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Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna 
DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna 
bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin. Vi 
tillbringade många helger i hennes kollektiv. Hon berättade att en gång 
hade huset varit ockuperat, men att de numera bodde där lagligt, och vad 
mera var, faktiskt hade fått pengar för att kunna renovera huset själva. När 
några år gått och jag tänkte tillbaka på historien funderade jag på om det 
verkligen kunde vara sant. Gav tyskarna ockupanter o� entliga medel? 

För att förstå bakgrunden till att den här typen av kollektiv kunde uppstå 
behövs, som alltid i Berlin, en dos historik. Till min hjälp tog jag förra 
sommaren, när jag tillbringade tre månader i Berlin på Wernstedts 
resestipendium, sociologen Matthias Berndt. Han har tidigare forskat 
kring Berlins gentri� eringsprocesser. 

Hans berättelse, när vi trä� ades på en bar som tidigare varit squattad men 
som numera var ett anonymt café, utgick ifrån Kreuzberg. Stadsdelen som 
många Berlinresenärer känner till e� ersom den under en lång period var 
ett subkulturellt centrum (idag är stadsdelen inne i gentri� eringsprocesser 
och rätt så mainstreamad dock). Under 1960-talet fanns här, som i många 
andra städer runt om i Europa, planer på att riva alla kvarter i stadsdelen 
och ersätta dem med s.k. plattenbau (modulhus) och motorväg. Dock gick 
det rätt så långsamt det hela. Oljekrisen gjorde sitt, människor protesterade 
mot rivningarna, det pågick legala processer kring vem som ägde fastighe-
terna e� er kriget, och man hade dessutom en lägre planeringskapacitet än 



man hade trott sig ha. Man � ck alltså inte rivet alla hus man ville. 

Under 1970-talet ökade så det sociala gapet mellan nybyggda områden, dit 
medelklassen � yttade, och det nedgångna Kreuzberg. Hela Västberlin låg 
dessutom geogra� skt inom DDR, det var alltså kringgärdat av murar på 
alla sidor, vilket skapade ett klaustrofobiskt tillstånd som gjorde att många 
ville � ytta därifrån. Men e� ersom Kreuzberg låg intill muren mellan öst 
och väst, och därmed var ett skyltfönster för väst gentemot öst, var det 
viktigt för Västtyskland att stadsdelen inte tömdes på folk; det skulle inte se 
bra ut. Staten försökte därför på olika sätt få människor att � ytta hit igen. 
Ett sätt var att man slapp militärtjänstgöring om man bodde i Västberlin, 
ett annat att man kunde få ekonomiskt stöd, så att man bara behövde jobba 
ca 20 timmar i veckan och kunde ägna resten av tiden till att spela i ett 
band. Som Berndt uttryckte det � yttade ”turkar, studenter och freaks” in. 
Under den här perioden kom faktiskt ca häl� en av Berlins budget från den 
västtyska staten.

När det så kom en ockupationsvåg på 80-talet och det dessutom fanns 
korruptionsskandaler inom staden och förtroendet för det o� entliga var 
lågt, så bestämde man sig för att föra en ny politik. Istället för att hålla fast 
vid rivningsplanerna, så satsade man på varsam ombyggnad, genom att de 
som ockuperat husen � ck o� entligt stöd (95 % av kostnaderna täcktes!) för 
att renovera husen. Detta var också ett sätt att kunna ha kvar en social mix 
i husen även e� er att de var ombyggda, vilket annars brukar vara svårt då 
hyrorna höjs rejält med standardhöjningen. 

Historien som jag mindes från min vän var alltså sann. Men det krävdes 
den extrema politiska situation som rådde då för att något så unikt som 
ockupanter på o� entliga medel skulle kunna uppstå. 

Med ockupantkollektiven i minnet hörde jag för några år sedan om ett 
nytt koncept som dykt upp i Berlin, s.k. baugruppes. För att undersöka det 
närmare, och släktskapen med de tidigare kollektiven, reste jag sommaren 
2011 till Berlin och intervjuade både arkitekter och boende i baugruppe-
projekt. Dessa visade sig säga minst lika mycket om vår tid som ockupant-
kollektiven sa om sin. 

Jag passade också på att intervjua ett av de äldre ockupantkollektiven som 
fortfarande lever, Supamolly i Friedrichhein, för att ytterligare försöka 
förstå sammanhangen. 

Texten som följer baseras på dessa intervjuer, gjorda under juli, augusti och 
september 2011. 



SUPAMOLLY – ockupantkollektivet som lever vidare

Det är kväll när jag tillsammans med min tyska släkting kommer till 
kollektivet Supamolly i Friedrichhein. Puben på bottenvåningen lyser. Min 
släkting har en bekant i huset som tar emot oss, och vi går med henne ge-
nom ett trapphus med stolar, böcker och tavlor in till ett gemensamt 
vardagsrum. Vi får trä$ a en man som bott här sen starten och en kvinna 
till, som % yttat in på senare år. I kollektivet har under åren runt 250 
personer bott. Stadsdelen ligger i forna Östberlin, dit ockupationsrörelsen 
kom lite senare än i Västberlin. Huset vi sitter i ockuperades direkt e' er 
murens fall. Historiken i stadsdelen är liknande den för Kreuzberg; hela 
stadsdelen skulle rivas. De gamla kvarteren ansågs symbolisera kapitalistisk 
arkitektur, och därför ville man helst bli av med dem och det de stod för. 
Rivningsplanerna gick inte så bra här heller dock, av främst ( nansiella skäl. 
När man byggde Karl Marx Allé, den storskaliga dånande paradgata som 
leder fram till Alexanderplatz, var detta ett viktigt symbolprojekt för den 
nya staten. Så man brände alla sina resurser där, exempelvis på fasader av 
( naste porslin i de nya stalinistiskt modernistiska husen som kantade al-
lén. Det ( nns skulder än i dag e' er denna satsning, så resurser till att riva i 
Friedrichhein och Prenzlauer Berg hade man turligt nog inte. 

Just på platsen där Supamollys hus ligger skulle man ha rivit och byggt ett 
varuhuslager. Istället ockuperades huset av ett 20-tal studenter. Gruppen 
hade en intressant sammansättning; konststudenter, studenter i socialt 
arbete och kommunikationsvetenskap. Själva tänker de att detta kan vara 



en av anledningarna till att kollektivet fortfarande lever kvar, när många 
andra har stängt igen. En annan anledning är kanske att de i huset alltid har 
ha�  ett fokus på kultur, på att skapa saker ihop. Som muralmålningen inne 
på gården och en liten � ygande teater. De menar att många av de andra 
kollektiven fastnade i eviga diskussioner om sina ideal och hur man skulle 
leva för att leva på ett bra sätt. Det blev en rundgång där man till slut bara 
hade fokus på sig själva. Deras tes är att Supamolly är livskra� igt för att de 
ha�  något ”tredje” att fokusera på. 

När möjligheten kom att renovera huset med o� entliga medel, fanns en stor 
diskussion bland ockupanterna. Många menade att det var ett sätt för 
politikerna att se till att ockupanterna lugnade sig politiskt, och var därför 
tveksamma till om de skulle ta emot pengar. Men i de � esta fall blev det 
ändå så. Inte många av ockupanterna var byggkunniga när man inledde, 
men e� er hand så lärde man sig. 

