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ABSTRACT

Mari Ferring, Dionysos på Årsta torg – färgfrågan i svensk efterkrigsarkitektur (Dionysos at Årsta 
square – the Question of Colour in Swedish Post-war Architecture). The thesis is in swedish. 

The overall aim of the thesis is to discuss cultural significations and notions of colour in 
Swedish post-war architecture. More specifically, the purpose is to analyse the question of 
colour in architecture linked to the polychrome walls of Årsta community centre, inclu-
ding background, aims, cultural context and debate. 

Årsta community centre, situated just south of Stockholm, was built in 947-53. The 
buildings as well as the colourful paintings covering the walls facing the square were desig-
ned by architects and brothers Erik and Tore Ahlsén. Newspapers and journals showed a 
clear indignation concerning the colourful exterior walls. Why did the polychrome walls at 
Årsta raise so much attention and cause such criticism? And how are these reactions related 
to contemporary ideas of colour in architecture in general?

The thesis is divided into six chapters. The introductory chapter is followed by a histo-
rical retrospect with examples of use and notions of colour in architecture, in order to pre-
sent a prelude to post-war thoughts and design. This text leads up to two central concepts 
developed for this thesis: Structural and independent colour effect. The third chapter presents 
Årsta community centre with focus on the polychrome walls at Årsta square, analysing the 
role of the architects and the cultural and social environment in which they were interac-
ting. Special attention is paid to the important inspiration provided by the thoughts of 
the danish artist and writer Asger Jorn. The forth chapter deals with the critique of Årsta 
square as well as arguments in contemporary debates concerning colour in architecture (as 
for example in the Apollon and Dionysos-debate). Chapter five discusses the role of inde-
pendent colour effect in art and architecture of the 940 ś and 50 ś related to examples of 
contemporary ideas and use of history.      

The conclusions of the study is presented in the sixth chapter. It contains an interpre-
tation of the polychrome space, mainly focusing on two themes: The first is the square 
understood as a theatre, based on historical social and urban patterns. The second is the 
suggestion of a modernistic language of colour and architecture for common man that is 
universal and time-less, challenging established social and material hierarchies. The thesis 
finishes with an analysis and a summary point by point of the critique directed at the poly-
chrome walls of Årsta community centre with main emphasis on the underlaying political 
motives.   

Key Words: history of architecture, colour in architecture, architectural debate, Diony-
sos, environmental colour design, cultural history, post-war architecture, monumental art, 
community centre, Erik Ahlsén, Tore Ahlsén, Asger Jorn, Årsta, Stockholm, Sweden, 20th 
century.
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1. INLEDNING

”Färgglad torgdag då Årsta invigde sitt nya centrum”. Så löd rubriken i Dagens 
Nyheter när Årsta torg invigdes den  november 953. Trots den kalla höstvinden 
var torget fullt av folk som ville vara med när den nya teaterns fasadmålerier skulle 
avtäckas och centrum äntligen invigas. De andra byggnaderna hade stått färdiga 
sedan länge och hade med sina färgrika fasader i ovanliga mönster redan låtit tala 
om sig. De målningar som nu skulle visas hade just före invigningen färdigställts 
av medarbetare på Erik och Tore Ahlséns arkitektkontor. De var ännu inte offent-
liga – enligt Dagens Nyheter hade de ”hemligstämplats av Erik Ahlsén”, i artikeln 
kallad ”konstnären”.2 Stadsfullmäktiges ordförande Carl Albert Andersson höll 
tal i snålblåsten och musikkåren spelade så gott det gick på sina nedkylda instru-
ment. Åskådarnas medelålder var inte särskilt hög. Många av de nya Årstaborna 
var unga par eller familjer med barn. I övrigt rapporterades i tidningen att Dra-
matenskådespelare senare på kvällen skulle framföra ett gästspel, ”Om jag ville”, 
och Årstamusiken ge konsert i den nybyggda musiksalen, inledd med ouvertyren 
till Mozarts ”Cosi fan tutte”. 3 I tidningen stod även att läsa att ”i ena änden av 
detta märkliga torg, denna färgklick i den svenska byggnadsverksamheten, bor 
som sig bör, dess skapare, arkitekt Erik Ahlsén. Hans medskapare, brodern Tore, 
har däremot inte flyttat ut från Söder.” 4 Under invigningsdagen satt arkitekterna 
med familjer och vänner i Eriks ateljé och drack ”italiensk chianti och kaffe med 
dopp mellan intervjuerna”.5 

Fasadernas färgrika inslag tillsammans med folklivet under invigningsdagen 
bidrog säkert till en bild av kommande dagar med mer sol och värme, kanske till 
föreställningen om en traditionell marknadsdag i en medeltida, italiensk små-
stad. Till bilden av det medeltida torget hör Årsta torgs sluttande, synliga tak, 
ibland med utspringande takfall, de små utbyggnaderna av mörkt trä (gallerier) 
mot röda tegelfasader, de låga hushöjderna och torgets slutna, oregelbundna form 
– med ungefär samma yta som Stortorget i Gamla stan.6 Årsta torg stod färdigt 
att ta emot handlare på en marknad med allehanda produkter – frukt, grönt, fisk 
och andra färska matvaror under randiga markiser där skådespel kunde utspela 
sig i möten mellan människor. I föreställningen om det medeltida torget ingår 
också handlarnas höga röster, gatumusikanters sång och gnissel, gycklare och 
lurendrejare – liksom på en stor teater. Torget förvandlas då till livets skådebana 
där vardagen ger näring åt drömmarna och kulturen. 

I 940-talets bild av ett medeltida torg finns också de färgrika fasaddekoratio-
nerna; i berättande scener, i målning på korsvirkets träbjälkar eller på utsirade 
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skulpturdetaljer av trä.7 I likhet med detta medeltida torg fick även det nya 
Årsta centrum en rik polykromi. Måleriets art, däremot, liknade i Årsta inte det 
traditionella. Istället för en målad korsvirkeskonstruktion eller föreställande 
och avgränsade motiv på putsytor eller i friser fick färgen här ett alldeles eget 
värde. Färgen tilläts stiga till ytan för att där utbreda sig i fri komposition på 
stora fasadytor, runt fönster och balkonger.

Torgfasadernas avancerade mönster i en ovanlig färgrikedom blev för många 
en provocerande överraskning – både för invånare i den nya stadsdelen och för en 
svensk kritikerkår.8 Fick man verkligen lov att måla husfasader på det här sättet? I 
debatten som följde i tidskrifter och dagspress fick Årsta många lovord. Men det 
sparades heller inte på kritik. En rädsla spreds för att experimentet skulle komma 
att inspirera till efterföljd.9 Ahlsénarna uttryckte det själva på följande vis: 

”Det blev både hejarop och tvärtom. Och det fanns ju några som ville kasta 
ruttna ägg till och med.”0 

Invigningen av Årsta torg den 1 november 1953. En iscensättning av torgets idé. 
Sven Ahlséns bildsamling.
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Den kraftigaste och mest uppmärksammade kritiken kom från redaktören 
och arkitekturskribenten Gotthard Johansson som menade att Erik och Tore 
Ahlsén ”helt enkelt lagt en abstrakt tavla utanpå en fasad med en helt annan 
formgestaltning. Inkongruensen är skriande och lämnar i stillöshet 800-talets 
vildaste ornamentala utsvävningar långt bakom sig.” 

Årsta torg uppfattades av samtiden som något av vikt att kommentera och 
diskutera och kan av den anledningen användas idag som en historisk illustration 
med kraft. Färg är dessutom något av det första man tänker på vid ett besök på 
Årsta torg. Färgerna fungerar som en identitetsmarkör. Torget torde för samtiden 
ha framstått som än mer anslående i färg med tanke på att omgivningen då var 
långt ifrån de visuella, färgrika budskap som vi idag möter i vardagslag. Årsta 
centrum (947-53) är ett betydelsefullt steg i svensk stadsplaneringshistoria och en 
viktig exponent för den svenska 900-talsmodernismens idéer om människans liv 
i relation till den byggda miljön. Torgets målningar kom att få avgörande bety-
delse för sin tids diskussion om färgens roll i arkitekturen. 

SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR

Med utgångspunkt från polykromin på Årsta torg handlar den här licentiatav-
handlingen om fenomenet färg i arkitekturen under 940- och början av 950-ta-
len. Genom att djupstudera fallet Årsta torg, inklusive en upptakt, samtida debatt 
och efterföljande kritik, är avsikten att belysa färg i svensk efterkrigsarkitektur 
i ett större sammanhang. Det generella syftet med avhandlingen är att skapa 
förståelse för synen på färgens användning i arkitekturen under tidig svensk efter-
krigstid, ca 945-55. Det mer specifika syftet är att utifrån ett belysande exempel, 
Årsta torg, och en diskussion av den svenska kultur- och samhällssituationen, 
analysera användningen av samt föreställningar och innebörder knutna till färg i 
arkitekturen under tidig efterkrigstid. 

En övergripande frågeställning är: Hur har färg i arkitekturen använts och 
värderats 945-55? Samt mer specifikt: I vilket sammanhang tillkom Årsta torgs 
fasadmålningar och hur kan de tolkas? Vilken roll spelade färg i arkitekturen på 
Årsta torg? Vilken kritik väckte färgen på Årsta torg och varför? 

I fokus för avhandlingen ligger således perioden 945-55. Hänvisningar före-
kommer till debatt och diskussion som fördes under mellankrigstid och under 
krigsåren, eftersom de idéer som kom till uttryck från 945 och framåt formule-
rades långt tidigare. I avhandlingens botten finns också en problematik i relation 
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till färg i arkitekturen med rötter i 800-talet. När det gäller avgränsning är dock 
åren 947-53 de allra viktigaste, framför allt eftersom byggandet av Årsta centrum 
inleddes 947 och avslutades med en invigning av hela anläggningen på senhösten 
953. Färg i arkitekturen som ett uttryck för tradition, spontanitet och lekfullhet 
var dessutom en fråga som diskuterades livligt under denna period. Vidare är åren 
947-53 särskilt intressanta på grund av förändringar i det svenska politiska sam-
hällsklimatet vilka påverkade synen på den ansats som gjordes i Årsta (se vidare 
under Tidigare forskning).

I den här texten finns vissa referenser till Årsta centrum i dess helhet men kon-
centrationen ligger på torgrummet och betydelsen av fasadmåleriet där. Framför 
allt handlar avhandlingen om arkitekternas intentioner, förutsättningarna för 
torgets tillkomst samt en samtida kritik och debatt som har med Årsta torg att 
göra.  

MATERIAL OCH METOD

När färg är märkbar som självständigt uttryck, i konst eller arkitektur, kopplas 
detta ofta samman med livsglädje och lek. Livsglädje och lek, men också folk-
lighet förknippas med den grekiske guden Dionysos. Dionysos spontanitet ställ-
des i slutet av 940-talet i en debatt i arkitekternas tidskrift Byggmästaren mot 
förnuftets och intellektets gud, den rationellt kylige gentlemannen Apollon. I 
motsättningen mellan kritiken av Årsta torg å ena sidan och intentionerna och 
ansatsen å den andra finns inslag som är goda illustrationer av de olika sidorna 
av Apollon och Dionysos-debatten. Därför presenterar jag debattens skilda inslag 
och kopplar ihop dessa med Årsta torg. Likadant gäller detta en debatt som under 
920-talet kallades för ”hörnets problematik” samt dess fortsättning i 940-talets 
diskussion om färgens roll i arkitekturen, huruvida den skulle agera strukturellt 
eller självständigt. Dessa för den här avhandlingen utvecklade begreppen förklaras 
mer ingående i kapitel 2.          

Avhandlingen innehåller även exempel på annan samtida debatt och händelser 
som hade betydelse för tillkomsten av Årsta centrum. En av de viktigare aspek-
terna i dessa är det kritiska förhållningssättet till funktionalismen. I det material 
som jag har analyserat finns text av en person som särskilt starkt ifrågasatte funk-
tionalismen: Den danska konstnären (COBRA och situationisterna), skribenten, 
socialisten och motståndsmannen Asger Jorn (född Jørgensen, 1914-1973). Jorn 
var en vän till Erik och Tore Ahlsén och en betydelsefull källa till inspiration.2 
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Jorn startade Apollon- och Dionysosdebatten i Sverige och gav därmed ord åt en 
latent, samtida kritik av funktionalismen. 

Erik och Tore Ahlsén deltog i mindre utsträckning som skribenter i samtidens 
debatt i till exempel tidskrifterna Byggmästaren och den danska A5 – tidskrift for 
unge arkitekter. De var dock i princip inga skrivande personer. Samtidens ledande 
teoretiska idékomplex finns inbyggt i Årsta centrum genom ett givande och ta-
gande i arbetsprocessen. Erik kunde ge uttryck åt åsikten att ”det var viktigare 
att snacka med en författare än att läsa hans böcker.”3 I beskrivningen av År-
sta centrum har jag förutom arkivmaterial använt Erik och Tore Ahlséns egna 
presentationer i tidskriften Byggmästaren/Arkitektur 944 och 954. Tore Ahlséns 
son, arkitekten Sven Ahlsén, skrev 968 en tre-betygsuppsats i konsthistoria som 
innehåller värdefulla upplysningar. Erik och Tore Ahlsén har också kommenterat 
Årsta torg och dess måleri i flera olika tidskrifter. Även Erik Asklunds skrift från 
966 Årsta i centrum har gett ett i tiden näraliggande perspektiv på torget. Anti-
kvarien Mats Persson redogör för Årstas historia i en längre artikel i tidskriften 
Folkets historia 998/. Jag har också gjort tre egna intervjuer med konstnären 
och arkitekten Bo Ahlsén (932-), son till Erik Ahlsén, vilka har gett insikter om 
förutsättningarna för Årsta torgs tillkomst. Bo Ahlsén, i 20-årsåldern i början av 
950-talet och sistaårselev vid Konsthögskolan, var ansvarig för färgbehandlingen 
av Årsta centrum med undantag av själva torgets fasadmålningar.4 Intervjuerna 
har varit viktiga, dels för att kunna se på torget i närbild, men också för att få 
Bo Ahlséns personliga erfarenheter av det 940- och 950-tal som konstnärer och 
arkitekter verkade i. Bo och Sven Ahlsén har också varit vänliga nog att öppna 
sina privata foto- och dokumentarkiv med teckningar och bilder från 940- och 
50-talen, vilket bland annat givit möjligheter till illustrationer av fasadmåleriets 
förändring över tid.

