåg-
tempot skruvas ned i slowmotion 
och människorna känns lika stilla 
och avkopplade som på ett bibliotek. 

– Många uppfattar tunnelbanan 
som en paus. Att tiden stannar. Man 
släpper fokus från att ta in. Kopplar 
bara bort, säger Sara Deurell, arki-
tekt.

Arbetet har inte minst ökat deras 
egen insikt om vikten av reflektion 
även på jobbet.

– Vi upptäckte att tiden av reflek-
tion var väldigt effektiv. Det var be-
tydligt mer effektivt när vi rörde oss 
hela tiden. Vi sitter på jobbet och 
jobbar och jobbar. Egentligen skul-

le man kanske ta en kvarts mellan-
rum och fundera lite, säger Emma 
Svanberg.

Projektet saknar klart slutmål. 
– Vi vet inte var det ska sluta. Det 

kan bli alltifrån stadsplanering till 
något väldigt litet projekt i tunnel-
banan, säger Gabriel Stuart, form-
givare från Beckmans.

Kanske kommer de fram till att 
tunnelbanans mellanrum borde få 
vara i fred. Eller att det borde ut-
vecklas.

– SL borde ju vara intresserat av 
att göra mellanrummet till något 
annat än att bara förflytta sig från A 
till B. Att använda A och B till något 
annat. Ge en annan upplevelse, sä-
ger Peter Ullstad.
jessica.ritzen@dn.se

Vad händer i ditt mellanrum?
– Jag använder tiden till att 

passa på att jobba. Ringer 
jobbsamtal. Surfar på 
mobilen. Lyssnar på 
radio. Läser metro. 
Ibland tar jag en 
”power nap”. Men 
för det mesta job-
bar jag. Jag kopplar 
nog av mer när jag 
går och tränar. Då 
rensar jag huvudet.
Hur ofta befinner 
du dig här?

– Jag reser mycket. 
Jag är konsult inom ar-
betsrätt och personalfrå-
gor så jag far kors och tvärs 
hela dagarna. Nu är jag på 
väg från ett uppdrag till nästa. Jag 
pendlar också in till jobbet från Upplands 
Väsby. Tunnelbanan fungerar väldigt bra för mig.

RAYMOND HAGSTRÖM, 47, KONSULT, UPPLANDS VÄSBY

KATARINA STACHNIUK, 33, MÅLARE, STOCKHOLM

Vad händer i ditt mellanrum?
– Jag vilar litegrann och tänker på bebisen som snart 

ska komma. Jag är på väg till barnmorskan nu och den kan 
komma när som helst. Men oftast sitter jag i egna tankar 
i tunnelbanan och tittar ut genom fönstret eller betraktar 
andra.
Vad tittar du på? 

– Jag är målare så jag är väldigt intresserad av att titta på 
människor. I tunnelbanan ser människor ofta trötta ut. Det 
händer inte så ofta att jag pratar med andra. Men jag blir inte 
alls stressad av att vara i tunnelbanan, utan tycker att det är 
ganska trevligt. För mig är tunnelbanan en abstrakt linje.

nns det urbana    mellanrummet

Gabriel
 Stuart och  

Raymond  
Hagström.

Katarina 
Stanchniuk  

och Sara Deurell.

Låt dina vackra 
golv synas!

TRÄGOLV PARADOR
Rustik. 3-stav. Ek. 
Ord. pris 299:-/m2

199:-/m2

TRÄGOLV KÄHRS
Stratus Ek. Vit. 3-stav. Mattlackad . 
15 mm. Ord. pris 550:-/m2

TRÄGOLV KÄHRS
Smoke. Ek. 3-stav. Rökt. Brun. 
Mattlackad yta. Ord. pris 560:-/m2

480:-/m2399:-/m2

TRÄGOLV RAPPGO
Ek. 1-stav. Planka. Vitpigmenterad. 
Ord. pris 719:-/m2

495:-/m2

Ek, valnöt, furu, lackat, oljat, vaxat, matt, 
blankt? Just nu har vi stor golvkampanj 
på både lager- och beställningsgolv. 
Välkommen in och välj bland hundratals 
snygga kvalitetsgolv från bl.a. Tarkett, 
Kährs, Rappgo och Parador.

TRÄGOLV KÄHRS

480:-/m2

Alabaster. Ask. 3-stav. Täckande vit 

med fasad kant. Ord. pris 560:-/m2

Stans vaknaste! Öppet vardagar 6–20, lördagar & söndagar 9–18.  
Nacka Skvaltans väg 15, avfart Nacka C, 08-601 12 00. Värmdö Mölnvik, 08-560 134 00. 

Märsta Ista Odensala, 08-597 895 00 Öppet vard 6:30–18, lö 9–14, sö STÄNGT (begränsat sortiment) 
Kampanjerbjudandena gäller 26/9–19/10 2014 och kan ej kombi neras med andra erbju danden. 

Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Fler erbjudanden se www.byggole.se

Kährs. Alabaster. Ask.