Jag frågar om kollektivet har förändrats mycket under åren. Mannen som 
bott här sedan starten säger då att det snarare har varit en målsättning att 
inget ska förändras. När han visar foton från gatufester 20 år tillbaka i tiden 
skrattar en av kvinnorna och säger att det har de verkligen lyckats med; 
bordet ställs på exakt samma ställe på gatan när det är fest nu som då. Men 
det har varit en pågående diskussion under åren om stället ska fortsätta vara 
en ”rocklåda” eller om det kan förvandlas till att bli mera familjeinriktat. 
Den första linjen har än så länge vunnit, och o� a har man lämnat kollekti-
vet när man fått barn e� ersom det har varit svårt att få ihop det praktiska 
med livet i kollektivet. 

Även modellen för livet i huset är den samma idag. De har ett plenum var 
sjätte vecka där de tar gemensamma beslut, till exempel omröstningar kring 
nya boende och arbetsfördelning i de gemensamma köken och 
badrummen. Huset ägs av de boende i en förening. För att hålla 
lägenheterna borta från marknaden och inte skapa spekulation, så betalar 
man samma pant (600 euro) när man � yttar in, som man får tillbaka när 
man � yttar ut. 

Något av det svåraste att få till är kommunikationen och besluten, men 
mycket orsaker till kon� ikt har försvunnit sen det bestämdes att man bara 
tillhörde ett av köken och inte kunde använda sig av alla. 

Kräver det då mycket engagemang att bo så här? Mannen som bott här i 
20 år säger e� er vissa funderingar att ett sådant här projekt kräver mycket 
energi. Det upptar faktiskt ens liv. På det sättet kan det vara lite farligt säger 
han. Vad � nns kvar runt omkring när allt engagemang försvinner in i 
processer i huset? 



Konceptet baugruppe

Om jag till en början hade en bild av att de baugruppes som nu dyker upp i 
Berlin skulle ha mycket likheter med ockupantkollektiven, så ändrades den 
bilden direkt när jag påbörjade min intervjurunda. 
Den förste jag intervjuade om fenomenet var arkitekten Christoph 
Roedig, som var en av de första att genomföra ett bygge med en baugruppe 
i Berlin, och därför kunde berätta om bakgrunden. Den sista i min serie 
intervjuer var arkitekten Silvia Carpaneto, även hon en baugruppe-pionjär. 
Dessa två kunde därför berätta om bakgrunden till konceptet för mig. 

I Berlin började baugruppes poppa upp i början av 2000-talet, e� er att ha 
funnits i några andra städer i Tyskland tidigare. I dag är det svårt att säga 
hur många grupper som � nns, men Christoph gissar på 150-200 stycken. 
När det till en början inte gick att få lån från mer än två banker för 
projekten, (den ena var en samhällsorganisation som förfogar över tidigare 
DDR-fonder, och den andra var GLS-banken, en s.k ”umwelt bank”)
� nns det idag möjligheter till lån hos i stort sett alla banker. Det kan ses 
som ett tecken på att modellen nu är etablerad. 

Konceptet går ut på att det är hushållen som ska bo i huset som själva är 
byggherrar och tar det � nansiella ansvaret gemensamt. De boende är också 
med i hela processen och påverkar gestaltningen (i olika grad i olika 
grupper). När huset väl är färdigt liknar upplägget i många fall 
bostadsrättsföreningar i Sverige. Så det som skiljer ut baugruppes är alltså 



inte så mycket själva boendeformen i sig, utan processen fram till att huset 
står färdigt. En process som o� a tar runt 3 år. Det krävs alltså tålamod för 
att ge sig in i den. 

Att konceptet blivit så pass populärt har enligt Christoph och Silvia 
följande orsaker:

• En urban trend i samtiden– e� er murens fall var det många som ville 
! ytta från staden, till villaområden i till exempel Potzdam, men 10-
15 år senare när barnen ! yttat ut så ville samma grupper tillbaka till 
staden. 

• Det " nns ett stort behov av bostäder. Men från mitten av 90-talet har 
det inte funnits något o# entligt stöd för att bygga nya bostäder, vilket 
gör att det idag " nns ett stort behov av nybyggt. 

• Det " nns också ett behov av att kunna äga sitt boende och påverka det 
själv, då den allra största andelen bostäder i Berlin är hyreslägenheter. 

• Det kan också " nnas en förklaring i det faktum att det utbildas många 
arkitekter i Tyskland som sen har svårt att hitta jobb, vilket gör att man 
är på spaning e� er nya nischer där man har möjlighet att utöva sitt 
yrke.

• Det kan bli billigare än andra nybyggen, om man ser till de kvaliteter 
som skapas. Det som annars går till investerarnas vinstmarginal inves-
teras istället i byggnaden. Om man bygger själv, med sina egna pengar, 
så tar man en risk, istället för att en byggherre gör det. Tar man den 
risken så kan man få bättre kvalitet för samma pengar. 

• En del av de som bygger i baugruppes är ute e� er den sociala samman-
hållningen, dock inte alla baugruppes. 

2006 genomförde några arkitekter en utställning om baugruppes, vilket 
gjorde att politikerna i Berlin " ck upp ögonen för konceptet. Politikerna 
" ck också en bild av att baugruppes skulle kunna skapa social stabilitet i 
områden där det idag är mycket om! yttning. Därför har man reserverat 
vissa tomter för baugruppes i sådana stadsdelar. Dessutom har man från 
stadens sida gett s.k. ”precontract” till baugruppes. E� ersom det o� ast tar 
tid innan en stabil baugruppe bildats, kan staden ge en garanti på en tomt 
(innan man skrivit kontrakt) under en viss tid, så att gruppen har 
möjlighet att växa till en bra storlek och ordna det ekonomiska. 

Samtidigt som det " nns förhoppningar från en del politiker om att 
baugruppes ska skapa social stabilitet, " nns kritik från vänsterhåll rörande 
att baugruppes gentri" erar stadsdelarna. Jag återkommer till dessa frågor 
genom artikeln.  

En slutsats som jag kunde dra e� er att ha genomfört mina intervjuer var 
dock att det fanns väldigt olika anledningar till att bygga sin bostad i en 
baugruppe, vilket därför gav väldigt olika resultat. Rimligtvis innebär detta 
också olika påverkan på stadslivet. 

Det " nns en gemensam plattform för baugruppes där man kan titta på 
olika projekt som genomförts i Berlin: www.netzwerk-bba.de



Ten in one – inga mer storkök!

Arkitekt: Roedig-Schop, www.roedig-schop.com
Antal hushåll: 10
Process: 2,5 år, arkitekten projektledare
Intervju med: Christoph Roedig, arkitekt och boende i huset

Vid en gata med dubbla trädrader i stadsdelen Mitte, ligger Christoph 
Roedigs första baugruppe-hus diskret inkilat mellan två äldre fastigheter. 
Det är även hans bostad. Hans och hans partners etagelägenhet ligger på 
bottenvåningen, och vi sätter oss utanför köket på en liten altan på gården 
och pratar. Christoph berättar att det till en början var rätt så vanligt att 
arkitektens eget hushåll ingick i baugruppen. Han säger att detta har sina 
för- och nackdelar. Den främsta fördelen är att arkitekten troligtvis lägger 
ned ännu mer engagemang på utformningen när han/hon själv ska bo i hu-
set, så husets kvalitet blir högre. Nackdelen menar Christoph är att det blir 
aningen schizofrent för arkitekten. Han kunde ibland i processen uppleva 
en misstänksamhet från de andra – säger han detta som arkitekt eller är det 
hans personliga åsikt som gynnar honom själv? 