TIDIGARE FORSKNING 

För att förstå tillkomsten av Årsta centrum i sitt sammanhang har sekundärlit-
teratur med idéhistorisk och sociologisk inriktning varit av intresse. Historikern 
Niklas Stenlås avhandling Den inre kretsen har använts för att beskriva den poli-
tiska händelseutvecklingen i Sverige under 940-talet och början av 950-talet.5 
Stenlås visar att slutet av 940-talet präglades av en tydlig vindkantring i det po-
litiska livet från vänster till höger. Folklivsforskaren Bo G Nilsson beskriver, med 
stöd av Stenlås, samma utveckling under efterkrigsperioden 947-53 i relation till 
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svenskt kulturliv.6 Bo G Nilsson beskriver hur ledande personer inom det som 
varit den svenska socialistiska kultureliten under kriget upplevde ett tilltagande 
motstånd i sina respektive karriärer mot slutet av 940-talet. Han karaktärise-
rar också den unge konsthistorikern och sedermera professorn Göran Lindahls 
kritik av Årsta centrum 95 som den första spiken i kistan för 30-och 40-talens 
socialistiskt inspirerade planeringsfilosofi.7 Bo G Nilsson menar att den politiska 
vindkantringen 947-53 från en mer radikal till en mer pragmatisk socialdemo-
krati har en motsvarighet i förändringar i svenskt stadsbyggande, men också i 
svenskt kulturliv. Detta förlopp verifieras, helt eller delvis, förutom genom Stenlås 
och Nilssons forskning även genom sociologerna Mats Franzéns och Eva Sand-
stedts Välfärdsstat och byggande. Om efterkrigstidens nya stadsmönster i Sverige och 
Grannskap och stadsplanering  samt i idéhistorikern Anders Frenanders Debattens 
vågor. Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt .8 I mitt 
arbete används beskrivningen av detta förlopp av politiska och kulturella föränd-
ringar som en botten och en bakgrund till exemplet Årsta centrum.

Idéhistorikern Kjell Jonsson har intresserat sig för synen på 900-talets folk-
liga populärkultur, bland annat i artikeln ”Mellan panik och idyll – svensk kultur 
i hygienismens tidevarv” där han beskriver hotet från moderniseringens massrö-
relser och nya medier, bland annat i termer av färg.9

940-talets debattklimat ur en konstnärlig och filosofisk synvinkel finns il-
lustrerat i Graham Birtwistles Living Art – Asger Jorń s comprehensive theory of 
art between Helhesten and Cobra (1946-49) i vilken han analyserar Asger Jorns 
konst- och samhällsfilosofi som den kom till uttryck i en mängd artiklar publice-
rade i skandinaviska tidskrifter, föreläsningar och omkring 000 manuskriptsidor 
avsedda för publikation (vissa manuskript blev böcker längre fram).20 Asger Jorns 
grundläggande tankar baserades på en sedan 800-talet vanligt förekommande 
civilisationskritik. Delar av innehållet i Jorns tankevärld, varav inte allt tas upp i 
Birtwistles forskning, kan spåras till kontakterna med hans lärare i Paris, konst-
nären Fernand Léger, men även till samarbetet med arkitekten Le Corbusier samt 
till den svenska arkitekturhistorikern och arkitekten Erik Lundberg och filosofer 
som Henri Bergson.2 Jorn hänvisade också ofta till skrifter och tankar av Marx 
och Engels. Av intresse för denna studie är de utvecklade idéerna om den ab-
strakta konstens släktskap med äldre folklig konst från hela världen, frigörelsen 
av färgen, en konst och arkitektur i förening, teorin om historiens samtidighets-
princip och kontinuitet, folkets skapande kraft, masken som metafor samt hans 
övertygade socialistiska hållning.

I översiktsarbetet Att bygga ett land skriver Eva Rudberg om arkitekturen i 
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efterkrigstidens Sverige.22 Som några av Rudbergs pionjärarbeten beträffande ef-
terkrigstidens bebyggelse kan nämnas Folkhemmets bostäder 1940-1960 och Folk-
hemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden (992).23 En artikel av stort 
intresse för denna avhandling har varit Rudbergs ”Sverige – provins i Europa” 
som tar upp Årsta och kritiken av 940-talsarkitekturen men som också nämner 
färgfrågan som en viktig del av samtidens debatt.24 

Claes Caldenby har likaledes intresserat sig i en stor mängd publikationer för 
den gren av svensk efterkrigsarkitektur där bröderna Ahlsén ingår. Under 980-
talet, med Caldenby som redaktör, var intresset extra stort i tidskriften Arkitek-
tur. Mer specifikt genomfördes ett temanummer om ”Ahlsénarna” med intervjuer 
och analys.25 I boken om Örebro medborgarhus beskriver Caldenby Erik och Tore 
Ahlséns arkitektur även i ett vidare perspektiv.26 40- och 50-talens bostadsbyg-
gande behandlas bland annat i ”Typiskt svenskt!” ur Arkitekturmuseets årsbok 
987 (Folkhemmets bostäder 1940-1960).27 

För närvarande är forskningen om efterkrigstidens svenska arkitektur inten-
siv. Här kan nämnas tre pågående avhandlingsarbeten vid KTH: Johan Örns En 
offentlig rumskultur – teman i svensk arkitektur 1945-75, Christina Pechs avhand-
ling om synen på funktionalismen under 970-talet samt Katrin Fagerströms ”Jag 
avstår från färg.” Arkitekturteoretiska perspektiv på färg och materialitet med fokus 
på 950- och 960-talen i relation till dagens syn på färg i arkitekturen. 

En översikt av färgens användning i svensk arkitektur ska nämnas här: Så 
målade man av Karin Fridell Anter och Henrik Wannfors.28 Margareta Tillberg 
har i sin avhandling i konstvetenskap skrivit om modernistisk färg i en teoretisk 
och kulturhistorisk kontext: Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Ma-
tiushin on Colour Vision in Staliń s Russia 1932.29

FÄRG – BEGREPP OCH VÄRDERINGAR 

Användningen av själva begreppet färg har en stor betydelse för berättelserna om 
färg i arkitekturen under efterkrigstiden. Detta gäller t ex i arkitekturforskaren 
Marc Wigleys redogörelse för det vitas roll under den tidiga 900-talsmodernis-
men i boken White Walls Designer Dresses.30 Han visar att den vita inte alls inne-
bar ”färglöshet” utan tvärtom ett medvetet val av ”färg”, d v s färgen vit. Han visar 
också att det handlade om ett val av ett målat skikt. 

I (framför allt det historiska) bruket av begreppet färg är det inte alltid som 
svart, vitt och grått räknas som färger. I den stora polykromidebatten under 800-
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talet var vitt således inte en färg utan avsaknaden av färg. Denna retorik har åter-
kommit under 900-talet – funktionalismen anklagades till exempel för att ha 
varit färglös när den i själva verket var målad med stor nyansrikedom. På samma 
sätt kan bebyggelse i t ex glas, stål, tegel eller betong i det dagliga språkbruket ses 
som en bebyggelse utan färg. I själva verket handlar det sällan om något annat än 
val av speciella färger – eller, närmare bestämt, val av speciell färgverkan.

Varför valde Pablo Picasso att måla sin berömda ”Guernica” (937) i olika grå 
nyanser? Var det för att ett svart-vitt foto i en fransk tidning väckte hans känslor 
inför det tyska bombanfallet mot den lilla byn Guernica? Eller för att fredbud-
skapet skulle gå fram då bilder av målningen trycktes i böcker och världens alla 
tidningar? Sannolikt var det andra motiv som var viktigare. Målningen har en 
mycket medveten färgbehandling – grå, gråblå, svartblå, gråvit. Avsaknaden av 
polykromi är ett medvetet val av seriös natur. En gråskala associeras med natt 
och mörker, men också med ett allvar och en seriositet som kan uppfattas som 
mer hotande än en dagsljusbelyst färgrik situation. För att belysa det allvarliga 
och seriösa i den svart-vita bilden kan även andra exempel användas. Filmade do-
kumentärer från andra världskriget är på grund av dåtidens tillgång och prisbild 
nästan uteslutande i svart-vitt. Även om färgfilm finns från denna tid har den 
inte samma effekt på betraktaren, det allvarliga i krigssituationen kommer bort. 
Den seriösa konstfilmen, t ex Bergmanfilmerna Det sjunde inseglet eller Gycklar-
nas afton, var under 950-talet alltid i svart-vitt. När Hollywood introducerade 
färgfilmen var den också avsedd för en viss genre: musikaler och fantasier – färg-
filmen ansågs till en början inte passa för mer allvarlig dramatik. Färg sågs som 
ett uttryck för lättsam och oseriös underhållning.3 Dessa exempel vill visa på att 
färg är medskapare i uttryck som kan tolkas, t ex i arkitektoniska, kulturella och 
historiska sammanhang. Färg och avsaknaden av färg är kulturellt kodat. 

Detta tema tas upp i William Brahams bok Modern Color – Modern Archi-
tecture. Amédée Ozenfant and the Genealogy of Color in Modern Architecture.32  
Färg är en självklar del av omvärlden. Visserligen ser människan (fysiologiskt 
och perceptivt) färg på ett relativt likartat sätt, men eftersom seendet formas och 
tolkas i hjärnan ingår färg i speciella kulturella sammanhang som inte delas lika 
av alla. Vi ser det som vi är lärda att se och betraktaren avgör vilken synvinkel 
som anläggs på färg.33 Braham skriver om hur vetskapen om denna subjektivitet 
i seendet ökade gradvis under 800-talet i takt med introduktionen av bilder som 
projicerades direkt i ögat, som dioramat, stereoskopet och kalejdoskopet. Dessa 
beredde i sin tur vägen för fotografiet och filmen. Eftersom objektiv färg inte 
kunde fastställas ledde osäkerheten till ansträngningar att ”utbilda ögat” så att det 
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skulle kunna uppleva färg och konst på ”rätt” sätt.34 Uppfattningen, tolkningen 
och värderingen av färg kan tränas både i fysisk och kulturell mening. Träningen 
i uppfostrande syfte kunde därmed få funktionen av propaganda. Medvetandet 
om att upplevelsen av färg är subjektiv har komplicerat arkitekternas förhållande 
till färg. Braham understryker ytterligare en svårighet i det faktum att den tradi-
tionella och begränsade färgskalan idag är borta när tillverkarna kan producera 
en oöverskådlig mängd kulörer och färgmaterial.35 Dessutom har gör-det-själv-in-
dustrin och marknadsföringen av målningsmaterial exploderat. Färg är idag inte 
så mycket en fråga om kunskap som om tycke och smak.

UPPLÄGGNING

Den här studien är en avhandling på licentiatnivå som består av sex delar. Efter 
inledningskapitlet följer i kapitel två en historisk tillbakablick med exempel på sy-
nen på färg i arkitekturen med avsikt att presentera en upptakt och en bakgrund 
till ämnet. Denna text leder till en begreppsdiskussion fokuserad på den kom-
mande analysen av kritiken av Årsta torgs målerier. Därefter följer i tredje kapitlet 
en behandling av Årsta centrum med fokus på torget och dess målerier som också 
innehåller en presentation av arkitekterna och den (konstnärliga) omgivning som 
de vistades i och påverkades av. I kapitel fyra placeras Årsta centrum och dess må-
leri i relation till samtida debatt, som t ex Apollon och Dionysosdebatten. Samma 
kapitel innehåller även en redovisning av kritiken av Årsta torg. Kapitel fem dis-
kuterar specifikt synen på färgens självständiga roll i 40- och 50-talens konst, 
arkitektur och kultur. Det sjätte kapitlet sammanfattar avhandlingens resultat. 
Det analyserar möjliga förklaringar och tolkningar till torgets färg och måleri, 
huvudsakligen med utgångspunkt i två teman; torget som teater och strävan efter 
folklighet och gränsöverskridande. Kapitel sex avslutas med en sammanfattning 
och en analys av den kritik som färgen på Årsta torg fick punkt för punkt med 
tyngden på ett bakomliggande politiskt motiv.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÄRG I ARKITEKTUREN 
– EXEMPEL PÅ SYNSÄTT OCH VÄRDERINGAR 

FÄRG SOM TECKEN PÅ LÅG KULTURNIVÅ

Historien om färg i arkitekturen handlar till stor del om synsätt och värderingar. 
Gång på gång har färgens kulturella status och position i arkitekturen skiftat, den 
har betraktats som hög eller låg, avskild eller samspelande. Färgens kraft har på 
olika sätt disciplinerats för att inte utgöra ett hot. 

Under renässansen grundlades uppfattningen om konstens utveckling som 
en lagbunden systematik från frö till blomma och förgängelse, från barndom 
till mognad och död.2 Den tyske konsthistorikern Johann Jacob Winckelmann 
(77-768) placerade under 700-talet den lagbundna konst- och stilutvecklingen 
i ett historiskt sammanhang. 

Winckelmanns teorier innehöll ett bestämt förhållande mellan skönhetsgrad 
och graden av vithet – ju vitare desto vackrare och därmed högre upp i utveck-
lingskedjan.3 I betraktaren av konst och arkitektur inympades att renaste vitt 
representerade den högsta nivån av konstnärlig mognad. Ju mer färg som observe-
rades desto lägre kulturnivå och närmare utvecklingskedjans begynnelse. Winck-
elmann formulerade en av grundförutsättningarna för kommande motstånd mot 
polykromi. Användningen av många färger placerades längst ner i hierarkin och 
kopplades till folklig konst i ”primitiva” kulturer.

