
Kalmar Stortorg
En osynlig upplevelse

Maria Thyberg
A3NUT07 CTH

Från brunn till parkering till tomrum. Kalmar Stortorg är 
ett exempel på en plats för upplevelser snarare än för 
objekt. När det gäller stadsbyggnad rör sig de flesta 
volymer om storlekar som är många gånger större än vår 
egen kropp. Den största volymen på Kalmar Stortorg är ett 
mellanrum. Hur är det möjligt att formulera detta 
lågmälda torg mitt i den livliga stadsmiljön ?

Upplevelse av Kalmar Stortorg mellan staden och Domkyrkan.
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Historik

1639 flyttades staden in till  Kvarnholmen  från den oskyddade 
platsen vid slottet. Storgatan upprättades i linje med kopplingen 
mellan gamla och nya staden. Mitt på Storgatan anlades 
Stortorget med domkyrkan ritad av Tessin. Torget skulle vara 
centrum för makten; religion, juridik och undervisning. Kalmar 
förlorade sin ställning i och med nedläggningen av Kalmar 
stift. Storgatan drogs över torget på 1800-talet. En brunn var 
placerad mitt framför kyrkan. Den blev senare flyttad för att 
lämna plats för gatan och kyrkoentrén. 

Omgestaltning
Tre parter genomförde ett parallellt skissuppdrag för 
omgestaltning av torget. Arrangörer var Stadsförnyelsen, 
Kommunen, Statens konstråd samt Kultur- och miljöfonden. 
Projektledare var från Statens konstråd Catharina Gabrielsson 
samt Mats Haglund, Kalmar kommun.

Invigning av det nya torget ägde rum den 27 april 2003. 
Arkitekt är Adam Caruso i samarbete med konstnär Eva 
Löfdahl. Utlåtanden om det vinnande förslaget beskrev den 
nära relationen mellan arkitektur och konst. En styrka var 
kostnaden på totalt 6,8 miljoner kronor, vilken i sammanhanget 
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är mycket låg. I länsstyrelsens dispensbeslut beskrivs förslaget 
som en varsam förnyelse som bland annat syftar till att bättre 
lyfta fram Stortorgets ursprungliga karaktär som stadens 
viktigaste "rum".

Nästan alla arkitekter och människor i allmänhet skulle skriva 
under på att ett vackert torg är viktigt för staden som helhet. Ett 
torg används som mötesplats och orienteringspunkt av de 

boende såväl som av stadens besökare. 

”Detta stadsrum ska genom sitt utseende särskilja sig från de 
övriga rummen i en stad, alla ska kunna känna igen att detta är 
stadens torg. Stadens torg ska ha sin egen identitet och 
arkitektoniska uttryck.” (Nyström, 2000, s. 34)

Upplevelser av torgrummet

Mitt första besök på Kalmar stortorg var en besvikelse. Jag 
hade läst om den prisbelönta förvandlingen av torget. Belönat 
med RIBA, Sienapriset, European Prize for Urban Public 
Space. Hört beskrivningar som ”mystisk stämning”, 
”underliggande mening”, ”precision”. När jag kom dit var det 
minusgrader och ett tunt snötäcke på marken. Det enda jag såg 
var fyra-fem blygsamma stolpar framför den dominanta Tessin-
katedralen. 
En öppen plats framför kyrkan. Kyrkan dominerar verkligen. 
Jag inser utmaningen i att skapa något här, bredvid den där 
kolossen. 
Lösningen blev att sänka bullret och sedan viska något. Något 
som torgbesökaren upptäcker efter en stund. Eller kanske inte 
förrän nästa besök. Jag har hört att projektets alla inblandade 
parter, inklusive kalmariterna själva, tyckte att just 
”städningen” av torget var lyckad.

Om städning var steg ett, hur såg steg två ut? Uppdraget för 
konsten och arkitekturen var att tillföra energi och mening åt 
torget. Inom samtida konst står upplevelsen ofta i centrum, utan 
att någon bestående fysisk struktur behöver vara närvarande. 
Verket framställs genom vår förmåga till engagemang.
På torget är konstverket som objekt näst intill frånvarande. 
Samtidigt står där Domkyrkan, ett objekt på torget.”Den 
traditionella offentliga konsten, styrd av ”monumentets logik” 
för att citera Rosalind Krauss.” (Mattsson, 2005, förord)

Eller är kyrkan så stor att den går utanför ramarna för upplevt 
konstobjekt? Som en slutsats har objektens förhållande till 
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varandra och till den egna kroppen en avgörande betydelse.