Det $ nns en intressant koppling mellan huset och dess invånare och 
tidigare former av kollektiv i Berlin. Samtliga av husets invånare har 
nämligen bott kollektivt tidigare, vilket har gjort att man på inga villkors 
vis ville ha lösningar med gemensamma kök. Man vill ”ligga på lägsta möj-
liga kon% iktnivå”.  Det man har gemensamt i huset är en trädgård, en tvätt-
stuga, en takterrass och en gästlägenhet. Christoph menar att det nog inte 
är någon större sammanhållning i huset än det är i ett vanligt % erbostads-
hus. Han ser huset som individuella villor som är staplade på varandra. 



Gestaltningsprocessen däremot skiljer ut sig från när man bygger och ritar 
för okända personer. Christoph pratade med alla i gruppen, undersökte 
hur de bodde tidigare, och diskuterade igenom med dem hur de ville ha 
det. Arkitekterna satte upp vissa grundregler kring utformningen, till 
exempel att samla kök och wc i en installationskärna för att spara resurser, 
men sen blev det olika variationer på planlösningarna för varje våning. 

I ett fall � ck de en särskilt stor utmaning; ett par som såg rätt så olika på 
hur bostaden skulle vara. Hon ville ha ett rum för yoga, ett för sin katt, ett 
för sin mamma och ett för sin symaskin. Han ville ha ett enda stort öppet 
rum. Det gick att lösa; med skjutdörrar. Arkitekterna kom också på idén att 
varje lägenhet kunde ha två entrédörrar, så att det skulle gå att dela av den 
till två lägenheter om man skulle vilja det. I ett av hushållen var en 
skilsmässa på gång nyligen, och då tänkte man sig att man skulle behålla 
varsin del. 

Att huset är diskret exteriört, med bostäder ända ned i bottenplan, gör att 
det inte tillför så mycket till gatulivet. Christoph är även tveksam till att 
de gör så mycket för att skapa en social stabilitet i området. Han tycker 
att det mestadels är retorik. Om det gentri� erar? Kanske, på det sättet att 
baugruppes är mer riskvilliga än traditionella byggherrar, och kan vara de 
första i i ett område som bygger nytt, dvs. en sorts ”förtrupper” som gör att 
andra investerare vågar bygga i en nästa fas. Och så är förändringen av ett 
område igång… 



KlimaSolarHaus – � loso� ska kon� ikter

Arkitekt: Dittert & Reumschüssel Architektur und Stadtentwicklung, 
www.dr-architekten.de
Antal hushåll: 19
Process: 4 år, en av projektledarna som tog initiativet byttes ut + även den 
ursprunglige arkitekten. 
Intervju med: Jörg Meyerho$  och Konrad Retzer, båda boende i huset

KlimaSolarHaus är det första passivhus som byggdes i Berlin, och ligger i 
stadsdelen Friedrichhein. Fasaden ut mot stadsdelsparken, där det är fullt 
med folk i sommarkvällen, bryter av mot husen intill med utskjutande 
rektangulära volymer. Det är en vacker mondriansk komposition. Jag 
intervjuar Jörg och Konrad i deras gemensamma trädgård, där de bland 
annat odlar hallon. Huset och trädgården är genomgående utformat med 
ekologi som ledord. En stor del av de som sökte sig till gruppen hade ett 
ekologiskt intresse sedan tidigare. För de andra har det ekologiska e% er 
hand blivit en naturlig bas. 

Huset har två ”grundare”; en mjukvaruutvecklare och en musiker. De gick 
till en början runt i stadsdelen och letade e% er intressanta tomter. Till slut 
hittade de den plats där huset står idag, och som då användes som 
parkering. Innan Andra världskriget låg två hus på tomten, som förstördes 
under kriget. Sen dess har platsen varit tom. 



Grundarna hade en tanke om att det var bra för processen att ha en tomt 
från början. Då skulle gruppen ha något materiellt och påtagligt att samlas 
kring och det skulle ge en energi och skjuts till processen. Sedan 
annonserade de e� er människor till gruppen och bjöd som startskott in 
dem till en gemensam grillfest på den tomma platsen. 

Det fanns en annan intressent på marken, och det var en supermarket. 
Men man prioriterade baugruppen från stadens sida, e� ersom man tyckte 
att det var positivt att få barnfamiljer som � yttade in i kvarteret. 

Precis som i historien om Ten in One � nns äldre kollektiv med som relief 
till vad KlimaSolarHaus skulle bli och inte bli. Jörg har hört en historia som 
han inte vet om den är sann. Han vill inte heller kolla upp sanningshalten, 
e� ersom han tycker den är så bra. I inledningsskedet av processen fanns 
enligt historien två kvinnor med som skulle ha den lägenhet som Jörg själv 
senare � ck. De kom till ett möte och sa att de hade en bra idé;” vi ska inte 
ha dörrar mellan lägenheterna! På det sättet så kan vi besöka varandra när 
vi vill.” När detta inte mottogs positivt av resten av gruppen sa kvinnorna 
att de var så småborgerliga att de inte ville vara en del av gruppen längre. 

Men gruppen har varit med om mer dramatiska förändringar än så. Till 
exempel byttes den ursprunglige arkitekten ut. De två grundarna hade med 
sig en arkitekt från början som gjorde de första skisserna innan gruppen 
bildades. Men gruppen upplevde att han ville styra dem in i sina egna 
banor. Istället ville de ha en arkitekt som var följsam för gruppens vilja. 
Valet föll på ett kontor från Hamburg som både hade erfarenhet från att 
jobba med baugruppes och med passivhus. De upplevde att den nya 
arkitekten både hade tålamod och tydlighet. Alla � ck två möten med 
henne kring den individuella gestaltningen av lägenheterna, inte mer. 
Detta var bra för disciplinen och förde diskussionen framåt. 

E� er en kon� ikt slutade även en av grundarna på sitt uppdrag. Jörg och 
Konrad beskriver det som att det låg en � loso� sk diskussion i botten för 
kon� ikten; olika synsätt på samspelet mellan människor. Grundaren som 
slutade tänkte som så att detta projekt är något helt igenom speciellt. 
Därför måste vi ta hand om våra projektpartners på ett särskilt sätt som 
skiljer sig från byggbranschen i övrigt. Han såg det som att om man är snäll 
mot alla är alla snälla mot dig tillbaka. Konrad däremot hade erfarenheten 
av byggbranschen och hade sett att om man är för snäll så ”äter de upp ens 
hand”. Jörg och Konrad menar att det egentligen är svårt att veta vilken väg 
som är rätt, kanske kan båda vara rätt.  Däremot menar Konrad att det ena 
sättet bygger på beprövad erfarenhet, och därför hade det varit dyrare att 
ha kvar grundaren i styrningen. Han blev kvar i projektet dock, och bor i 
huset nu. 

De boende i huset valde under processen olika arbetsgrupper att ingå i. 
O� a blev det så att de som hade en professionell bakgrund inom ett visst 
område valde den grupp som var närmast deras yrke. Det fanns en 
planeringsgrupp, en trädgårdsgrupp, en PR-grupp, en managementgrupp 
och en teknisk grupp. Dessutom � nns intressant nog en kontrollgrupp 
bestående av tre personer, som hade ansvar för att hjälpa till med 
kon� ikter. Den gruppen fanns på plats från början. 