FÄRGEN ÅTERFÅR STATUS

När Winckelmann (och hans samtid) hävdade att den högsta formen av antik, 
grekisk skulptur och tempelarkitektur hade varit vit, var det på grundval av en 
antikforskning som fann templen vita – de en gång målade ytorna var sedan länge 
vittrade och till största delen försvunna. Färg var heller ingen fråga som väckte 
intresse i den klassiska arkitekturuppfattningen som i första hand var fokuserad 
på struktur, proportion, typ etc. När detaljstudier visade att de grekiska templen 
faktiskt hade varit bemålade passade detta in i en förändrad arkitekturuppfattning 
som istället betonade sociala omständigheter, klimat och ständig utveckling.4 I 
denna förändring hade teoretikern och läraren vid École des Beaux-Arts Qua-
tremère de Quincys skrift om och rekonstruktion av den färgrika bemålningen 
av den grekiska skulpturen Jupiter Olympos (85) betydelse.5 Skriften ifrågasatte 
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den vita antiken och inledde striden om den grekiska arkitekturens polykromi.6 
Frågan var naturligtvis känslig. Bemålning ansågs vara en omöjlighet eftersom 
polykromi förknippades med utvecklingskedjans barndom. Det var därför inte så 
märkligt att den strängt formaliserade synen på arkitektur i början av 800-talet 
värjde sig mot och t o m bortsåg från de klara bevis som efterhand blev allt fler.7 

Den tyske arkitekten och teoretikern Gottfried Semper (803-79) utvecklade 
en uppfattning om färg som skilde sig från den dåvarande klassiska akademiens, 
och då framför allt från arkitekten och läraren vid École Polytechnique J N L 
Durands Précis des lecons d’architecture från 802 och 805.8 Nyklassicismens ad-
derande och mekaniska kopierande av historiska förlagor ställdes av Semper mot 
den bemålade, antika arkitekturen som representerade sinnlighet, materialitet 
och ljusfångande yta.9 Semper såg inte den målade ytan som dekor, utan som 
kulturhistoriskt och arkitektoniskt integrerad i byggnadsverket.0 Semper har en 
stor betydelse i berättelsen om modern färganvändning. Hans tankegångar för-
nyade synen på färg i arkitekturen – istället för att se den som en enkel imitatör 
av andra material eller enbart tekniskt som ett skyddande skikt tillmätte han 
färgen ett egenvärde med en kulturell dimension. Enligt Semper fanns bland 
byggnadskonstens fyra grundelement, förutom härden, fundamentet och taket, 
också väggen, vars urform var textil i den vävda mattan eller den flätade vassen. 
Byggandets historia började enligt Semper inte med att en naken konstruktion 
gradvis kläddes på med ornament. Han menade att människan ursprungligen 
hade använt sig av infärgade textilier som väggar och avskiljare. Den bärande 
solida muren kom först senare – av andra skäl såsom säkerhet, för att bära laster, 
för permanens etc. Textiliernas färg hade två funktioner – infärgningen gjorde 
dem starkare och mer solida samtidigt som färgen i visuell betydelse kommuni-
cerade meningsbärande tecken och signaler. Sempers teori om textilierna som 
en arkitekturens Bekleidung, var direkt relaterad till teatern som en ursprungsar-
kitektur och till det allmänmänskliga behovet av skådespel i strävandet efter en 
meningsfull tillvaro.2 Samtidigt ansåg Semper att folkliga uttryck var grunden 
för all mänsklig, kulturell utveckling.3

Föreställningen om färgens låga värde i arkitektur och skulptur var således 
ifrågasatt. Arkitekturteoretikern John Ruskin (89-900) behandlade i The Seven 
Lamps of Architecture (849) färg och form som två skilda, men relaterade och 
likvärdiga ting. Färgen skulle under alla omständigheter vara visuellt självständig 
gentemot formen.4 I valet av kulörer och former och i frågan om vackert eller 
fult, rätt eller fel var naturen (det vill säga Guds skapelse) måttstocken. Han argu-
menterade för självständig färg genom att jämföra med djurens päls (till exempel 
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följer inte zebrans randning dess kroppsform, lika 
lite som fläckarna överensstämmer med leopardens 
kropp).5 

En varierad färg i arkitekturen hade enligt Rus-
kin en naturlig plats på stora, släta ytor – inte där 
formen var rik på plastik och ornament.6 Det sätt 
på vilket djur och växter, eller t ex snäckor och ädel-
stenar, har färger ansåg Ruskin också skulle vara en 
förebild för arkitekturen. Guds egen ”färgläggning” 
var aldrig förutsägbar, den var varierad och oberäk-
nelig och stod i ett självständigt förhållande till den 
alltid lika precisa formen. Perfekt färg och perfekt 
form kunde därför omöjligen förenas i arkitektu-
ren.7 Färgens eget värde ville han framhålla genom 
att lämna en möjlighet åt betraktaren att ”förlora 
sig i färgen, och enbart i färgen”.8 Dogepalatset i 
Venedig var Ruskins exempel där skulpturen och 
utsirade detaljer är i vitt, medan den stora fasadytan 
har ett mönster i rosa marmor som inte alls är an-

passat till strukturen, vare sig till fönsteröppningar eller till ytan i stort.
Som en konsekvens av att naturens färger var de ideala framhöll Ruskin en 

polykromi med hjälp av stenens egna färger. Han betonade dessutom dessa fär-
gers större hållbarhet samt att valet av ett nobelt material gjorde att arkitekten 
slapp att förlita sig på färgbrytning utförd av okänsliga och okunniga målare.9   

SEKELSKIFTET 1900 I SVERIGE

Ruskin hade liksom sin efterföljare Williams Morris ett stort inflytande på de-
batten i sekelskiftets Sverige. Resonemanget om ett naturligt färgval kom här 
att förknippas med landsbygdens röda tradition. Efterhand som utvandringen 
började ses som ett växande problem ägnades befolkningens bostadsförhållanden 
ett ökande intresse. Arkitekter engagerades ute på landsbygden och i småstäderna 
i förverkligandet av ett folkligt stugideal. Den röda stugan med vita knutar blev 
en stark symbol för det typiskt folkliga och svenska, ett ”varumärke” som skulle 
höja värdet av att ta nya tag i det gamla landet. 

Strävan efter vad som uppfattades som folkligt naturligt och enkelt var delvis 

Dogepalatset i Venedig med 
en färgverkan som inte är 
i överensstämmelse med 
strukturen.
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också en reaktion mot 890-talets påtagliga polykromi med allt starkare effekter 
i olika sorters fasadmaterial. August Brunius (879-926) bok Färg och form. Stu-
dier av den nya konsten (93) visar exempel på denna ståndpunkt. Brunius var 
konstkritiker i Svenska Dagbladet och associeras vanligtvis med genombrottet för 
modernistiskt måleri i Sverige. Färg och form var hans första översikt av den nya 
konsten och inbegrep ett separat kapitel om arkitektur under rubriken ”Kolorism 
och kubism i ny svensk arkitektur”. Brunius skrev om nationalromantikens nya 
kubistiska arkitektur som innebar en enkelhet långt ifrån vad han betecknade 
som 870- och 80-talens stilsvindel och ornament, men också en markerad nyhet 
jämte 890-talets nybarock och jugend. I strävan efter enkelhet och ren form utan 
döljande skikt var teglet och dess färgverkan arkitekturens stora förnyare. Brunius 
menade att 880-talets ”smutsgrå färglöshet” förbyttes i sin motsats vid ingången 
till 90-talet. Ett problem blev då en anspråksfullhet i valet av kontrasterande ef-
fekter i marmor, skiffer, sandsten, granit och bränt tegel från blåsvart till klarrött. 
Arkitekten kastade sig enligt Brunius över ädla material och teglets möjligheter i 
sin längtan efter färgverkan. Lars Israel Wahlmans Engelbrektskyrka (94) be-
tecknade han exempelvis som en sådan målerisk tegelakvarell. Även i teglet fanns 
en risk för ytlighet liknande den som kunde uppstå i annan färgrik arkitektur. 
Arkitekterna fick inte falla för den effektfulla, självständiga verkan som teglet 
kunde få med hjälp av olika bränningar och lermaterial. Brunius såg en avsevärd 
förbättring i stockholmsbyggnader som Östermalms läroverk av Ragnar Öst-
berg (90), Torben Gruts Stadion (92) och kyrkan i Saltsjöbaden av Ferdinand 
Boberg. Men fortfarande var ytan alltför påtaglig: ”Den moderna arkitekturen 
hos oss är ännu i mycket en ytkonst. Den moderna byggnaden är först och främst 
färgkomplex.”20 

Det opretentiösa, jämnt brända och mörka Helsingborgsteglet var enligt Bru-
nius ett sätt att komma till rätta med spridningen av effekter som borde vara re-
serverade ”för monumenten, för högtiden”, och som banaliserats och förvanskats 
genom användning i alla möjliga sammanhang.2 Detta indikerade förändrade 
sociala regler för arkitekturen där effekterna inte längre tillhörde de få. Ett enkelt 
och redigt tegel var ett sätt att komma massorna nära, att bidra till en ”anständig 
typ” snarare än ett ”extrafint undantag”.22 Genom att välja bort pråligheten, de 
dyrbara fasadmaterialen och den alltför estetiska ytverkan kunde de som byggde 
gestalta en ny tid. Teglet refererade till en enkelhet och en folklighet, men också 
till skyddande borgmurar och fästningar.23

Teglet var ett material som istället för självändamål tjänade en konstruktiv 
verkan. Det skulle inte framhäva ytan i spekulativt syfte, inte dölja.24 Byggnader-
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na i enhetlig dräkt av tegel hade enligt Brunius haft en renande effekt på svensk 
arkitektur. Enligt honom fanns det en ”manlighet” i den nya arkitekturen – ett 
starkt och enkelt tegel var nationellt estetiskt men också ekonomiskt och framför 
allt rationellt.25 En sinnlig och självständig färgverkan, vare sig det gällde i konst-
fullt bränt tegel eller med hjälp av andra material, var däremot varken rationell 
eller i samklang med tidens romantiska uppfattning av en nationellt estetisk ar-
kitektur. Det rationella låg inte minst i byggandet ekonomi. 900-talets växande 
krav på sparsamhet kunde förvandlas till en rationell estetik.26 

Gregor Paulsson hänvisade till Brunius resonemang i Den nya arkitekturen 
(96) och anförde att tegel kunde locka till ”måleriska” och ”feminina” effekter. 
Ytan skulle enligt Paulsson ”symbolisera byggnadsblocket” vilket inte var möjligt 
med en ”modernt målerisk fasadverkan”.27

DEN VITA FÄRGEN

En portalfigur inom 900-talsmodernismen, som Adolf Loos, förnekade inte kän-
nedom om de arkeologiska upptäckterna av en färgrik arkitektur men vände sig i 
samma stund bort ifrån användning av färg i arkitekturen: ”Våra tempel är inte 
längre som Parthenon, målade i blått, rött, grönt och vitt. Nej, vi har lärt oss upp-
skatta den nakna stenens skönhet”.28 Idén om den vita färgen som modernismens 
egen speciella färg etablerades i början av 920-talet, bland annat med insatser av 
arkitekter som Loos och Le Corbusier.29 Den vita väggen, avklädd ornamenten, var 
en iscensättning av själva processen att klä av och skrapa rent.30 När modernismen 
valde vitt var det del av en propaganda och en symbol för renhet och avskalandet 
av allt ”onödigt” för att inrätta en ny mening med arkitekturen. Samtidigt gav den 
vita färgen en ytverkan, en abstraktion som snarare dolde än skalade av.

Le Corbusiers förhållande till färg innebar efterhand en tudelning i hans ska-
pande verksamhet.3 Å ena sidan var han den vita modernismens propagandist i 
skrift – å andra sidan var han praktiserande konstnär och arkitekt med färgrika 
projekt. Villa Besnus i Vaucresson (922-23) är sannolikt le Corbusiers enda helt 
vita byggnad. 32 I praktiken tröttnade han snart på det helt vita och skrev i sin Al-
manach d’architecture moderne från 926 att ”Helt vitt liknar huset en kanna med 
grädde”.33 Sommaren 924 skickade han ett färgschema för interiörens väggar till 
byggaren av Ozenfants ateljé i Paris.34 Där specificerades att exteriören visserligen 
skulle vara vit medan köket i bottenvåningen skulle vara målat i grönt och bränd 
terra di sienna, portvaktens rum och toalett i ljust rosa, huvudentrén i ultrama-
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rinblått, museet i terra/umbra, sovrum och ”dressing-room” skulle ha röd panel 
och galleriet målas i grönt och terra/umbra.35 På motsvarande sätt upprättade han 
även bestämda färgscheman för huset i Pessac och privatvillan La Roche.36  

Den rika färganvändningen i projekt som dessa eller i paviljongen L’Esprit 
Nouveau nämns knappast i le Corbusiers egna skrifter.37 Villa Besnus var enligt 
Le Corbusier hans ”första uppdrag”, och den ”första konstruktionen” att räkna 
med.38 Anhängarna var snara att ta fasta på Le Corbusiers intentioner. I många 
publikationer underlät de därför att redovisa färgrikedomen i arkitekturen.39 Bil-
derna i svart-vitt bidrog till att förstärka budskapet.40

I Gustav Strengells lärobok i arkitektur från 928, Byggnaden som konstverk, läst 
i både Sverige och Finland, redovisades Le Corbusiers syn på färg hämtad ur Vers 
une Architecture (923). I boken framhålls faran med färg. Strengell understryker 
att väggars och murars ytor aldrig får ”bli parasiter som uppfräta formen.”4 I en 
passage om Parthenon nämns inte ett ord om dess verkliga färgrikedom, istället 
handlar det i beskrivningen av templet om en renhet i avsikten och ”utmönstran-
det av allt oväsentligt”. Då kan människan nå upp ”till andens högsta rymder: de 
rymder där det höga allvaret härskar”, enligt Strengell.42  

Loos och Le Corbusier hade också en tudelad syn på relationen mellan färg 
och folklighet. Det fanns en ”god” folklighet respektive en ”dålig” som de använ-
de i argumentationen för en estetisk rensning. Exempel på den goda folkligheten 
hämtade de från tiden före industrialiseringen och modernismen. Le Corbusier, 
men även Loos, underströk att vitmålade väggar kunde ses där ”autentiska” folk-
kulturer lever.43 Det industrialiserade väst med dess ornerade väggar och mass-
produkter hade mist sin ursprunglighet. I förlängningen är det möjligt att tolka 
strävan mot en vit arkitektur så att modernisterna ville tillbakaföra samtiden till 
den renhet och ursprunglighet som de vita väggarna stod för.44 Det var en aktiv 
akt av rensning. 