Nästa besök. Nu var det snöfritt och jag hade egentligen andra 
avsikter än att uppleva arkitekturen. Tyckte väl att jag hörde 
porlande vatten, tänkte jag när jag upptäckte en lustig brunn. 
Några olika stora brunnslock, inskrivna i en större cirkel. Och 
porlade. Det var mörkt ute, och toppen av stolparna lyste i rött.

Vid mitt tredje besök på torget tog jag på mina arkitektglasögon 
och lade märke till ett par platser med jämnare, lite svalare grå, 
stenläggning. Tänkte att de var platser avsedda för aktivitet.
Jag gav också tid och uppmärksamhet till stolpar, brunnar, 
sittplatser, stråk, möten mellan bebyggelse och torg, trafik, 
människor och kyrkan. 
De smala stolparna kunde inte vara särskilt höga, ungefär som 
en halv flaggstång. Material: metall, blank, silverfärgad. 
Vid mötet stolpe – mark upplever jag en liten konflikt. Stolpen 
försvinner ner i marken och säger: ”jag försvinner ner hur långt 
som helst”. Mönstret i stenbeläggningen förändras och säger: 
”en stolpe fäster här”. Jag önskade att stolpen och marken var 
mer överens om saken. 
Från kyrkan hördes körsång, ackompanjerad av det svaga porlet 
från brunnarna. Visst, den här gången var bättre än den första, 
men jag var inte övertygad ännu. Skippa onödiga brunnar och 
stolpar med färgglad, självlysande topp. Stenbeläggningen är 
vacker som den är. 
Att styra bort biltrafik och parkering från torget är i linje med 
tiden. Tanken med nya Kalmar stortorg är också att det skall 
vara en plats för marknader och evenemang, vilket det 
historiskt sett var ämnat åt. Än så länge har just den önskan inte 
blivit verklighet. I alla fall inte till vardags. På torget hålls årlig 
julmarknad och påskmarknad. Det är allt.
I huvudsak används torgytan bara som gång- och cykelstråk, 
där Storgatan gick tidigare. 
Men torget är tänkt att vara i minst 100 år till, så livligheten 
kanske växer fram under  tiden.

Senast jag besökte Kalmar Stortorg var det höst. Det blåser ofta 
i Kalmar, men just den dagen var det stilla. Jag gick förbi 
Storkyrkan in på torget. Ett molntäcke hindrade solens skarpa 
strålar och tillät stadens gråa nyanser att spela.  Stenarna är 
gamla Gamla brunnar
Kyrkans höga stenfot
grovt stuprör fåglar. Stadstrafik.
kyrkans detaljer är överdimensionerade. Men gatstenarna är 
små.
Små gallerbeklädda öppningar i kyrkans grund.
Stenar berättar. Stadshus pollare pollare det öppnar sig. 
Pollare bor. Här?
Utblick genom stadsporten. Södra. Hotell
Fasad. Blanka stolpar. En. Flera.
Skulle vilja se något interaktivt. 
Inblick i framtiden. 
Passage till framtiden. Passage
Stämningen var suverän. Vad skönt att det hände just ingenting 
på den stora, vackra ytan mitt i stan. Den typen av vila som ofta 
erbjuds i parker fanns nu även på Stortorget. Stenar har flyttas 
från markerna till den tomma platsen. Samlas. Människor 
samlas. 

En stolpe drar till sig min uppmärksamhet. Det är tydligt att 
konstnären ville jobba med de punkter som utgörs av toppen av 
stolparna? De som lyser röda på natten. Blev det arkitektens 
uppgift att skapa möjlighet för dessa punkter i rymden? Vad 
göra? Hänga upp punkter i vajrar, kanske? Det verkar som 
stolparna är någon slags fundament för de röda lamporna. 
Enligt arkitekten skall stolparna och brunnarna föra tanken till 
närheten till havet. Det hade kanske fungerat om stolparna 
verkligen var master. Jag tycker att de liknar mer något 
mellanting mellan gatlyktor och gigantiska synålar. Dessutom 
är det helt onödigt med en sådan jakt på symbolik för att 
legitimera objekten att finnas på platsen. 
Nej, torgets skönhet förstärks inte genom stolparna. Jag hade 
föredragit ett starkare ställningstagande i formgivningen som 
skall lyfta vår uppmärksamhet till punkter i rymden ovanför 
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oss. Ett lekfullt grepp hade varit på sin plats. Lika lekfullt som 
brunnarna. 

Färgerna är i balans. Helheten är trovärdig, formspråket relativt 
sammanhållet. Dock saknar jag en mellannivå rent skalmässigt. 
Stolparna kunde ha utgjort denna mellannivå genom sin 
utformning.

Jag ser fram emot nästa besök på Kalmar Stortorg och undrar 
hur just det mötet kommer att bli.
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