Juridiskt är huset uppdelat i 1000 delar. Varje lägenhet har en viss del av 
dessa 1000 delar, beroende på hur stora lägenheterna är. Det påverkar 
också hur många röster man har när man fattar beslut om huset. 

Jörg och Konrad ser inte på bygget som något som gentri� erat stadsdelen. 
Nästan alla i huset bodde i samma stadsdel tidigare, de � esta bara några 
kvarter bort. Till en början var det en del vandalism dock; under byggtiden 
var det till exempel en del som kastade stenar på fönstret och färgade 
bomber. Men de säger att jämfört med hur det varit för andra grupper har 
det gått bra här. Jörg och Konrad beskriver hur de skrev ett brev till 
grannarna och hade ett öppet möte med dem, för att informera dem om att 
det skulle låta under byggtiden etc. Detta har skapat en bra utgångspunkt 
för kommunikationen. En granne som tidigare var emot bygget är numera 
en av deras vänner. 



Esmarchstrasse 3 – trähus i sju våningar i omvandlad 

stadsdel

Arkitekt: Kaden Klingbeil Architekten, www.kaden-klingbeil.de
Antal hushåll: 7 + arkitekternas kontor
Process: 2 år, ingen projektledare 
Intervju med: Michael Herden, boende i huset

Om jag skulle sätta de projekt jag intervjuat längs med en skala ordnat 
e# er hur viktigt det sociala varit i projektet, skulle e3 hamna längst ut i ena 
änden av skalan där det inte har varit den viktigaste drivkra# en. Bygget 
som ligger i Prenzlauer Berg är ett sjuvåningars trähus, och snarare ett 
experiment i byggteknik, e# ersom man inte byggt så höga trähus i Berlin 
tidigare, än i gemensamt byggande. 

Tomten är en liten lucktomt i forna DDR. Huset som låg här bombades 
under andra världskriget, och under DDR-tiden var platsen en 
parkeringsplats. Baugruppen initierades av en av familjerna som numera 
bor i huset. De hittade tomten och bjöd på den samtidigt som de satte 
ihop gruppen genom att sätta lappar på träden runt omkring. Ägarna till 
tomten var en judisk familj bosatt över hela världen. Det fanns även en 
annan intressent på tomten, men ägarna prioriterade baugruppen 
e# ersom den andra intressenten ville köpa marken för att spekulera. 



I e3 bor inte arkitekterna själva i huset, men de har sitt kontor där. 
Baugruppen hade bestämt sig att arkitekterna skulle vara tvungna att gå 
med i gruppen om de ville rita huset. Gruppen tyckte att det var en bra idé, 
e� ersom det skulle göra att arkitekterna lade ned extra mycket möda på 
huset om de hade ett egenintresse i det. Arkitekterna funderade på det, och 
kom fram till att det skulle vara ett bra sätt för dem att visa upp sitt arbete. 
Därför ligger deras kontor nu i byggnadens bottenplan. 

E� ersom gruppen är så pass liten så hade man ingen projektledare. Det 
skötte man själva. Gruppen sågs en gång i veckan och diskuterade igenom 
allt. För de � esta var det viktigt att bygga i trä och man sporrades extra av 
att det var det första huset i sitt slag. För Michael och hans familj var mate-
rialet inte viktigt, och det fördyrade dessutom det hela rätt rejält, vilket var 
hårdast för dem som hade minst resurser i gruppen. 

I utformningen blev de resurser som hushållen hade tillgång till direkt 
synliga. På varje våningsplan � ck man nämligen bara plats med en 
lägenhet, vilket gjorde det svårt för arkitekterna att hitta lösningar för de 
olika stora lägenhetsytor som hushållen hade råd med. Michael och hans 
familj hade råd med 120 kvm, men hela våningsplanet är på 150. 
Lösningen blev att den resterande ytan gjordes till en stor altan som ägs 
gemensamt av gruppen. Dock är det inte många andra än Michaels familj 
som använder den, vilket skapat en del diskussion i gruppen, ”vi betalar 
och ni nyttjar den”. 

När jag själv tittar på altanens utformning tänker jag att arkitekterna hade 
kunnat jobba annorlunda för att göra den till en gemensam yta. Som det är 
idag vätter både entrédörr och fönster in till Michaels lägenhet mot 
altanen, vilket gör altanen privat. Det skulle nog upplevas rätt så märkligt 
om någon av de andra i huset kom och satte sig där. 

Jämfört med intentionerna i SupaMolly är detta hus raka motsatsen; det är 
lägenheter som är en del av en attraktiv marknad, och som är byggda för 
att vara det. Michael säger att om de om 20 år säljer för att bo någon an-
nanstans, kan man vara säker på att få ett bra pris -”Vem som helst vill bo 
här”.  Prenzlauer berg är, med sociologen Matthias Berndts ord, en stadsdel 
som ett bra tag varit ”färdiggentri� erad”.  De senaste 10-15 åren har 
människor som jobbar inom till exempel media � yttat hit. Det är även 
många från andra länder som köper lägenheter här, e� ersom det är 
billigare än London eller Paris. Michael berättar att engelsmän, 
danskar och svenskar kommer hit och köper eller säljer bostäder för att 
tjäna pengar. Michael själv tycker inte att det är något problem i sig med 
utländska ägare till lägenheterna, om man köper dem för att stanna och 
bosätta sig, inte för att spekulera. 

I princip hela befolkningen i stadsdelen har bytts ut sedan 1989. Ca 85 % 
av de som bodde här innan murens fall har � yttat. De hade inte råd att bo 
kvar när husen renoverades, e� ersom hyrorna steg allt för mycket. Jag frå-
gar Michael om man hade kunnat göra på något annat sätt så att de hade 
kunnat bo kvar? Jo, kanske om man hade subventionerat ombyggnaderna. 
Men Berlin hade inte pengar till det, det är en stad med stora skulder. E� er 
1989 får Berlin heller inget extra stöd från staten. Michael säger att Berlin 
helt enkelt är en fattig stad, och skulle inte kunna göra den typ av o� entliga 
satsningar som man gjorde på 80 och 90-talet idag. 



Lichtblick  -  på andra sidan spåret

Arkitekt: BHZ, www.planbar3.de
Antal hushåll: 23
Process: 3 år, projektledare Ulf Maassen som specialiserat sig på 
baugruppes 
Intervju med: Sascha Lanenbach, boende i huset

Genom en hundkontakt på Käthe Kollwitz Platz i Prenzlauer berg trä# ar 
jag Sascha, som jag faktiskt kan intervjua på svenska e$ ersom han en gång 
läste nordiska språk. Jämfört med den andra baugruppehusen som jag 
tittar på är detta förhållandevis anonymt och i större skala. 

Lichtblick är en baugruppe med en internationell blandning; här bor bland 
annat en holländare, en sydafrikan, en norrman och en portugis. Dock 
bara tre hushåll från forna DDR, trots att stadsdelen tidigare var östtysk.  
Jag frågar Sascha hur det kommer sig. Hans teori är att man i DDR växte 
upp med att det är förbjudet och dåligt att äga något eget, och att den 
inställningen fortfarande sitter i. Men forna östtyskar har inte heller den 
& nansiella bakgrund som många västtyskar har. Västtyskarna kan ha arv 
att falla tillbaka på, föräldrar som kan sälja fastigheter etc.  Byggandet i 
tidigare öst-stadsdelar har därför väckt den gamla kon' ikten mellan väst 
och öst till liv. 