Vad modernisterna menade med ”dålig” folklighet kan illustreras med föl-
jande citat från Loos: 

”Dekoration har känslomässiga och elementära källor, precis som färg, och 
passar enkla raser, bönder och vildar”/.../ ”Bönder älskar ornament och dekorerar 
sina väggar. Den civiliserade mannen bär en välskräddad kostym och äger staff-
likonst och böcker”.45

”Den civiliserade mannen” borde således hålla sig borta från den känslomässi-
ga reflexen att använda dekoration och färg likt ”enkla raser, bönder och vildar”.  

En vanlig uppfattning under 920- och 30-talen var att folket borde avstå 
från att härma de högsta samhällsklassernas representativa färgbruk.46 När det 
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gällde Sverige såg t ex arkitekten Olof Thunström i Hantverkets bok, Måleri (938) 
hur ”den stora massan av folket” fortfarande valde ”tunga och dystra” färger i 
ornerade tapeter och brokiga möbler.47  Istället borde färgen uttrycka ett intimt 
samband mellan praktisk nytta och dekorativ avsikt varför exteriörer, interiörer 
och enstaka föremål i fortsättningen borde vara i vitt eller lätta pastelltoner och 
ges ”en slät entonad yta utan det som populärt brukar kallas dekoration, d. v. s. 
plastisk eller målad ornamentik.” 48 Thunström hänvisade i frågan till Le Corbu-
sier som den mest exklusive representanten för en vit arkitektur.49

HÖRNETS PROBLEMATIK 
– STRUKTURELL OCH SJÄLVSTÄNDIG FÄRGVERKAN

Under 920-talet uppstod en kontinental debatt om färgens roll i arkitekturen 
som kallades hörnets problematik.50 Debatten handlade om huruvida färg skulle 
anpassas efter och accentuera formella gränser eller vara fri att överlappa dem. Le 
Corbusier stod i fallet med bemålningen av Villa Maison La Roche i Paris för en 
anpassning medan Café Aubette i Strasbourg av Theo van Doesburg presenterade 
det motsatta.5 I La Roche följer färgerna byggnadselementen ett efter ett utan 
överlappning: Caput mortum för trappans barriär, dunkelt rosa för golvets gum-
mi och enskilda väggar strukna helt i en och samma färg utan mönster – även om 
väggkulörerna kan variera i ett och samma rum. Café Aubette har väggar målade 
med snedställda rätvinkliga mönster i starka färger som löper över hörn. Visuella 
gränser mellan golv, tak och invändig cafébalkong blir flertydiga och utsuddade. 
Ett nytt, förändrat och mångfacetterat rum är skapat med hjälp av färgen. 

I Sverige kan en liknande konflikt, en ”hörnets problematik”, spåras under 
940-talet. Som ett exempel på de olika synsätten kan nämnas två föredrag presen-
terade vid Svenska Arkitektföreningens riksmöte i Stockholm 948. Den schwei-
ziske arkitekten, författaren och professorn Alfred Roth (903-998) framhöll här 
i huvudsak en strukturell färgverkan grundad på studier av färganvändningen i 
900-talets tidigmodernism. Han hade arbetat tillsammans med Le Corbusier och 
tagit starka intryck av dennes arkitektur och konst.52 I slutet av 920-talet bjöds 
han in av arkitekt Ingrid Wallberg (890-965) för att tillsammans med henne byg-
ga upp ett gemensamt arkitektkontor i Göteborg.53 I de förslag på färganvändning 
i arkitekturen som Roth framförde var färgen framför allt en agent inom ramen 
för strukturens utbredning.54  Enligt Roth borde färgen alltid styras av ”funktio-
nellt-arkitektoniska bevekelsegrunder, ej av lekfullt dekorativa.”55 Arkitekten Leif 
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Reinius (907-995) 
hade i sitt föredrag vid 
samma tillfälle en helt 
motsatt syn på arkitek-
turens hela väsen och 
menade att färg mycket 
väl kunde inta en själv-
ständig roll. I en senare 
artikel i Byggmästaren 
med titeln ”Strövtåg” 
hänvisade Reinius till 
Venedig: ”Blommande 
på ett dionysiskt sätt, 
som i det färgskim-
rande smycket San 
Marco.” I samma arti-

kel finner han i den svenska Hälsingegården ”en enhet av måleri och arkitektur 
gjord med ett sinne för proportion och volym som inte dödats av paragrafer och 
måttabeller”.56 Leif Reinius var chefredaktör för tidskriften Byggmästaren 944-49 
och en förespråkare för en vardaglig och naturnära spontanitet och en färgrik 
lekfullhet i arkitekturen.57 

Konflikten mellan Reinius och Roth i färgfrågan kan illustreras av en fiktiv 
dialog mellan John Ruskin och Le Corbusier i en artikel av arkitekten Folke 
Björck i kulturtidskriften Prisma 948.58 Någon sådan dialog har givetvis aldrig 
förekommit i verkligheten men Björck valde denna form för att diskutera olika 
synsätt på arkitektur. I texten pläderar Ruskin för färgens självständighet gentemot 
formen i arkitekturen, då detta är naturens (dvs Guds) eget sätt att behandla 
färg.59 Le Corbusiers replik kan användas för att förstå Roths synsätt på färgens 
roll i arkitekturen – rollen som underordnad strukturen:  ”Den frivola konsten gör 
sina grimaser mot en värld som behöver organisation, verktyg, resurser och som 
smärtsamt anstränger sig att fastställa en ny ordning. Tiden är inne för konstruk-

Alfred Roths exempel på 
”klar, funktionell fördel-
ning av färgtoner i bosta-
den”. (Efter Le Corbusier 
m fl.)  Ur Byggmästaren 
1948/26.
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tion inte för skämt.” 60 Det är tydligt att denna tolkning av Le Corbusiers teorier 
inte innehåller något utrymme för självständigt agerande färg som störde den 
arkitektoniska strukturens ordning. 

I motsättningen mellan Roth och Reinius (och i förlängningen Le Corbusier 
och Ruskin) i synen på färg i arkitekturen kan två begrepp ses utkristalliserade 
som handlar om färgens verkan i arkitekturen. En färgverkan som är strukturell 
och en annan där färgen är självständig. De två begreppen strukturell färgverkan 
och självständig färgverkan, som kan göra kritiken av Årsta torgs polykromi mer 
begriplig, har som vi sett rötter i Ruskins århundrade. De är relevanta i diskussio-
nerna om ”hörnets problematik” men har också en tydlig plats i konflikter mellan 
olika synsätt under 940-talet.6  

1940-TALETS FÄRGINTRESSE

Färgfrågan fanns således med på agendan i den svenska arkitekturdiskussionen 
under 940-talet. En anledning var att 930-talets funktionalism i Sverige av 
många uppfattades som alltför enfärgad och abstrakt, grå och beige.62 Artikelför-
fattare såg tillbaka på ett 930-tal som de menade kännetecknades av förenkling, 
enhetlighet och upprepning, såväl i den enskilda byggnaden som i större områ-
den, och de ville istället se en utökad variation i form och färg.63 ”Äkta” material 
som tegel och trä förespråkades och byggnaderna fick under 940-talet traditio-
nella sadeltak och burspråk samt utsmyckningar av olika slag i putsväggar, bal-
kongräcken, portar och fönster.64 Dessutom var det nya färgintresset kopplat till 
studier av förindustriellt liv och byggande.65 Detta var inte på något sätt nytt, 
medeltidens polykromi och särskilt kyrkomåleriet hade sedan 800-talets mitt i 
omgångar sysselsatt konstnärer, arkitekter och konsthistoriker. Arkitekterna ville 
närma sig traditionen, folket och uppfattningar om en mänsklig arkitektur.66 

Valet av polykromi på Årsta torg svarade bland annat på behovet av färg un-
der 940-talet. Leif Reinius ondgjorde sig över avsaknaden av färg i arkitekturen 
i en recension av Malmös nya teater (Lallerstedt, Lewerentz och Helldén, färdig 
944): 

”En sak som oroar något redan utifrån, är den monotona färglösheten, med 
gråvitt som enhetston över alla upptornade kuber från entréfasadens marmor till 
scenhusets puts, men det blir bättre, när man får syn på de gula tegelbyggnaderna 
bakom träden till höger.”67

Reinius skriver att han med intresse emotsåg de utlovade målningar som skul-
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le göra foajén gladare och mera bestämd. Här nämner han även effekten av Bror 
Marklunds skulptur Thalia (”mullig och storslagen”) som effektfullt placerats i 
sammanhanget kapprum och foajé, ”tyvärr blekvit som rummet även hon, hon 
som skulle haft rödrosig frodighet – polykrom som skulpturerna hos de gamla 
greker.” Trots att han finner stora kvaliteter i själva teaterrummet smälter publi-
ken ihop till en grå massa i den dåliga belysningen och ”Det saknas djup och 
festlig färgmust i allt det ljusa...”.68 

I sin recension vänder han sig således mot färglösheten och hänvisar genom 
Thalia indirekt till polykromidebatten under 800-talet för att stödja sin kritik.
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3. I ÅRSTA   

I detta kapitel presenteras Årsta torg, arkitekterna och måleriet samt det konst-
närliga och historiska sammanhang i vilket det ingår. Kritiken av Årsta och en 
analys av måleriet finns i kapitel 4, 5 och 6.

Årsta centrum, uppfört 947-53, var Stockholms första centrumanläggning i 
sitt slag och kom att få betydelse för stadsbyggnad långt utanför Sveriges grän-
ser. Torget har en självklar plats i svensk arkitekturhistoria. Som del av reak-
tionen på funktionalismens inledningsskede rymmer det mängder av tecken på 
motsägelser i arkitekturen - mellan insida och utsida, i materialens  och former-
nas kollisioner, i kontrasten mellan fest och vardag, folklighet och tidsbunden 
elitism, i funktionalistisk erfarenhet och brott mot densamma. Erik och Tore 
Ahlsén karaktäriserade själva arkitekturen med uttrycket sensuell realism, ett 
begrepp med inneboende spänning och inslag av både apollonisk och dionysisk 
kraft.2  

Årsta är beläget strax söder om Södermalm i Stockholm, på södra sidan av 
Årstaviken. Planeringen för en ny stadsdel påbörjades redan i början av 930-ta-
let, men det kom att dröja till 940 innan planerna fick ny aktualitet.3 De första 

Årsta centrum uppfördes 1947-1953. Sven Ahlséns bildsamling.
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hyresgästerna, i allmänhet 
barnfamiljer eller unga 
par, flyttade in på Bol-
mensvägen våren 943. 

Målet hade varit att 
färdigställa torget samti-
digt som bostadsbebyg-
gelsen. Detta kunde inte 
genomföras, bland annat 
på grund av kriget och 
de hårda regleringarna 
för byggnadstillstånd och 
arbetskraft.4 Årsta torgs 
första länga mot Hjäl-
marsvägen med sitt må-
leri var färdig 947 (bygglovsritningar med målningarna är daterade den 20 juli 
och begäran om byggnadens slutbesiktning den 4 augusti). Den sista byggna-
den, teater- och medborgarhuset, som också innehöll musiksal, kyrkorum och 
ungdomscafé, byggdes 953. Hela Årsta centrum invigdes den första november 
samma år. Årsta torgs målerier tillkom på samma sätt i etapper efterhand som 
byggnaderna uppfördes.5 

PLANERINGSFILOSOFI UNDER 1940-TALET

Årsta centrum är ett framträdande exempel på reaktionen mot den tidiga funk-
tionalismen i Sverige. Kritiken gällde kanske inte så mycket orden bakom 920- 
och 930-talets ansträngningar. Istället var det resultaten man vände sig emot: 
en stadsplanering som ansågs torftig och som skapat miljöer i kal arkitektonisk 
upprepning utan större sociala sammanhang. Motrörelsen anknöt till traditio-
nella byggnadsformer och material och mer slutna stadsrum. Utgångspunkten 
var ideologisk. Behovet av att forma ”en ny människotyp” bottnade bland annat 
i föreställningen om att krigets fasor och industrialismens miljöer var på väg att 
producera vad man beskrev som ”massmänniskor”, d v s ”den passiva, troende 
människan som bara är verktyg för ledaren och hans många underhuggare”.6 
Arkitekturen och stadsplaneringen hade en viktig roll för att motverka denna 
utveckling. Det unika med planeringsfilosofin under 940-talet var enligt före-

Målningarna ger torget en speciell identitet och en festlig 
prägel. Foto L Lander 2005. 
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trädarna kombinationen av funktionalism och sociologi. Strävan handlade om en 
nationell samling som skulle överbrygga motsättningar mellan klasserna och bära 
frukt i ett nytt demokratiskt och framgångsrikt Sverige. Med detta syfte hade den 
svenska diskussionsgruppen Plan bildats 942.7 Initiativtagare var arkitekten och 
funktionalisten Uno Åhrén och samhällsdebattören och politikern Alva Myrdal 
och kring sig samlade de personer med anknytning till planering, byggande och 
samhällsfrågor. Deltog gjorde t ex professorn i konsthistoria Gregor Paulsson och 
arkitekterna Helge Zimdahl och Jöran Curman, men även representanter för an-
dra vetenskaper drogs in i gruppen, som t ex Sigurd Erixon, professor i nordisk 
och jämförande folklivsforskning. Enligt Erixon kunde folklivsforskningen göra 
sig nyttig i samhället bland annat genom att göra samhällsbyggarna uppmärk-
samma på traditionella demokratiska samverkansformer, som bystämmornas ”ur-
parlamentariska” arbetssätt.8 Med andra ord sågs historien och bygemenskapen 
från förindustriell tid som en förebild och folklivsforskningen och den framväx-
ande sociologin som en betydelsefull vägvisare. 

