


BRUK
I denna tolkande ritning kan du se 
Hagia Sofia i ett bundet sammanhang. 
Byggd av en kristen bysantinsk ledare, 
erövrad av en muslimsk Ottomansk 
ledare och därefter omformad ännu en 
gång av samtida Turkiets första pres-
ident till museum. Riken, politik och 
religion har kontinuerligt ändrats och 
utvecklats, därmed även brukaren, men 
byggnaden har stått kvar genom alla 
dess tider och fått ta del av förändringen.

Att läsa på om byggnadens fascin-
erande historia har varit extremt läror-
ikt. En byggnad som i sig är väldigt 
vacker har mycket att säga, vilket 
skapar en helt ny dimension för bruk.

RUM
En tolkande sektionsritning i perspektiv. 
Byggnaden är uppdelad i mittskepp och 
sidoskepp som bildar olika rum med kol-
onnrader som skiljer dem åt. Taket består 
av ett flertal kupoler i olika storlekar. 

Den rumsliga upplevelsen blir harmoni-
sk tack vara den symmetriska ordningen 
som  bland annat utgörs av valv, kupoler 
och kolonnrader. Material som polerad 
marmor, detaljer i guld och de många 
fönstren som erbjuder ljusinsläpp ger ett 
naturligt ljus som ytterligare förstärker 
harmonin. Stämningen som skapas av den 
arkitektoniska utformningen möjliggör 
ett tillfredsställande religiöst utförande.

KONSTRUKTION
Ritningen reflekterar över 
konceptet att lägga sten 
efter sten ovanpå varandra 
som är en tidskrävande och 
rytmisk process. Men med 
tålamod och envishet kan 
man med murverk bygga 
oerhört fascinerande bygg-
nader såsom Hagia Sofia. 
Varje stenbit är så väl behan-
dlad att man knappt kan lista 
ut att byggnaden är av sten.

UTTRYCK
En tolkande ritning där symbolik 
utforskats på ett ytterst bokstavligt plan. 

Hagia Sofia har sedan dess uppförande år 
537 blivit en symbol för Istanbul, Turk-
iet och den politik som förts i landet. I 
över 900 år var byggnaden en av de vik-
tigaste kyrkorna inom kristen tro, för att 
sedan transformeras till moské. Därefter 
blev Hagia Sofia en symbol för sekulär 
nationalism som museum under Atatürks 
regim. Idag har byggnaden återgått till 
moské och är än en gång en viktig bygg-
nad inom islam. Att Hagia Sofia blivit 
den symbol den är får en nästintill iro-
nisk och paradoxal klang med tanke 
på dess grundläggande religiösa syfte. 



RUM
Den centrala och största kupolen 
omges av 40 stycken fönster. Detta 
ljusinsläpp utgör en stor del av den 
rumsliga upplevelsen kopplat till 
det ljusa, religiösa ovan. Fokus för 
den religiösa utövaren är bortom det 
kroppsliga, vilket förstärks av det högt 
förekommande naturliga ljuset tillsam-
mans med de reflekterande materialen.

BRUK
En byggnad på över 1500-år har mycket 
att säga. Byggd som en kyrka, erövrad som 
moské och därefter omformad till ett muse-
um. På senare tid har byggnaden återgått till 
moské igen, men det finns mycket bevarad 
historia i grunden som lever kvar från alla 
tider. Bruket som var tänkt för religion har 
idag utvecklats till en mängd av möjligheter.

Att få bygga denna byggnad i tolkande mod-
ell har varit väldigt intressant, att försöka få 
samma känsla av rummet. Även 
perspektiven av bilderna har varit intressan-
ta att fånga, för att kunna nå tänkbara bruk.

UTTRYCK
Modellen utforskar skala och 
perspektiv som verktyg för att 
visa Hagia Sofias betydelse inom 
Turkiets politiska klimat. Även 
kontrasten  mellan Hagia Sofia 
och resterande delar av stads-
rummet har varit väsentlig i den-
na undersökning för att påvisa 
byggnadens symboliska värde.  

KONSTRUKTION
Hängande kedjor reflekterar laster i 
valv, konstruerade upp och ner. I denna 
modell har Hagia Sofia efterliknats och 
det man märker är att pelarna som är 
raka i den riktiga byggnaden blir lutande 
här. Anledningen är att kraften leds ner 
diagonalt i de raka pelarna, det funger-
ar bra eftersom de är tillräckligt tjocka.

Pelarna på var sida av den mittersta 
kupolen fungerar lite som strävpelare 
och drar de inre största pelarna utåt 
så att de inte blir lika diagonala, 
vilket gör byggnaden mer hållfast.