Sascha berättar att han trä� at en politiker som är ansvarig för det lokala 
byggandet i Prenzlauer berg. Han tillhör die Linke, ett vänsterparti där det 
tidigare kommunistpartiet i DDR ingår. Politikern pratade om något som 
han kallade ”baugruppeproblemet”. Han menade att baugruppes med väst-
berlinare tar över människors trädgårdar i forna öst. E� ersom detta att ha 
en trädgård, en dacha, är väldligt viktigt i Berlin så är det ett tungt vägande 
argument. Sascha sa till politikern: visst har vi problem med � otta hus, 
men har du någonsin varit i ett baugruppe-hus? Så poltikern kom över till 
Lichtblick på en ka� e. Han var imponerad, särskilt över hur rimliga 
boendekostnader gruppen lyckats få.  

En anledning till att projektet varit möjligt för grupper med mindre 
ekonomiska tillgångar än i många andra baugruppes, är att tomten ligger 
precis utanför s-bahn-ringen, en social vattendelare i Berlin. Detta är helt 
enkelt inte rätt sida av Prenzlauer berg, och markpriset är därför mycket 
lägre. Först var Sascha och hans fru Martina lite osäkra på om de skulle 
satsa här. Men när de kom fram till att barnen kunde cykla till den gamla 
skolan så tyckte de att det fungerade. 

Det � nns en stor variation i ekonomi i huset. Några kunde � nansiera rakt 
av, andra hade det svårare. Formen för ekonomin är en GBL. Detta innebär 
att under processen så går man in för varandra ekonomiskt om någon inte 
kan betala. En kille i huset hade under en viss period � nansiella problem, 
och då gick Martina och några andra in och stöttade honom. Det blev 
ingen kon� ikt kring detta. 

Sascha och Martina tillhör en väldigt typisk grupp i Prenzlauer berg. En 
stor grupp studenter � yttade till stadsdelen för drygt ett decennium sedan, 
och idag har de � esta av dem ska� at barn. Prenzlauer berg beskrivs som 
den mest barntäta stadsdelen i Europa just nu. När man möter alla barn 
som rör sig ute i gatumiljöerna bland bilar och cyklar och träd är man 
beredd att tro på den statistiken. 

Sascha och Martina, precis som många av deras vänner, ville stanna kvar i 
stadsdelen även när de ska� at barn, men det fanns få lägenheter som mötte 
deras behov. Sascha beskriver de vanliga våningarna som � nns i Berlin som 
omoderna och lite svåra för en modern familj att leva i. Berlin-typologin 
i hyreshus från början av 1900-talet är en L-formad lägenhet med ett rum 
som kallas ”Berlin-zimmer”, ett genomgångsrum som förbinder gårdssidan 
med gatusidan. Ett mönster som Sascha menar inte passar 
småbarnsfamiljer. 

Så anledningen till att baugruppe-konceptet blivit så populärt enligt Sascha 
är att unga familjer på detta sätt kan planera sina egna lägenheter på ett sätt 
som passar deras ideal om hur man vill leva tillsammans som familj. Han 
tror också att man blir lockad av att planera något tillsammans med andra– 
det låter helt enkelt kreativt. 



För Lichtblicks del sattes processen igång av en kille som heter Ulf Maassen. 
Han har numera utvecklat detta att vara projektledare för baugruppes till en 
a� ärsidé, men Lichtblick var hans första projekt. Ulf tryckte upp små 
papperslappar och satte upp dem på gatan och på telefonstolpar runt 
omkring i kvarteret för att se om någon ville vara en del av en baugruppe. 
Sascha säger att så skulle man inte göra idag: ”Så anarkistiskt!”

En tisdag kväll klockan åtta mötte de gruppen för första gången i bak� ckan 
på en pub. Det var sex eller sju andra personer där, och alla var helt säkra 
på att de ville vara med i en baugruppe. Så blev det också, dessa personer 
är fortfarande med. Det var inte en så professionell start, men det fanns en 
vilja! 

Ulf hade med sig en golvsten i ski� er där på puben, som ett prov på vad 
de skulle kunna ha för material i sina badrum. Kanske gav denna konkreta 
start en drivkra�  vidare, precis som man resonerade i KlimaSolarHaus? 



Living Urban Units – längtan e" er bygemenskap

Arkitekt: Deimel Oelschläger Architekten, www.deo-berlin.de
Antal hushåll: 21, www.luu-berlin.de
Process: 3 år, projektledare Stephanie Klinghart som bor i huset + 
arkitekten 
Intervjuade: Heike Schröder, boende, och Stephanie Klinghart, 
projektledare

Hos Living Urban Units trä$ ar jag Heike Schröder, en av de boende, och 
Stephanie Klinghart som bor i huset, men som även varit projektledare för 
gruppen. Huset ligger i ett område med mycket nybyggnation på gång, och 
på andra sidan gatan ligger en annan baugruppe. 

Jag får en bild av att processen hittills varit rätt så krävande. Till en början 
var de 10 hushåll som köpte tomten där huset står idag. Stephanie berättar 
att de hade tur när de köpte marken. Den kostade runt en halv miljon euro, 
och bara ett halvår senare så betalade granntomten 1 miljon för sin. Enligt 
Stephanie berodde kostnadsökningen på danska och amerikanska 
investerare som kommit till Berlin och köpt mark för att tjäna pengar. 

Trots att de gjorde ett klipp, var det för dyrt att vara så få hushåll. Så de fort-
satte att leta e% er andra som ville vara med i gruppen. Det var svårt i det 
skedet e% ersom storlekarna på de lägenheter som var kvar var bestämda, 



och inte alltid gick att matcha med önskemålen som kom från dem som 
var intresserade.  När det kom nya som var intresserade av att vara med i 
gruppen, så � ck de först vara med vid tre testtillfällen när gruppen 
sammanträdde. E� er det så � ck både den ursprungliga gruppen och de nya 
bestämma sig om de skulle fortsätta tillsammans. Det var en del som 
slutade e� er tre gånger e� ersom de tyckte att det tog för mycket tid; 
gruppen trä� ades varje tisdag för olika typer av beslut och diskussioner. 
Till slut landade de på 19 hushåll, som rekryterades genom både 
vänskapsrelationer och annonser. 

Gruppen initierades till en början från två håll; Stephanie ville vara med i 
en baugruppe och arkitekten ville rita ett sådant hus. När de trä� ades på 
ett möte och såg att de hade gemensamma intressen gick de vidare ihop. 
Stephanie är rakt på sak med sitt motiv till att vilja bo i en baugruppe;  
hon hatar att bo i en storstad. Hon kommer från en mindre stad där man 
kunde gå ned på stan och trä� a folk som man kände. Detta var hennes sätt 
att skapa det sammanhanget i en större stad, att skapa en by i staden. På 
detta sätt skulle jag säga att Living Urban Units snarare är antiurbant än 
urbant. 