Gregor Paulsson hade tillsammans med Torgny Segerstedt bildat en grupp 
som liknade Plan och där även flera av medlemmarna var desamma. Torgny 
Segerstedt, den kände nazimotståndaren och blivande professorn i det nya och 
betydelsefulla ämnet sociologi (947), hade ett mycket stort inflytande på arkitek-
terna som i den sociologiska infallsvinkeln såg en ny grundval för utformningen 
av samhället.9 Resultaten av diskussionerna i grupperna blev två skrifter, den ena, 
Bygg bättre samhällen (943), underströk planeringens betydelse i samhällsbyg-
gandet och den andra, Inför framtidens demokrati (944), handlade om hur man 
skulle undvika att totalitära krafter påverkade människor som alienerats i det nya 
industrisamhället.0 

943 introducerade Uno Åhrén det engelska begreppet ”community centre” i 
tidskriften Byggmästaren. Han hade under 940-talet nära kontakter med cen-
trala personer inom den engelska samhällsplaneringen.2 Nya idéer om stadspla-
nering hämtades från små skrifter om Community Centres (Rebuild Britain från 
943, Community centres, a Survey från 942) och Lewis Mumfords Stadskultur 
(938 med titeln The Culture of Cities, på svenska 942). Ytterligare en källa var 
skriften Town & Country Planning 94 av Gilbert och Elizabeth Glen Mc Allis-
ter.3 Åhrén betonade behovet av samlingslokaler, av ”folkets hus” eller ”medbor-
garhus”. Ansatsen var att skapa en humanistiskt genomsyrad ram för gemenskap 
och samarbete med målet att hjälpa fram de konstruktiva och demokratiska kraf-
terna.

Utlandet, och framför allt England, ägnade i sin tur 940-talets svenska byg-
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gande en försvarlig uppmärksamhet.4 Tidskriften The Architectural Review myn-
tade i en artikel 947 begreppet The New Empiricism i beskrivningen av den nya 
svenska arkitekturen.5 Här såg engelsmännen exempel på hur funktionalismens 
tekniska landvinningar kunde tas tillvara samtidigt som dess estetiska program 
kunde förändras i syfte att bli mer ”mänskligt”. Enligt The Architectural Review 
beskrev svenskarna själva nytänkandet som ett försök att ”bli mer objektiva”. 
Uppfattningen var att funktionalisterna hade gått alltför fort fram med sitt ra-
dikala budskap och att detta fått stå i vägen för en mer objektiv bedömning 
av situationen i sin helhet. Erfarenheter av det pågående kriget hade understru-
kit människans behov av gemenskap, tradition och kontinuitet. Dessa aspekter 
hade funktionalisterna haft alltför lite förståelse för menade kritikerna. En annan 
vetenskap, vid sidan av den framgångsrika tekniska, skulle därmed återinföras, 
nämligen psykologin.6

Norra Guldheden i Göteborg, invigt genom utställningen Bo bättre 945, 
var Sveriges första grannskapsenhet som byggde på de engelska idéerna om ett 
”community centre”.7 Torget innehöll dock inga egentliga kulturlokaler.8 Stock-
holmsexemplet Årsta var mer komplett och kom också att bli ett flitigt besökt 
och publicerat studieobjekt, med kommentatorer från såväl Sverige som utlandet. 
Åtminstone en av bröderna Ahlsén hade med säkerhet besökt Norra Guldheden 
under invigningssommaren 945.9 SAR:s tionde riksmöte gick denna sommar av 
stapeln i Göteborg och den nya stadsdelen besågs efter diskussionen om ”Den 
traditionella svenska stadstypen och den moderna bostadsbebyggelsen” med in-
ledning av ”Wannfors, Östnäs och Ahlsén”.20 

ÅRSTA CENTRUM  – FÖR GEMENSKAP OCH SAMARBETE

Samma år (943) som Uno Åhrén lanserade begreppet ”community centre” tog 
han i egenskap av Svenska Riksbyggens chef tillsammans med organisationsche-
fen Ivar Olsson upp idén om ett socialt centrum för Årsta. I samband därmed fick 
Erik och Tore Ahlsén gestaltningsuppdraget. När Uno Åhrén lämnade Riksbyg-
gen 945 blev Ivar Olsson den kraft som slutförde projektet tillsammans med de 
båda arkitekterna. 2 

När området stod färdigt en bit in på 950-talet hade Riksbyggen uppfört 2 450 
lägenheter.22 I centrum fanns socialvårdslokaler, fritidslokaler, bibliotek, teater, 
biograf, musiksal (kombinerad kyrksal), post, apotek, folktandvård, mödra- och 
barnavårdscentral och butiker. Här fanns även ateljélägenheter av vilka en under 
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en period beboddes av Erik Ahlsén och en annan av skulptören Bror Marklund 
(som sedermera försåg torget med skulpturgruppen Gycklarna, invigd 966). På 
andra sidan Hjälmarsvägen fanns församlingslokaler, läkarmottagning, restau-
rang, bostäder och ytterligare butiker. Riksbyggens huvudkontor flyttades till 
längan mot Årstavägen och här fanns också flera butiker och bostäder. Årsta hade 
från början ett rikt affärsutbud och alla typer av specialbutiker fanns. Ägande och 
förvaltning av själva centrum föll på dotterföretaget AB Stockholmsbyggen, där 
Stockholms stad hade majoritet i styrelsen. Den politiska satsningen i Årsta visade 
sig vidare bland annat i kommunala subventioner genom att hyrorna för en del 
av gemensamhetslokalerna redan från början sattes under det normala. Överhu-
vudtaget var föresatsen att planering och byggande av Årsta centrum skulle utgå 
ifrån föreningslivet och andra lokala intressenter, även om dessa var få till att börja 
med. Arkitekterna var i högsta grad involverade i denna huvudidé och tog person-
ligen kontakt med representanter för hyresgästföreningar, politiska organisationer, 
idrott, företagare, ideella föreningar med mera för att skapa ett program.23 

ARKITEKTERNA ERIK OCH TORE AHLSÉN

Bröderna Erik Ahlsén (född den 2 oktober 90, död 988) och Tore Ahlsén (född 
den 29 juni 906, död 99) samarbetade under stora delar av sitt yrkesverksamma 
liv.24 De växte upp i arbetarklassens Gröndal med en pappa (Hjalmar) som var 
snickare och sedermera byggnadsverksmästare i Stockholms stad och en mamma 
(Maria, född Lundqvist) som var hemmafru.25 Familjen hade rötterna på den 
östgötska landsbygden.26 Kunskaper om och känslan för byggnadsmaterialen 
och deras användning grundlades redan i barndomen. I närkontakt med den 
svenska byggnadskulturen arbetade Erik Ahlsén en period med uppmätning för 
Nordiska museet. Eriks konstnärliga ambitioner ledde honom så småningom in 
på studier vid den dekorativa avdelningen på Tekniska skolan.27 Ledare där var 
Filip Månsson, som tillsammans med sina anställda och elever utförde ett mycket 
stort antal monumentalmålerier i Stockholmsarkitekturen under 900-talets för-
sta årtionden. Erik Ahlsén beskrev i en intervju 980 om början på sin bana som 
dekorationsmålare:

”Jag började ju som målare/.../. Hos Filip Månsson, Hjortzberg och dom där 
grabbarna. Jag kommer ihåg vilken fasa jag kände. Jag begrep inte hur, eller vad, 
jag skulle göra. Man hängde i luften. Och så såg jag på killarna. Dom bara ’bums 
på å målade’. Det kunde inte jag. Jag bara grubblade och grubblade. Vad är det 
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jag ska måla? Och så småningom kom man underfund med att det var det man 
skulle göra: måla.”28 

Därefter fortsatte han 922-25 till byggnadsingenjör vid Byggnadsfackskolan. 
Tore blev färdig byggnadsingenjör från samma skola 926. Under åren 926-46, 
då Erik Ahlsén var anställd på Kooperativa förbundets arkitektkontor (KF), ar-
betade han först med dekorativa uppdrag, såsom texter och paketomslag, och 
skapade sedan butiker och industribyggnader men även inredningar, armaturer 
och möbler.29 Även Tore arbetade för KF åren 929-45, bland annat med bu-
tiksinredningar. Bröderna deltog i Stockholmsutställningen 930, där Tore vann 
andrapris i en tävling om nya bordsglas medan Erik bland annat stod för en fly-
tande reklampelare (Koh-I-Noor putskräm).30 Erik påbörjade 928, vid sidan av 
sin anställning som byggnadsingenjör vid KF, sina arkitektstudier vid Tekniska 
högskolan i Stockholm där han tog examen 933 – Tore blev i sin tur arkitekt året 
efter.3 Erik fick då chansen att som arkitekt vid KF utveckla sin konstnärliga 
sida – som i kombination med hantverkskunnande, samt erfarenheter som pro-
duktdesigner och formgivare, ingenjör och arbetsledare gav honom rollen av all-
konstnär.32 Åren 937-42 undervisade Erik på Tekniska högskolan och fick senare 
952-53 ett vikariat som professor på Chalmers.33 Även Tore arbetade som assistent 
på arkitektutbildningen.34

När Tore Ahlsén började på Teknis anställdes han på Gunnar Asplunds arki-
tektkontor där han stannade i tre och ett halvt år. Erik och Tores eget samarbete 
inleddes på allvar efter respektive examen och 936 fick de sin första stora fram-
gång genom förstapriset i arkitekttävlingen om en ombyggnad av Kristianstads 
rådhus. I samma veva startades det gemensamma arkitektkontoret.35 

ÅRSTA TORG – DET STÖRSTA RUMMET MED FRI FÄRG

Erfarenheterna från Norra Guldheden hjälpte kanske inte så mycket i arbetet 
med Årsta centrum. Enligt arkitekterna började Årstaarbetet helt utan program 
och planeringen av centrumbebyggelsen fick växa fram efterhand.36 Ett önske-
mål var att utbyggnaden skulle ske med utgångspunkt från behoven hos befolk-
ningen i Årsta. Men de nya Årstaborna höll just på att flytta in och var allt annat 
än rotade eller organiserade. Först senare var det möjligt att undersöka vad just 
dessa människor förväntade sig av ett stadsdelscentrum. För att komma fram till 
Årsta centrums lokalbehov utgick utredningar och kontakter istället från befolk-
ningen mer indirekt genom representanter för olika myndigheter, institutioner 
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och intressegrupper. En vik-
tig poäng var flexibiliteten i 
lokalanvändningen med en 
”skolschemateknik” som gav 
utrymme för olika verksam-
heter på olika tidpunkter. 
Flexibiliteten innebar också 
att anläggningen inte var nå-
got som serverades färdigt på 
en bricka, det skulle finnas 
möjligheter till fortsatta ut-
byggnader och förändringar 
med tidens gång. De olika 
lokalerna utarbetades utifrån 

förmodade gruppstorlekar som sågs som någorlunda allmängiltiga. I det minsta 
rummet skulle t ex 2-5 personer kunna rymmas. Att även torget i sig betraktades 
som ett rum framgår av att det i arkitekternas planer fick beteckningen ”Byggnad 
A”. Det planerade torgrummet var med andra ord anläggningens största lokal där 
5000-6000 människor skulle kunna vistas samtidigt.  

En helhetsidé fanns i gestaltningen av detta rum – i förhållandet mellan be-
läggning, beklädnad med olika material som t ex marmor, tegelväggarna med 
färgade fogar, fasadmåleri och interiörer. Tore Ahlsén gav uttryck för denna idé 
om helheten: 

”Former som symbolisera samförstånd, t ex mellan måleri, skulptur (olika 
konstarter), arkitektur konsten över huvud bör kunna smälta samman./.../Det är 
tänkt att torgväggarna och torgplanet skulle utföras som en hel komposition. Där 
färg och material skulle spela en bestämd roll, ge torgrummet sin särprägel och 
motverka den monotoni som enligt arkitekterna lätt kunde följa av en modern 
typiserad byggnadsverksamhet.”37 

Ytorna runt torget hörde således inte i första hand till volymerna som sådana 
utan till det rum som bildades med människan i centrum. Volymerna placerades 
inte symmetriskt utan med en förskjutning i förhållande till varandra. Byggna-
derna runt torget, liknande självständiga individer i en grupp, fick ett måleri som 
skulle utgöra den sammanhållande faktorn i rumsgestaltningen. Samtidigt syf-
tade dock gestaltningen till ett arkitektoniskt rum utan gränser där övergångarna 
mellan till exempel inne och ute, markbehandling och väggar, olika volymer och 
olika material kunde bli otydliga, avbrutna eller oväntade. Således kan rummet 

Årsta torg presenterades i färg i Byggmästaren 1954.
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tolkas som på en gång fast avgränsat och rumsligt flytande. Vid rörelse i anlägg-
ningen sluter sig rummen om människan och sätter henne ständigt i centrum. 

Arkitekterna talade om Årsta torg som en interiör, trots att himlen ovanför 
öppnar för ett annat, verkligt förhållande. Att torget uppfattades som ett interiört 
rum var sannolikt också ett av skälen till valet av en slösande rik bemålning. Erik 
Ahlsén gav i en intervju i Form 948 uttryck för idén om torgmåleriet som ett 

Fasaderna målades med kalkfärg på torrt underlag i tunn strykning. Hus E, 1947. 
Sven Ahlséns bildsamling.
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brott mot Årstas i övrigt ganska enahanda bebyggelse: ”Fasaden mot torget har 
försetts med fasadmålning av en karaktär som vill bryta mot vanetänkandet och 
bidra till att ge torget en festligare prägel”.38 Trots den underliggande helhetsidén 
står fasadmåleriets polykromi fram på bekostnad av andra gestaltningsmönster. 
Målningarna markerar en tydlig kontrast mot Årstas övriga bebyggelse men ock-
så mot andra byggnadsmaterial i själva centrum som sten och tegel, vilket ger en 
alldeles speciell identitet åt torgrummet. 