Heike och Stephanie har väldigt olika bilder av hur viktigt det varit för folk 
i huset att vara en del av en sådan by. Heike tänker att det är väldigt olika, 
och att en del inte uppskattar detta så mycket, medan Stephanie menar att 
alla uppskattar det fast på väldigt olika sätt. Kanske vill man inte vara med 
på gemensamma barnkalas, men när det visas � lm på takterrassen? 
För Heike är dock det sociala i huset viktigt. Hon säger att hon känner 
alla väl, och att hon litar på alla i huset, att de också gått igenom svåra 
saker tillsammans. Hennes uppfattning är att alla skulle öppna dörren och 
säga kom in om någon behövde hjälp. För henne är det dessutom viktigt 
att barnen har många lekkamrater i huset, det är 22 barn allt som allt, de 
� esta under 8 år. Hon tror att den starka gemenskapen hänger ihop med 
det gemensamma rummet som ligger nere i entrén. Där � ras födelsedagar, 
och det är en bra plats för att trä� as.  Stephanie tror däremot att det är den 
långa process som de ha�  ihop som skapat gemenskapen. Gruppen tog 
alla beslut kring gestaltningen gemensamt, så det var en krävande process. 
Arkitekterna förberedde olika sorters beslut innan mötena, till exempel då 
vilken färg det skulle vara i trapphuset, och så diskuterades och togs beslut 
på mötet. Heike har dock inte samma minnesbild, hon tyckte arkitekterna 
bestämde det mesta. Hon är missnöjd med dem i övrigt också. Man kan 
misstänka att det kan vara rätt så svårt när det uppkommer kon� ikter att 
som arkitekt själv bo i huset…
 
Vi kommer in på gentri� eringen. Stephanie beskriver hur det just nu pågår 
en förändring. Tidigare har det stora � ertalet hyrt sina bostäder, men nu 
har man börjat bygga för privat ägande. Många vill då ingå i en baugruppe. 
Dels för att kunna äga, men också för att det blir billigare. Ibland blir 
boendekostnaderna i en baugruppe lägre än om man skulle hyra motsva-
rande lägenhet. Det � nns en annan aspekt också av att det blivit mer 
e� ertraktat att äga sin bostad; många vet att de inte kommer att få så 
mycket pengar när de blir gamla, så detta blir en investering för 
framtiden. E� ersom det i huset � nns hushåll som inte har så stora 
ekonomiska resurser, har man jobbat med att det inte skulle bli för höga 
kostnader. Till exempel avstod man från att ha cykelrum på 
bottenvåningen av ekonomiska skäl. 



Det � nns två upplåtelseformer i huset; endera betalar man hyra till ett 
kooperativ som äger några av lägenheterna gemensamt, eller också äger 
man sin lägenhet själv. För att få en kontinuitet i gruppen och undvika att 
man gick med för att kunna spekulera, har de konstruerat det så i 
kontraktet att det går att sälja först e� er tio år i huset. 

Living Urban Units är som sagt inte det enda nybyggda huset i området. 
Det ligger nämligen på mark där muren mellan öst och väst tidigare 
sträckte sig, och området är en aktiv byggarbetsplats idag. 

Jag frågar hur det har påverkat deras baugruppe att bygga på platsen för 
muren? Detta har Heike tänkt en hel del på. Hon tycker att det är en bra 
idé att bygga igen glappet mellan öst och väst. Så berättar hon en intressant 
historia, en historia av en sort som man bara kan få i Berlin. Heike pekar ut 
genom fönstret, på det blåa putsade huset på andra sidan gatan. Hon säger 
att en av hennes grannar har berättat att hon hade en nära vän i det huset 
som liten. De brukade sitta i fönstret där och titta över på andra sidan 
gatan, över till Väst. Särskilt på nyår satt de där, och tittade på 
fyrverkerierna på himlen. Nu, i slutet av sitt liv, bor kvinnan på den sida 
gatan som hon betraktade som barn, och ser nu istället det blåa huset från 
sin barndom genom fönstret.  De olika sidorna av gatan som då tillhörde 
olika system är igen en del av samma stad. 



K20 – grannfejd med äldre kollektiv
 
Arkitekt: Roedig-Schop, www.roedig-schop.com   
Antal hushåll: 11 + minihotell 
Process: 2 år, ingen projektledare (informell) 
Intervjuade: Gunter Sperzel och Michael Prytula, boende i huset

K20s mycket samtida enkla fasad ligger intill en fasad med målningar och 
" aggor. Det ska visa sig under samtalet att det inte enbart är en skillnad i 
estetik mellan de två husen, utan också en kon" ikt. 

Baugruppen K20 startades av ett par som hade bott i Mexiko en period, 
och där prövat att ha hand om ett hotell. När de kom tillbaka till Berlin 
ville de testa samma sak där, och tänkte att de kunde kombinera det med 
en baugruppe. Förutom hotellrummen % nns idag 11 hushåll i huset. Paret 
hade redan köpt tomten och anlitat arkitektkontoret Roedig-Schop innan 
gruppen formerades. 

Tomten ägdes på 30-talet av en judisk familj som var tvungna att sälja 
huset till oskäligt pris. I och med s.k. Jewish Claims, så pågår det 
fortfarande ägandeprocesser kring platser i Berlin. Detta innebär att om 
man kan bevisa att priset var för lågt när den judiska familjen en gång 
sålde, så kan ägaren få tillbaka egendomen. Detta gör att många tomter står 
tomma under de juridiska processernas gång. 



K20 formerades i två omgångar. 2006 fanns en nästan komplett grupp. 
Men då en familj hoppade av, ledde det till en dominoe� ek och tilliten i 
gruppen försvann. Så man � ck bygga upp en nästan helt ny grupp. Då hade 
de som var med i första omgången lärt sig av sina misstag. Gunter, en av de 
två boende som jag intervjuar i huset,  säger att det är lätt att få beslut som 
håller, ”det är bara att koppla det till pengar”.  I den första gruppen hade 
de nämligen ingen deposit som var knuten till ett beslut att ingå. Andra 
gången hade man en deposit på 2000 euro. Det var inte ett stort belopp, 
men det förtydligade beslutet kring om man skulle delta eller inte. 

Gunter berättar att han letat ett tag e� er en lägenhet som han kunde köpa 
innan han stötte på baugruppen via en annons. Han gick då och tittade på 
den utvalda tomten för att se om det var värt det med det allt det jobb man 
skulle lägga ned. Det tyckte han att det var. Tomten hade trädgård, och låg i 
den del av staden han bott i innan, och som han helst inte ville lämna. Han 
blev också förtjust i konceptet att människor bygger tillsammans och att 
de påverkar gestaltningen. På det sättet blir lägenheterna inte ”konfektion”, 
utan anpassad e� er de som ska bo där. 

Arbetsinsatsen blev dock extra stor för Gunter. Gruppen bestämde sig 
nämligen för att själva, tillsammans, vara projektledare, och inte ha någon 
särskild utsedd till detta. Men i praktiken blev det ändå några som � ck ta 
mer ansvar. Gunter var mailboxmanager, vilket innebar att alla 
frågeställningar kom till honom först. Han tog till exempel ansvaret för att 
betala 300-400 räkningar från gruppens gemensamma konto. Ibland kunde 
det komma 40 mail per dag, och han säger att det var som att komma 
hem till ett andra kontor när det vanliga jobbet var färdigt för dagen. De 
dagarna ville Gunter ge upp. Men e� ersom han tänkt igenom det noga 
innan, och insett att det nog skulle komma dagar när han skulle känna så, 
så fortsatte han. 