En stor variation av material användes i anläggningen såsom marmor, granit, 
skiffer, trä, smide, laserad betong och tegel (vars fogar fick olika färger för att ge 
mönstereffekter). Torgytan gjordes skålformad och belades med ett, i förhållande 
till byggnaderna, snedställt rutmönster i rosa och grå gatsten.39 Banden av rosa 
smågatsten i rutmönstret angav gångstråk för besökare på väg från den ena bygg-
naden till den andra. Detta var en viktig markering: Entréer, gångvägar och pas-
sager skulle inte bara användas för ”transporter” utan skulle också fungera som 
mötesplatser – om det finns en enda entré istället för flera skapas möjligheter för 
människor att mötas.40 Den grå gatstenen lades i ett stjärnmönster utgående från 
en mitt. En kastanj planterades framför biografen. I Årsta användes inte materia-

Observera planens snedställda och varie-
rade mönster i både byggnadsvolymer och 
markplanering. Situationsplan ur Byggmäs-
taren 1954.

Sven Ahlséns schematiska planskiss av Årsta 
centrums byggnader med bokstavsangivelser 
A-H . Ur Ahlsén 1968.
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len enligt en vanlig hierarki. Marmor, rå betong och bemålade ytor samsas sida 
vid sida i en slags collageteknik. Materialen kan sägas leva sina egna liv och följer 
inte alltid strukturen. De utgör ofta en beklädnad i möten som överraskar – så 
är till exempel teaterns entrévägg i interiören klädd med golvparkett.4 Fasaderna 
målades ursprungligen med kalkfärg al secco; med kalkfärg på torrt underlag, 
enligt Bo Ahlsén mycket tunt – endast med två strykningar.42

Material och former skulle, i likhet med måleriet, hjälpa till att förena och 
omsluta människan i rummet, som t ex den vita marmorn i bottenvåningar och 
den låga muren beklädd med polerad vit Ekebergsmarmor.43

Sektion och fasader, ateljébyggnaden (hus C) och teater- och medborgarhuset (hus B) samt 
biografen Forum (hus F) och första längan (hus E). (Ur Byggmästaren 1954).

Sektioner och fasad, teater- och medborgarhuset (hus B), biografen (hus F) och hus E samt 
bostadslängan mot Årstavägen (hus C) och hus B. Ur Byggmästaren 1954.  
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HUS E

Bröderna Ahlsén lät 947 ett mönster av vitt, grönt, gult, ljusgrått, grått och svart 
breda ut sig i mestadels nonfi gurativa former över den första längans torgfasad 
(Hus E) för att omsluta fönster och balkonger. Ljusa avgränsningar mellan färg-
ytor tillkom genom att linjer lämnades kvar i den omålade rosagrå putsen.44 Må-
lerierna bestod dels av större enfärgade partier i vitt, ibland med ramverk, dels av 
partier med mer variation i mönster och färg. Trots att samarbetet mellan bröder-
na var i det närmaste totalt – Bo Ahlsén nämner att de kunde arbeta med samma 
fasad på skisspappret emellan sig – är det möjligt att urskilja vilken del som Tore 
Ahlsén stod för. ”Tore gjorde den mjukare utformningen av måleriet”, enligt Bo 
Ahlsén. Måleriet på denna länga saknar tydliga fi gurativa motiv. I partier kan 
man möjligen uppfatta en långt driven abstraktion av natur och växter.45 Detta är 
speciellt markant i torgfasadens mitt. Intrycket här av en frodig, djungelliknande 
växtlighet förstärks genom valet av gröna och gula kulörer.   

Idéerna om utsmyckningen av den första fasaden på Hus E förändrades un-
der projekteringens gång. Det första förslaget är daterat 6/5 946 och utfört i en 
fornnordisk eller orientalisk stil (färglagd kopia har inte återfunnits. Se bild sidan 
74). Förslaget fi ck bygglov i september 946 med påskrifter av fastighetskonto-
rets Nils Sterner och stadsarkitekten Gunnar Wetterling genom handläggare Nils 
Oelrich.46 Måleriet genomfördes dock inte enligt detta bygglov. I juni 947 skrev 
Erik Ahlsén till Stockholms stads byggnadsnämnd om ett godkännande av en ny 

fasadbehandling. Det 
nya, bearbetade för-
slaget är daterat 20/7 
947. Måleriet utfördes 
under sommaren 947 
och stod färdigt i au-
gusti. 

En akvarellmålad 
ritningslänga på kar-
tong fi nns bevarad som 
uppenbarligen varit 
uppsatt på en vägg, 
förmodligen som en 
instruktion till må-
larna.47 I arkivet fi nns 

fasadbehandling. Det 
nya, bearbetade för-
slaget är daterat 20/7 
947. Måleriet utfördes 
under sommaren 947 
och stod färdigt i au-
gusti. 

ritningslänga på kar-
tong fi nns bevarad som 
uppenbarligen varit 
uppsatt på en vägg, 
förmodligen som en 
instruktion till må-Första längans fasadmålningar från 1947. Vykortet visar mål-

ningarnas ursprungliga kulörer och mönster.
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Den akvarellmålade ritningslängan på kartong. Hus E (1947). Observera att en del av kar-
tongen saknas – den del som målades över i slutet av 1950-talet. Arkitekturmuseets arkiv.

Hus E. Bevarat skisspapper med färginstruktioner. j står för gult, s för svart, v för vitt, g för 
grönt, p för grått och sp för ljusgrått. Arkitekturmuseets arkiv.

också en blyertsinstruktion på ett skisspapper som med text (”gul”, ”grön” etc) 
markerar vilka ytor som skulle ha vilka färger.48

När bilder, skiss och akvarell av den ursprungliga bemålningen av Hus E jäm-
förs med dagens utseende kan en del skillnader iakttagas. Torgfasadens former 
och färger har förändrats väsentligt. Bo Ahlsén berättar om en stor förändring 
som utfördes någon gång redan under andra hälften av 950-talet.49 Den handlar 
om det ursprungliga ”emblemet” som Erik stod för (runt fönstret på östra torg-
rumsväggen). Enligt Bo Ahlsén blev den just ”ett emblem och en dekoration och 
inte ett konstverk.” Bo och Erik beslöt gemensamt att göra något åt saken: ”Vi 
gjorde om den där dekorationen Erik och jag”.50 Även andra delar av måleriet har 
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förändrats, bland annat har stora vita ytor försvunnit för en mörkare färgställning 
i bland annat grönt vilket minskat den ursprungliga, kraftiga kontrastverkan.

När målningen förändrades var det för att den var ”dekoration” och inte 
konst: ”Konsten har någon sorts budskap som dekorationen inte har”.5 Förmod-
ligen var inte Erik okänslig för den kritik som upprepade gånger hade framförts 
när det gällde måleriet. I Hantverkets bok 953 publicerades en bild av just detta 
parti av fasaden i avsikt att fungera som ett varnande exempel där färgen tagit ett 
missgrepp på arkitekturen (se s 42).52 Färgteoretikern Tryggve Johansson menade 
i anslutning till Årstaexemplet att färgens uppgift inte var att förändra eller för-
bättra arkitekturen utan att underordna sig husets fasadindelning.53

Foto 2005 av det parti som saknas på kar-
tongen. Det ursprungliga utseendet syns på 
skisspappret ovan samt på s 42. Foto L Lander.
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Målningarna i Årsta fick utgöra ett exempel på hur färgen intagit en alltför självständig roll i 
förhållande till strukturen. Bild ur Hantverkets bok – Måleri 1953.
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HUS F

När första längans stomme var klar i ja-
nuari 947 var biografen Forum (Hus F) 
färdigställd till och med källarvåningen. 
Därefter hände inte mycket med biograf-
byggnaden – dess stomme blev färdig först i 
april 95. Då hade de ursprungliga ritning-
arna från 946 omarbetats och fått bygglov 
950. Även här fanns ett tidigt förslag till ett 
mer fornnordiskt inspirerat måleri (se bild 
sidan 77).54 En annan skiss visar måleriet 
inneslutet i en stor oval. 

Bägge dessa förkastades och biografens 
fönsterlösa fasad mot torget försågs istället 
med Erik Ahlséns förslag av år 950-5: verti-
kala, utdragna rektanglar och trianglar i grått 
och mörkt brunrött. Fasaden fick i nedre 
delen en svängd linje i gränsen mellan sten 
och puts som markerar interiörens lutande 
golv för biograffåtöljer. Måleriet är visserli-
gen non-figurativt, men genom att ömsom 
mörka, blågrå och jordbruna, ömsom ljusa, 
grå färger fyller de ytor som bildas mellan de 
korsande linjerna skapas en bild av spelande 
ljuskäglor - liksom på en teaterscen. 

I ett brev om begäran om slutbesiktning 
av biografbyggnaden skrev arbetsledaren 
byggmästare Sven Almqvist att eftersom 
byggnaden skulle tas i bruk för första gång-
en 9 oktober 95 vore det bra om bygg-
nadsnämnden kunde utföra besiktningen 
innan dess. Biografen slutbesiktigades i 
sista stund kl 4 denna dag.55

Varierade fasader skapades också med 
hjälp av infärgat fogbruk i olika kulörer 
mellan tegelstenarna.56

En tidig skiss visar biografens måleri 
inneslutet i en stor oval. Ej genom-
fört. Arkitekturmuseets arkiv.

En skiss med spontan utsmyckning 
av biografens väggar. Ej genomförd. 
Arkitekturmuseets arkiv.

Äldre diabild av biografen. Obser-
vera att även biografens kulörer 
förändrats sedan 1950-talet. (Jfr om-
slagsbilden från 2005). Sven Ahlséns 
bildsamling.
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HUS C OCH K 

Parallellt pågick arbe-
tet med byggnaderna 
C (bostads- och 
kontorslängan invid 
Årstavägen) och K 
(längs Tämnarsvä-
gen). Dessa slutbesik-
tigades i augusti 952. 
Som en del av Hus C 
ingår ateljébyggna-
den vid torget vars 
fasad med de stora 
ateljéfönstren måla-
des vit.57 Hus C fick 
i övrigt fönster och 
dörrar i avvikande 
kulörer, speciellt mot 
gården.58

Biografens fasad mot torget. Akvarellerad ritning signerad Erik Ahlsén. 
Arkitekturmuseets arkiv. 

Ateljébyggnaden (Hus C) var ursprungligen vitmålad mot tor-
get. 2005 är den målad gulbrun. Foto författaren.
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HUS B

Ritningar till teater- och medborgarbyggnad (Hus B) finns från år 950 (utan 
fasadmålerier) vilka i bearbetat skick låg till grund för färdigställande 953. Bygg-
nadens fasad på andra våningen fick putsade fasadytor med tydliga gestalter i 
rödbruna toner. 

Figurerna är aktiva, i dans och rörelse och en av gestalterna i den högra delen 
mot torget är en häst – Erik Ahlséns favoritmotiv ända sedan barndomen.59 Även 
dessa målningar har förändrats. Hästmotivet exempelvis, framträder idag annor-
lunda än på äldre bilder och skisser från 950-talet.

Målningarna som idag är ljusröda och roströda var enligt Bo Ahlsén ur-

Teater- och medborgarhuset med målerier. Överst till vänster bild ur Byggmästaren 1954. 
Därefter tre bilder från 2004–2005. Foto författaren. 
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sprungligen både starkare och mörkare. Det är den idag ljusröda färgen som från 
början målades med ett mörkare rött pigment som uppenbarligen inte var ljus-
äkta. Figurerna avgränsades från början tydligt med omålade linjer i ren puts som 
sedermera målats över med ljusa linjer i färg. I många fall har linjerna försvunnit 
helt och hållet och figurerna har därmed blivit svårare att urskilja.   

Arkitektbröderna stod själva för måleriets utformning och arbetet utfördes av 
medarbetare, både från Göteborgs- och Stockholmskontoret.60 Anledningen till 
att man inte anlitade professionella målare eller konstnärer var enligt Erik och 
Tore Ahlsén dels att det inte fanns några pengar avsatta för utsmyckningen, dels 
för att brödernas samtliga konstnärsvänner ”stuckit till Paris för att fira freden” 
och därmed inte var möjliga att engagera.6 En svartvit bild av ”målarna” då de 
griper sig an teater- och medborgarhusets vägg (således en bild från 953) är spe-
ciellt flitigt publicerad.

Konstnären Uno Wallman (93-2004) valde att utan betalning bidraga med 
en målning över torgentrén mot Hjälmarsvägen.62 Målningen utfördes spontant 
och direkt på tegelväggen. Uno Wallman bidrog även med ett konstverk i tem-
pera för en interiör – pannån i biografen med fågelmotiv.63 Han var god vän med 
Ahlsénarna och välkänd för sitt färgsprakande måleri. Så här skrev exempelvis 
en recensent om en av hans separatutställningar på galleri Färg och Form 95: 
”Liksom X:et kramar han färgtuberna på deras intensivaste prakt.” 64

Uno Wallmans 
måleri på tegel-
väggen mot 
Hjälmarsvägen 
(Hus E)  – här 
på en bleknad 
diabild. Idag är 
måleriet nästan 
helt bortnött av 
väder och vind. 
Sven Ahlséns 
bildsamling. 
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EN MANLIG VÄRLD AV KONSTNÄRER, FÖRFATTARE, MUSIKER OCH POETER

I Erik och Tore Ahlséns stora vän- och bekantskapskrets fanns konstnärer (till ex-
empel Sven X:et Erixson, lärare för många av 940-talets konkretister), författare, 
regissörer, poeter och trubadurer (t ex Evert Taube och Lillebror Söderlund), men 
inte så många arkitekter.65 Man träffades på krogen och på privata fester. Erik och 
Tore sjöng och spelade gitarr eller fiol. Under en period umgicks konstnärer och 
arkitekter på övervåningen i den legendariska restaurangen Den Gyldene Freden 
vid Järntorget i Gamla stan. På ”Freden” träffade bröderna Ahlsén monumental-
konstnären Pierre Olofsson och möjligen togs fasadmåleriet på Årsta torg upp till 
diskussion dem emellan.66 Pierre Olofsson inkluderade ofta rörliga, abstrakta, fi-
gurativa gestalter i sin konst. I Arkitekturmuseets arkiv hittade jag en osignerad 
skiss av teater - och medborgarhusets fasadmålerier (Hus B) utförd på Den Gyldene 
Fredens brevpapper (se bild).67 