Michael, också boende i huset, ser skamsen ut när ämnet kommer upp. 
Han säger att gruppen inte gjorde något avtal hur insatsen att koordinera 
arbetet skulle betalas. Många arbetade och hade barn och hann inte med 
sin ansvarsdel. När gruppen � yttat in och gjort de sista beräkningar, så 
hade man en sista diskussion om man skulle kompensera de som tagit 
extra ansvar. Men så blev det inte. Argumentet var att man inte hade avtalat 
kring det. Men nu i e� erhand kan Michael se att de i alla fall skulle gett en 
symbolisk summa. Michael och Gunter enas om att det var naivt att inte ha 
någon projektledare. 

När det gällde utformningen hade hotellparet redan tagit grundbesluten 
tillsammans med arkitekterna innan resten av gruppen kom in. 
Arkitekterna gjorde sedan olika förslag som gruppen � ck ta ställning till, 
kring material och gemensamma ytor. För de enskilda lägenheterna är 
installationskärnan den samma från våning till våning, annars är planlös-
ningarna olika för de olika hushållen. Gruppen och arkitekterna möttes 
varannan vecka för diskussioner kring utformningen. 

Det som varit tu� ast under processens gång och som fortfarande är ett 
problem, är relationen till grannarna. 



E� ersom tomten stått tom sedan andra världskriget, förutom en kort 
period då en kolförsäljare använde den, så brukade åtta ockupantkollektiv 
i området använda den som trädgård, och fronten mot gatan för gatufester. 
När platsen auktionerades ut ville de köpa tomten, men det blev så att K20 
köpte den istället. Priset, som var minimibeloppet för tomten, var för högt 
för grannarna. Detta skapade en kon� ikt som fortfarande � nns kvar.   

När K20 � yttade in så � rade de nyår på takterrassen. Då sköt grannarna 
raketer horisontellt mot deras terrass. En kvinna trä� ades av en raket 
precis ovanför ögat. Även tidigare hade huset attackerats, till exempel 
genom att grannarna sprutade färg mot entrédörren och förstörde ett 
fönster med en sten. 

Michael berättar att andra baugrupper har samma problem, e� ersom ses 
som avantgardet för gentri� ering. Han tycker dock inte att det 
stämmer, hyrorna hade redan börjat gå upp innan baugruppe-konceptet 
kom. Michaels bild ser annorlunda ut, han säger att de första gentri� erarna 
kom redan 90-talet, nämligen ockupanterna själva. Sen kom studenter, 
sen caféer, och så till slut deras egen medelklass-grupp, när det inte fanns 
andra platser att bo på. Därför skulle han istället beskriva det som att 
baugruppes kommit i slutet av gentri� eringsprocessen. 

Gunter undrar vad alternativet skulle vara? Vad skulle det betyda om det 
inte skulle startas baugruppes? Betyder det att han inte får bo här? Att 
några får bo här i den här stadsdelen men inte andra? Att grannarna säger 
att det är deras område stämmer ju inte, menar Gunter. De har också tagit 
det en gång i tiden. Det var  inte de som bodde här från början. Det var ett 
trångbott arbetarklassområde innan de kom, de har fördrivit de äldre 
grupperna som bodde här under östtiden. 

Jag frågar om staden kunde agera annorlunda när det gäller e� erfrågan på 
nya bostäder? I relation till behovet av bostäder är baugruppes trots allt ett 
marginellt fenomen. Men de svarar att Berlin är fattigt idag. Mycket social 
housing byggdes tidigare med stadens pengar, men idag har man varit 
tvungen att sälja bostadshus till utländska investerare. Berlin har länge 
varit känt till exempel i konstnärskretsar som en bra stad att bo i e� ersom 
det är billiga hyror. Men det kommer att förändras nu. Kanske kommer det 
att bli en problematik liknande den i London där arbetarklassen till slut 
inte kunde bo kvar centralt? funderar Michael. Det gjorde att man till slut 
inte kunde få tag på sjuksköterskor och brandmän som kunde jobba i Lon-
don utan allt för lång pendlingsresa. Där � ck man satsa på att bygga billigt 
igen centralt, i s.k. a� ordable housing, så att de med mindre pengar kunde 
� ytta tillbaka in till staden igen. Förhoppningsvis behöver man inte gå hela 
denna runda i Berlin?



Steinstrassen 27 – trapetskonstnärer och atmosfär

Arkitekt: carpaneto.schöning, www.carpanetoschoeningh.de
Antal hushåll: 22
Process: 5 år, projektledare carpaneto.schöning 
Intervjuad: Sivlia Carpaneto, arkitekt och boende i huset

Som sista intervjuobjekt trä$ ade jag en av baugruppe-pionjärerna Silvia 
Carpaneto, i ett oerhört % nt projekt i stadsdelen Mitte. Silvia har ett litet 
arkitektkontor tillsammans med sin man, som är projektledare, och deras 
strategi har alltid varit att driva sina egna, mindre projekt. Därför passar 
baugruppe-formen dem väldigt bra. 

Processen för baugruppen på Steinstrasse, där Silvia och hennes man också 
bor och har sitt kontor, har varit lång. Den började med att de skulle bygga 
för en grupp på tio hushåll i ett gammalt lagerhus. Men i slutändan % ck de 
inte kontraktet. Det gick istället till någon som skulle göra lyxlägenheter. 
Ungefär häl& en av den ursprungliga gruppen försvann när de bestämt sig 
för att istället bygga nytt på tomten i Mitte, men nya kom till. I dagsläget är 
de 22 hushåll. 



Det är en blandad sammansättning av människor i huset, men de har 
inte ha�  någon plan för att huset ska vara ”generationsövergripande” eller 
”seniorboende” eller liknande, de har inte velat jobba med den typen av 
koncept. Den äldsta i huset är runt 70, och det � nns medelålders och 
barnfamiljer. Det är väldigt få i huset som inte är akademiker dock. Här 
bor skådespelare, konstnärer och trapetskonstnärer (som har sin 
arbetsplats hemma i lägenheten!). Silvia säger att det handlar om att alla 
kanske inte har så bra ekonomi, men de har mycket kunskap och kultur. 

Silvia och hennes man jobbar också med en baugruppe i stadsdelen 
Treptow. Där är det en annan social sammansättning. Ungefär häl� en är 
snickare, socialarbetare och liknande. Det är på många sätt en väldigt 
blandad grupp, med homosexuella, singlar, pensionärer. Det enda som de 
hade gemensamt var att de ville bygga ett gemensamt projekt. Många av 
dem har en bostadshistoria av att ha bott i kollektiv tidigare i sitt liv och 
ville tillbaka till det. 

Silvia tror inte att man behöver ha ett gemensamt intresse eller ett 
samlande kitt för att bygga och bo ihop på ett bra sätt. Det som för ihop 
folk är istället att man har en process tillsammans, och att man tar 
gemensamma beslut istället för att bara göra det för sin egen individuella 
lägenhet.  Hon säger att processen att man faktiskt måste komma till ett 
beslut enar människor.



De som kommer till Silvia och hennes man är väldigt intresserade av det 
sociala. Hon menar att de ser de goda vibrationerna i deras projekt, och det 
är det som de tycker är attraktivt. 

Hur jobbade då gruppen ihop kring utformningen? Silvia berättar att hon 
gjort en grov skiss på strukturen i huset redan innan de andra familjerna 
kom med i processen, en struktur som byggde på tredimensionella 
moduler. Sedan kunde dessa moduler varieras i de olika lägenheterna, och 
det � nns idag inte två lägenheter som är lika varandra. Detta gjorde att det 
blev komplicerat att få ihop kompositionen för den bakre fasaden. 