Den kulturella samvaro som finns dokumenterad var i stort sett fullständigt 
dominerad av män. Bo Ahlsén beskriver tiderna som ”patriarkaliska”.68 Ett exem-
pel som tydligt visar hur kvinnor osynliggjordes är benämningen på den grupp 
unga konstnärer som fick sitt namn i och med utställningen Ung konst på galleri 
Färg och Form i Stockholm: 1947 års män (mer om detta nedan). Det faktum att 
en av deltagarna, konstnären Randi Fisher, var kvinna negligerades helt.69 Många 
av de anställda hos bröderna Ahlsén genom tiderna var kvinnor men deras insatser 
är i stort sätt osynliggjorda.70 Arkitekt och ingenjör Maj Andersson var en av de 
kvinnor som hade en betydelsefull roll på bröderna Ahlséns kontor. Hon anställ-
des som förstärkning 95 i samband med att Årsta centrum skulle färdigställas. På 
grund av hennes stora intresse för fotografi syns hennes namn ofta i projektpresen-
tationerna i Arkitektur som fotograf, däremot sällan som medverkande arkitekt.7 

En arkitekt under 940-talet var i den 
allmänna föreställningsvärlden en man. 
Byggmästaren gör klart detta förhållande 
vid SAR:s 0:e riksmöte som ägde rum i 
Göteborg och Guldheden under utställ-
ningssommaren 945:

Skiss av måleriet på Årstateaterns fasader 
(nuvarande medborgarhuset) på Den Gyldene 
Fredens brevpapper. Den slutliga versionen av 
måleriet utfördes 1953. Ej signerad. 
Arkitekturmuseets  arkiv. 
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”På lördagsförmiddagens samlades arkitekterna åter till viktiga beslut i Sten-
hammarsalen, medan damerna inspekterade Göteborgs exklusiva butiker och åt 
wienerbröd hos Bräutigams”.72

Eriks fru Gunhild var hemmafru under större delen av sitt liv och tog hand 
om barn och hem medan mannen många gånger blev borta dygnet runt, reste 
och umgicks med vännerna på restauranger och krogar.73 Stämningen på Ahlsé-
narnas arkitektkontor kan illustreras genom några minnesbilder som Hans Ale-
nius, medarbetare under 30 år, gav läsarna i Erik Ahlséns nekrolog 989:

”I dom dynamiska skedena laddades kring Erik en kännbar magnetisk utstrål-
ning: ’Ta tag i jobbet för fan grabbar – och släpp inte taget!’”.74 

Att kvinnor fanns med, om än i periferin, är dock uppenbart inte minst när 
det kommer till frågan om färg. Färgsättning av exteriörer och utsmyckning av 
trapphus och andra interiörer kunde i många fall vara ett arbete för någon an-
nan än (den manliga) huvudarkitekten. HSB och Sven Wallander engagerade till 
exempel konstnärerna Dagmar Bohlin och Brita Hörlin (i notisen i Byggmästaren 
nämns 940-talets nybyggnadsområde på Reimersholme i Stockholm): 

”Konstnärinnorna Dagny Bohlin och Brita Hörlin har engagerats av HSB att 
välja ut färger till företagets nybyggen i så gott som hela landet.”/.../”Fröknarna 
Bohlin och Hörlin arbetar på att få fram tilltalande färgklanger, dels i de enskilda 
husens exteriör och dels i det inbördes förhållandet mellan grupper av hus.”75

De menade då att man lika gärna kan ”ta till en ganska skarp färgskala.”/.../ 
”Ingenting får bli blekt och dystert som det nu ofta är även i de nyaste bostads-
områdena.”76

ASGER JORN

För svenska kontakter med europeisk arkitektur och konst under kriget var Dan-
mark en viktig transitmiljö.77 Tidskrifterna A5-meningblad for unge arkitekter, Li-
nien och Helhesten, den senare grundad av konstnären Asger Jorn 94, fungerade 
som debattfora under kriget. Helhesten kunde trots ockupationen fortsätta sin 
verksamhet och betydde mycket för den abstrakta, färgrika konstens utveckling i 
Danmark. Många danska konstnärer och arkitekter flydde också undan ockupa-
tionen till Sverige. Arkitekten och skulptören Egon Møller-Nielsen flyttade 940 
och började arbeta på Sven Ivar Linds kontor. 944 kom poeten Jörgen Nash, 
Asger Jorns bror.78 

Jorn hade blivit känd av redaktionen på Konstrevy genom Gunnar Ekelöf som 
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i sin tur hade blivit introducerad i Danmark under 
kriget av Jorn genom Helhesten.79 Ekelöf skrev en ar-
tikel i Konstrevy 944 som handlade om Asger Jorns 
kamp för en integration mellan konst och arkitek-
tur.80 Han refererade till Asger Jorns förebilder: De 
primitiva folkens byggeri i vilket strukturen ”ingått 
en oupplöslig förening med dekorativ utsmyckning 
i färg”. Enligt Jorns synsätt hade ”bildkonsten skilts 
från arkitekturen för att hamna som en löst upp-
hängd tavla på vilken som helst vägg...”.

Erik och Tore Ahlsén följde den samtida debatten och Asger Jorn var en av 
de skribenter som de uppmärksammade med stort intresse. 8 De blev också per-
sonliga vänner. En kombinerad akvarell och pastell av Jorn från 946 dedicerades 
till Erik.82 

Bo Ahlsén bekräftar kontakten och berättar att Erik och Jorn träffades redan 
innan kriget var slut: ”Asger Jorn var en polare. Han sov över hemma.”83 Även 
Tores son Sven Ahlsén nämnde att Asger Jorn gjorde julgransprydnader som han 
gav som present till dem som barn.84 Bröderna Ahlsén hänvisade också till Jorns 
resonemang i sina texter, som t ex i den presentation av Årsta torg som de seder-
mera lät publicera i den danska tidskriften A5: 

”Grundläggande för en arkitekturuppfattning är värderingen av det mänsk-
liga, strävan att åstadkomma utvecklingsmöjligheter för alla. Istället för att man, 
som Asger Jorn påpekar, har abstrakta idéer som grundval för arkitekturskapan-
det, skulle man kunna tänka sig att sätta människan i sammanhang med den 
stora skapelseprocess, som vår värld ständigt undergår.”85 

I samma nummer av A5 finns även ett citat ur arkitekten och kilskriftsspecia-
listen Michael Ventris rapport från Sverige där Årsta centrums målningar nämns: 
”Jag föreställer mig att vi måste anse Jorn som en källa till det uppseendeväck-
ande måleriet i Årsta centrum”.86 Även Atkins skriver i sin och Troels Andersens 
katalog över Asger Jorns arbeten (968), och som Jorn själv kontrollerade i detalj, 
att ”en gång när han var i Sverige övertygade han arkitekterna Tore och Erik 
Ahlsén om att välja en starkt polykrom målning på fasaden av ett grannskapscen-
trum nära Stockholm”.87 I katalogen står det även i bibliografin, under artikeln 
om Årsta centrum som Ahlsénarna publicerade i A5, att ”Jorn skapade de färgrika 

Maskbild i akvarell och pastell dedicerad till Erik Ahlsén. 
Asger Jorn 1946. Arkitekturmuseets arkiv.  
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dekorationerna för fasaderna”.88 Strax före den andra versionen av den första län-
gans måleri (Hus E) var färdig för en bygglovsansökan (daterad 20/6 947) be-
fann sig Asger Jorn i Sverige. Först med anledning av en utställning med danska 
abstrakta konstnärer på Galerie Blomqvist i Göteborg i mars 947 och sedan även 
den 9 maj till den 25 maj samma år.89 Huruvida han då träffade bröderna Ahlsén 
är oklart men inte osannolikt med tanke på att Erik i sin ägo hade en Jorn-tavla 
från utställningen i Göteborg 947.90 Lennart Holm hänvisade också till Jorn 
på tal om Årsta i sin artikel i Byggmästaren ”Ideologi och form i efterkrigstidens 
arkitekturdebatt” där han skriver att ”aktiviseringsförsöket” i Årsta var inspirerat 
av ”ruskin-jornska” idéer.9

Jorns förmåga att argumentera för sina tankar om konst, färg och arkitektur i 
en mängd artiklar gjorde ett stort intryck på arkitektkåren i Danmark men kan-
ske framför allt i Sverige.92 Kärnan i resonemanget både under och efter kriget i 
till exempel Poul Henningsens tidskrift LP-nyt, A5 - Meningsblad for unge arkitek-
ter, Danska Arkitekten, svenska Byggmästaren, Konstrevy och Konst och kultur var 
framför allt ett kritiskt förhållande till funktionalismen. Jorn önskade återförena 
banden mellan konst och liv som han menade hade klippts av eller skadats i det 
moderna samhället men som fortfarande kunde uppfattas hos de primitiva fol-
ken. Den kommersialiserade staden med reklam, överflöd av varor och passiva 
nöjen såg han som ett hot mot människans egen uttrycksförmåga.

Asger Jorn var liksom många skandinaver elev hos konstnären Fernand Legér 
(88-955) i Paris under 930-talet.93 Jorn träffade också le Corbusier i Paris och 
deltog som medarbetare bland annat med monumentalmåleri vid Världsutställ-
ningen i Paris 937.94 Jag får anledning att återkomma till förbindelserna mellan 
bröderna Ahlsén, Jorn och Legér under rubriken ”Färgens självständighet” längre 
fram i texten.

KONKRETISTERNA OCH INTEGRATIONEN KONST - ARKITEKTUR 

Årsta torgs målerier beskrivs ofta som ”konkretistiska” eller som inspirerade av 
konkretismen.95 I det följande vill jag förklara Erik och Tore Ahlséns måleri i År-
sta genom att tydliggöra kopplingar till 940- och 50-talets konstnärer och konst-
utveckling. Två riktningar (och möten och blandningen dem emellan) tycks ha 
påverkat måleriet på Årsta torg: Dels den spontana, abstrakta konsten med för-
ankring i Dada och surrealism, i en riktning där färgen fick ett självständigt 
värde, framför allt företrädd av Asger Jorn (men också Uno Wallman och Legér), 
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dels den konkreta, kalkylerande och renodlat konkretistiska, non-figurativa kon-
sten med utgångspunkt i talproportioner och föreställningar om matematiska, 
universella lagar. Denna riktning företräds av konstnären Otto G Carlsund men 
också av en 940- och 950-talskonkretist som Olle Bonniér.    

Konkret konst (på franska Art Concret) är den begreppsmässiga grunden för 
940-talets konkretism. Den konkreta konsten avsåg den rena, konstnärliga 
form- och färgkompositionen i motsats till abstrakt konst som innehöll former 
som abstraherade verkligheten. Art Concret blev manifest år 930 genom Otto G 
Carlsund och holländaren Theo van Doesburg i den holländska De Stijl-grup-
pen.96 I Art Concret-rörelsen och i den neoplastiska konsten fanns en vilja till 
meditation över matematiska, exakta grundbegrepp.

Carlsund, för övrigt även han en elev till Fernand Legér, deltog i Stockholms-
utställningen 930, dels med ett eget konstverk (”Rapid”) i Asplunds restaurang 
”Lilla Paris”, dels genom arrangemanget av en utställning av modern konst från 
kontinenten. 

Lilla Paris och Rapid var det enda realiserade konstverket före kriget i Sverige 
som försökte integrera konkret konst och arkitektur enligt idéer om neoplastik.97 
Försöket misslyckades så till vida att inget större intresse skapades för den kon-
kreta konstens möjligheter i arkitektoniska sammanhang.98 Samarbetet mellan 
konstnärer och arkitekter förblev i stort sett åtskilt. Uppdragsgivare och pengar 
i stat och kommun fanns det visserligen gott om, speciellt efter införande av en-
procentsregeln 937, men lejonparten av uppdragen gick till avgränsat, illustrativt 
måleri, tillagt på anvisade väggar efter det att byggnaderna hade färdigställts.99 

Under fyrtiotalet var konstnärernas vilja att aktivt medverka i arkitektoniska 
sammanhang stor. De ville inte ”sitta på kammaren” vid ett staffli utan ta plats 
i samhällsbyggandet.00 Utställningen Ung konst på Färg och form i Stockholm 
947 har beskrivits som startskottet för flera av de mest kända svenska konkretis-
terna.0 Utställarna var en grupp konstnärer som alla hade blivit färdiga med sin 
konstutbildning i samband med krigsslutet, Lennart Rodhe, Karl Axel Pehrson, 
Pierre Olofsson, Lage Lindell, Armand Rossander, Randi Fisher, Olle Bonniér 
och Olle Gill. De kom sedan att kallas för 1947 års män. Även konstnären Uno-
Wallman deltog i utställningen på Färg och Form. 

 Konkretistisk konst kom att handla om rum som sätts i rörelse, en bildupp-
fattning som balanserar på gränsen mellan geometrisk komposition och ogripbart 
rum.02 Således var målet att uppnå en fasthet och en rörelse på samma gång. 
Blicken kan vandra fritt in och ut mellan olika färgrum – som ändå behåller 
sin stadga i en ornamentalt uppfattad ytkonst med struktur. Detta var ett argu-
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ment i förhållande till arkitekterna. De skulle inte behöva frukta vad de kallade 
”ena-väggen-borta-arkitektur”, vilket innebar att uppfattningen av rummet starkt 
påverkades och förändrades genom konsten.03 De konkretistiska konstnärerna 
menade att de slopade det traditionella renässansperspektivet utan att djupet i 
konsten för den skull gick förlorat. I måleriet hos några av konkretisterna, tyd-
ligt  hos t ex Lennart Rohde och Olle Bonniér, finns å ena sidan en strävan efter 
det ogripbara rummet i rörelse – å den andra en mycket strikt måttsamordning, 
geometri och proportion.

Flera av 1947 års män hade monumentalmålarna Otte Sköld och/eller Sven 
”X:et” Erixson som lärare.04 Otte Sköld hade Paris som bas under hela 920-
talet. X:et var i grunden hantverkare och dekorationsmålare som från Paris tog 
hem färgintensitet till det svenska måleriet.05 X:et, för övrigt en god vän till Erik 
Ahlsén, höll färgen för det enda sanna uttrycksmedlet och var en känd föresprå-
kare för monumentalkonst i förening med arkitektur.