I det här projektet � ck alltså de boende bestämma mycket när det gäller 
layouten för lägenheterna, men inte kring det exteriöra. Silvias kontor har 
jobbat en del med gemensamma diskussioner kring färgerna i 
fasaden i ett annat projekt, men hon tycker inte att det blev bra estetiskt.  

Allt trä i huset kommer från skogen i Meklenburg. Christian, Silvias man, 
åkte och högg ned träd som sedan tog två år att torka. Det var en lång 
process, men de har med hjälp av träet skapat en unik lösning för golven. 

Något som Silvia märkt är att man bara kan göra något som är annorlunda 
än standardbostaden om folk är engagerade, annars faller det. Hon säger att 



det som är intressant med baugruppes är att man kan göra unika 
lösningar, medan de vanliga investerarna bara gör standardlösningar. 
Detta e� ersom de inte är säkra på att de kan räkna hem saker som avviker. 

På ett sätt tycker Silvia att det har varit problematiskt att bo i huset som 
dess arkitekt.  Hon menar att man av någon anledning alltid blir ansvarig 
för allt som arkitekt, även om det är tekniska problem med värmen som 
hon inte har något att göra med. I början kom folk på söndag morgon 
och knackade på och sa att min dusch är kall, och förväntade sig att Silvia 
skulle göra något åt det. Men det har blivit bättre nu. Hon tror också att 
man måste ha ett privat intresse för att jobba med en baugruppe, e� ersom 
det är så mycket jobb som man inte får betalt för. Hon menar att de � esta 
kollegor som jobbar med baugruppes i sina första projekt ingick i gruppen 
själva.  

Något jag direkt märker när jag närmar mig huset är att det är mer urbant 
än de andra husen jag tittat på. E� ersom huset ligger i Mitte så sa planen 
för området att de som byggde här måste ha 20% kommersiell yta i sina 
fastigheter. Silvia berättar att de till en början inte var så förtjusta i det 
kravet, e� ersom 20 % är en stor del av huset och de var tvungna att 
� nansiera det. Det är också väldigt ovanligt i baugrupper att man har den 
här typen av lokaler, o� ast är det bara lägenheter. Men i nuläget är de ändå 
väldigt glada att det blev som det blev. De kan ju välja vilka de vill hyra ut 
till så att det påverkar stadslivet på ett bra sätt, och just nu hyr de ut till en 
kindergarten och designers. 

Jag frågor Silvia om hon tror att baugruppes påverkar det urbana livet runt 
omkring på något annat sätt.  Hon säger att hon egentligen inte kan svara 
på hur det är, bara på hur hon hoppas att det är. Silvia och hennes man har 
bott i 30 år i Berlin nu, och det de har sett som särskilt för stan är att man 
har en kontinuerligt utbyte av folk. Människor kommer och går. Det gör 
att samhället är annorlunda organiserat än i andra städer. Man har inget 
etablissemang i Berlin, e� ersom folk inte stannar nog länge för att bli detta 
etablissemang. Detta är väldigt annorlunda mot andra städer. Det har en 
positiv men också en negativ sida. I den stora omsättningen av 
människor tänker de att det är viktigt att ha ”ankare” för kvarteren. Man 
kan ta Kreuzberg som exempel, som är en plats som folk identi� erar sig 
med. Det sociala livet där är viktigt, och egentligen beror det inte på in-
dividerna, utan på att det � nns ett ankare, ett socialt sammanhang. Silvia 
tänker att om man får � er ankare i staden får man en bättre social 
hållbarhet. 

Ockupantkollektiven i Berlin menar hon skapade en annan organisation i 
staden, med andra relationer än i traditionella familjer. De var sådana 
”ankare”, och hon skulle säga att det skapade en startpunkt för ett annat 
sätt att leva. Silvia upplever att Berlin är ett nät som tar en vidare, 
människor kan komma och gå och de har inte samma band som i en 
familj, men en kultur kan bestå. Jag tycker den här beskrivningen är 
intressant, och kan känna igen mig i att jag som besökare upplevt Berlin 
som en öppen stad där det alltid fanns rum över att bo i i någons kollektiv. 
Detta gjorde ju också att jag kom in i be� ntliga lokala nätverk. 



Tillbaka till gentri� eringsdiskussionen. Silvia säger att den inte är orsakad 
av baugruppes i sig - de är små projekt och kan inte ha den stora påverkan 
på hela systemet. Istället beskriver hon hur den politik som tidigare funnits 
med regleringar och subventioner till fastighetsägarna för att hålla nere 
hyrorna nu har löpt ut. Därför tar många idag chansen att höja hyrorna 
rejält. De som bor i Sivlias baugruppe skulle inte ha möjlighet att hyra en 
lägenhet i de här kvarteren, e� ersom hyran har gått upp mycket under de 
senaste sju åren. Så för dem är det billigare att ingå i en baugruppe än att 
hyra sin lägenhet. 

Vi kommer in på hur den förda politiken påverkat baugruppen. Silvia 
berättar att planen från början var att det inte skulle vara individuellt 
ägande, utan de ville skapa en förening som sen i sin tur hyrde ut 
lägenheterna. Hon säger att detta var en viktig fråga för henne som 
arkitekt, e� ersom hon la ned mycket jobb på att få till kvalitativa lösningar 
till ett bra och rimligt pris, och att det då kändes som en förlust att allt det 
arbetet skulle förloras i nästa steg när människor sålde lägenheterna riktigt 
dyrt för att tjäna pengar på dem.  

Tyvärr blev det inte som de planerat. Staten gav nämligen stöd till hushåll 
som byggde och ägde sina egna bostäder. Det var rätt stora summor, och 
som Sivlia säger ”får man vara ganska mycket idealist om man avstår från 
det”. När jag frågar varför staten gav pengar till detta svarar hon att hon 
tror att det var för att det var en konservativ regering, och att de ville 
uppmuntra privat ägande istället för hyreslägenheter. När hon berättar 
detta, minns jag poltiken som fördes när man renoverade 
ockupantkollektiven, och det blir extra tydligt för mig hur olika 
politiska förutsättningar det � nns för bostäderna nu och då.  

Men oavsett politik har Sivlias kontor alltid drivkra� en med att alltid 
utveckla saker, experimentera, ta saker ett steg längre. De har nu ett nytt 
projekt på gång där de försöker skapa en ny typologi för folk som lever 
tillsammans på andra sätt än det traditionella. Till exempel tänker de sig 
att man har ett våningsplan på 400 kvm där 8 personer själva e� er hand 
bygger upp de väggar de vill ha. Eller också experimenterar man med hur 
mycket man kan krympa den del som är individuell, och hur mycket som 
kan läggas på det gemensamma, till exempel ett stort kök. Silvia 
upplever att det � nns människor som är intresserade av detta idag. Hon 
menar också att de ekonomiska förutsättningarna är väldigt viktiga för att 
genomföra projekten. ”om man inte bara vill jobba för överklassen, så får 
man dra ned lite på sina drömmar, och det kan också skapa något 
intressant.”

Hon poängerar att hennes kontor aldrig jobbar med enbart egna idéer, 
utan med drömmarna hos de människor som ska använda byggnaderna. 
Det är ett möjliggörande förhållningssätt, där arkitekten genom att 
koordinera och skapa en plattform för en grupp av människor också gör 
att nya boendeformer kan växa. Former som inte hade kunnat växa fram i 
ett traditionellt samarbete mellan arkitekt och beställare. 