Uno Wallmans deltagande, både med eget muralmåleri i Årsta och i utställ-
ningen på Färg och Form med 1947 års män, kan utveckla en fördjupad förståelse 
för Årsta torgs målningar. Målningarna runt torget har inte bara med den kon-
kretistiska konsten att göra, om man med detta menar det non-figurativa, be-
räknande och strukturerade med rötter i 20-talets geometriska och matematiska 
exakthet. 

Skiss inför muralmåleriet i Årsta. 
Arkitekturmuseets arkiv. 

Spetsiga former och överlappningar i den danska 
konstnären Richard Mortensens tappning ”Opus 
VII”, 1949. Nationalmuseum, Moderna museet. 
Ur Nationalmusei årsbok 1949 - 50 sidan 88.
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Uno Wallman hade, liksom bröderna Ahlsén, goda kontakter med konstnären 
Asger Jorn och det unga, abstrakta och spontana måleriet i Danmark. På inbjudan 
av Asger Jorn deltog Wallman tillsammans med en annan svensk konstnär, Nils 
Wedel, i Konstakademiens höstutställning i Köpenhamn 945.06 I Höstutställ-
ningens katalog publicerades ett uttalande, eller ett manifest, som Uno Wallman 
var med att underteckna och som innehåller ett upprop för färgens frigörelse:

”Vi finner den arbetsmässiga, den skapande spontaniteten, vara av den mest 
fundamentala betydelse för den konstnärliga verksamheten/.../Den största svå-
righeten uppstod vid överföringen av den spontana metoden för teckningen till 
måleriet. Var bilden upptecknad på duken, i en spontan teckning, blev färgen i 
regel av denna teckning bunden och ofri och ur stånd att uppnå sin naturliga ut-
sträckning. Vår betydelsefullaste och svåraste frigörelseprocess, den som har givit 
vår konst dess särprägel, är övergången till den färgmässiga frigörelsen, till den 
måleriska spontaniteten. Färgen blir oavhängig av teckningen, som rättar sig efter 
färgens krav på utsträckning, en spontan förnimmelsesak.” 07

Uno Wallman hade en mer trogen relation till läraren X:et än vad t ex Lennart 
Rodhe och Olle Bonniér hade.08 Det slösande, det spontana är i Wallmans konst 
huvudsaken. Rodhes och Bonniérs konst handlar visserligen om ogripbara rum 
och en osäkerhet. Men måleriet håller samtidigt fast i en kalkylerande struktur. 
Talproportioner bildar t ex för Bonniér en grund som kopplar honom mer tydligt 
till den tidiga, matematiska, konkreta konsten under 20-talet.09 Uno Wallmans 
fabulerande, spontana och lekfulla stil var ett exempel på det som konkretisterna 
(i mer strikt mening) med tiden kom att framgångsrikt motarbeta eftersom den 
ansågs sakna ”monumentala kvaliteter” och som därmed hindrade den från att 
förenas med arkitektur.0 Ju längre 950-talet framskred desto längre gick också 
tendensen i konsten (och färgen i arkitekturen) ifrån ett rikare färgbruk mot en 
mer återhållen färgskala och en allt tydligare struktur i bildskapandet. 

Årstamålningarna kan knytas till de mer strukturellt arbetande konkretis-
terna, men således också till X:et, Uno Wallman och Asger Jorn. 
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4. FÄRGDEBATT I TIDEN

Det här kapitlet behandlar huvudsakligen tre exempel på debatt och kritik med 
relation till färg i arkitekturen och Årsta torg. Den första meningsväxlingen in-
leddes 946 och har blivit känd under namnet Apollon och Dionysos-debatten, 
den andra utspelade sig 95 under rubriken ”Perspektiv på 40-talet” med Svenska 
Dagbladet som arena och den tredje publicerades 954 i tidskriften Konstrevy i 
form av bland annat en enkät med svar på frågan ”Färg över stan´”? Kapitlet 
avslutas med en betraktelse över förhållandet mellan arkitektur och konst, en 
problematik som diskuterades i början av 950-talet.

APOLLON OCH DIONYSOS-DEBATTEN

När Asger Jorn i samband med krigets slut reste till Sverige kom han i kontakt 
med konsthistorikern och arkitekten Erik Lundbergs (895-969) bok Arkitek-
turens formspråk. Studier över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska 
utveckling. Verket kom så småningen ut i tio band och det första bandet, som 
behandlar den äldre antiken, publicerades 945. Introduktionen till detta band, 
som Jorn fann så revolutionerande, innehåller en beskrivning av skillnaden mel-
lan grekisk, d v s västerländsk, och utomeuropeisk, främst persisk, arkitektur-
uppfattning. Lundberg såg i den persiska arkitekturen en verkan av färg- och 
ljussensationer som han förknippade med en ”ren synbild” och en ”samtidighet”. 
Jorns engagerade recension av boken, eller snarare egna reflektioner över bokens 
innehåll, skulle följas av en debatt 946-48 i tidskriften Byggmästaren som kallas 
Apollon och Dionysos-debatten. Fröet till denna debatt finns redan i Asger Jorns 
deltagande i tidigare meningsutbyten, till exempel i den danska tidskriften A5, 
meningsblad for unge arkitekter (i artiklar framför allt från 943 och -44 som jag 
återkommer till) och i en artikel i Nyt Tidskrift for Kunstindustri.2 I den svenska 
debatten kom egenskaper hos två grekiska gudar i fokus; Apollon, förnuftets och 
intellektets gud, ställdes mot livsglädjen och spontaniteten hos Dionysos. Genom 
att i arkitekternas tidskrift Byggmästaren ifrågasätta funktionalismens arkitektur 
och människosyn utmanade Jorn inflytelserika krafter i den svenska kulturelit 
som gradvis etablerats i samhället sedan Stockholmsutställningen 930. 

Det fanns en spänst i det konst-kulturella klimatet direkt efter kriget som 
gjorde att Apollon och Dionysos-debatten träffade rätt i tiden och fick arkitek-
ternas uppmärksamhet.3 Färg i arkitekturen hade här en symboliskt viktig roll 
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att fylla. Asger Jorn förde en kamp för folklig konst och kultur, ett alternativ 
till ”den intellektualistiska skolningen”.4 Han argumenterade för en integration 
mellan konstarterna och hämtade exempel ur folkkonsten där han menade att 
arkitektur, skulptur, måleri och färg inte fungerade som åtskilda delar utan sam-
verkade.5 Han menade att den folkliga konsten och arkitekturen var spontan och 
ett sätt för människor i alla tider – och på alla platser – att ge uttryck för liv. Den 
klassiska konstsynens ”asketiska och antisensuella renhetskrav är den platonska 
kristendomens senila formestetik”. Tiden var kommen för en helhetssyn på män-
niskan, menade Jorn, en helhetssyn där Dionysos spontanitet och naturlighet 
äntligen kunde placeras i första rummet. 

I debatten svarade arkitekten Torbjörn Olsson och argumenterade för att arki-
tektur ”måste bygga på en verklig grund, bygga i klassisk anda i så måtto, att den 
uttrycker klarhet och lugn behärskning”.6 Arkitekten hade här ett ansvar. Ols-
son avslutade med orden: ”Dionysos, fruktbarhetens och sinnesyrans rusige gud, 
bygger inte ensam några hus, Apollon måste hålla ett öga på den glade muraren 
– som dock har sin givna plats i högsätet vid taklagsölet.” Jorn svarade i sin tur 
med att påpeka hur Apollons ”förnuftiga” ledarskap och härskande attityd för-
kväver Dionysos glädje.7 Han såg en klasskamp sedan antiken som han menade 
var den epok som inledde uppdelningen mellan ”det aristokratiske og det folkelige, 
det klassiske och det romantiske, det reflekterende och det spontane, det civili-
serede og det naturlige, imellen skønskrift og haandskrift, imellen monumentalitet 
og livsrytme.”8 Genom citat av Marx och Engels kopplade Jorn samman Dionysos 
med folkets politiska, socialistiska kamp. I bilden av Dionysos finns rörelse, för-
ändring och, som sagt spontanitet, men också utrymme för färgrikedom.9 Jorn 
själv var övertygad om att en frigörelse av färgen var en nödvändig handling.0 

Leif Reinius och Eric Westerberg blandande sig därpå i debatten. Westerberg i 
form av en fingerad ordväxling mellan Apollon och Dionysos illustrerad av Storm 
P:s teckningar och Reinius i omedelbar replik där han tyckte att Dionysos fått 
en alltför negativ roll i ”skådespelet”. Reinius sympatier för Jorns argument lyste 
igenom när han klagade på ”torkan och tråkigheten” i svenska byggprojekt likväl 
som i tidskriften i sig och avslutade med att utropa: ”släpp därför lös Dionysos!” 
I samma nummer av Byggmästaren publicerade Sven Backström en recension av 
en utställning av NK-hantverk. Han fann i Viola Gråstens färg- och formrika 
mattkonst en befrielse i Dionysos anda: ”Vi äro så vana vid att Apollon är den do-
minerande och överskuggande. Hela vår livsföring och naturligtvis vår arkitektur 
och vad därtill hörer äro så influerade av honom, att vi blott i smyg och mycket 
ursäktande törs tänka på den andre guden.”2
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Apollon och Dionysos-debatten är ett av flera exempel på hur arkitekten, 
konstnären och författaren såg sig själva i centrum för diskussionerna om sam-
hällets utveckling från mellankrigstid till tiden efter andra världskriget. Vilka 
uppgifter stod de inför? Vilka roller ville de spela? Nya förutsättningar hade gett 
anledning till diskussionen: Bland dem fanns samhällets ökade demokratisering, 
nya produktionsförhållanden, utvecklingen av en så kallad masskultur (”skräp-
kulturen”) och de moderna medierna. I debatter om hur arkitekten, konstnären, 
författaren borde agera gentemot dessa utmaningar hade många intellektuella 
kritiker gjort gemensam sak. De talade samstämmigt om ansvar. Arkitekterna 
borde glömma individualistiska, artistiska anspråk och ta ett ökat ansvar i en 
rationell uppbyggnad av landet. Konstnärer borde inte ägna sig åt eskapism i 
konstfilosofins irrgångar utan sprida god smak och konst och författare borde på 
ett begripligt sätt inge en känsla för familjen och nationen.3 

I denna anda publicerade teknologen Lennart Holm 948 ett kraftfullt svar i 
Apollons anda på Jorns och de övrigas tidigare utspel.4 Holm ville ”ställa konsten 
på förståndsgrund” då han menade att de konstnärligt inriktade arkitekterna gått 
för långt och börjat ägna sig åt verklighetsflykt.5  Han raljerade över en form-
bildning som byggde på ”skuggorna, färgerna, den dramatiska stegringen,...”.6 
Denna eskapism ”bygger skyddsmurar” mot den oundvikliga samhällsutveck-
lingen.7 Arkitekten borde istället ta ansvar. Formerna för Årsta centrum (som 
han som nämnts kallade för ”Ahlsénarnas ruskin-jornska aktiviseringsförsök”) 
hade enligt Holm ingen verklighetskontakt och saknade såväl vetenskaplig som 
samlad ideologisk grund.8 

Leif Reinius ställde sig istället klart positiv till Jorns inlägg, även om han sam-
tidigt tydligt underströk behovet av en förening av Apollons och Dionysos egen-
skaper.9 Att denna väg var svår visade Reinius egen ledare i Byggmästaren 948/ 
under rubriken ”Skilda vägar”, illustrerad med en teckning av Paul Klee.20 

Den första vägen slingrar och arkitektens strävan här är att i ny arkitektur 
efterlikna den organiskt framvuxna, anonyma och förindustriella bybebyggel-
sen. Reinius hyste beundran för den dionysiska inställning som han tyckte sig 
se i Frank Lloyd Wrights Taliesin West, arkitektens vinterbostad i Arizona, men 
också i Lewerentz vänliga takvåning i Eskilstuna.2 Den andra vägen är den 
som är ”klassiskt kylig och rak”. Som exempel valde han Le Corbusiers Unité 
d’Habitation, bostadshuset för 600 människor i Marseille: ”Det visar att med 
perfekt organisation kan man också komma till helvetet, om man inte känner 
mänskligt för människorna.”22 Han ville således varna för ett återknytande till en 
ensidigt rationell modernism.  
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Apollon och Dionysos-debattens betydelse för synen på arkitektur i samtiden, 
inte bara i Sverige och Danmark, bekräftades av den uppmärksamhet den fick 
från England. I ett försök att uppmuntra till liknande, arkitekturteoretiska reak-
tioner refererade Architectural review under temat ”Canon – towards a consistent 
theory of modern architecture” hela den svenska debatten 946-48 från Asger 
Jorn till Lennart Holm.23 Artikelförfattaren Erik de Maré, fotograf och arkitekt 
med svensk far, menade att Byggmästaren under denna tid stått för en mer livlig 
och stimulerande diskussion än de som förekommit ”i resten av världens arkitek-
turtidskrifter sammantaget”.24   

Jorns betydelse för debatten, inte minst för dess form, visades 949 i Bygg-
mästarens tjugotre sidor långa ”Strövtåg – en bildsvit med text av arkitekt Leif 
Reinius”, där chefredaktören tog läsaren med på en resa över jordklotet för att 
”lämna den stränga vardagen med dess invanda rutin och malande tristess”.25 
Som ett försvar och en motkraft till den nya tekniken och industrialiseringen 
(”vargen”) ställde han exempel på den livsbejakande, dionysiska kraftens uttryck 
som skulle rädda människan (till exempel barnets konst, teatern, dansen, ”det 
primitiva” och hans egen favoritsymbol: hästen).26 Formen på artikeln, de flitiga 
hänvisningarna till Dionysos och de stora, kanske t o m svepande, jämförelserna 
och argumenten är som hämtade ur Jorns uttrycksvärld. 

Reinius framhöll speciellt färgen som en viktig bot mot ”samhällets gråa fäng-
else”.27 Han menade att en dogmatisk inställning till arkitektur kunde spåras 
i de nya svenska ”ängsligt färglösa” bostadsområdena. Arkitekten måste sparka 
av isen och hitta den varma källan inunder. Barnets spontanitet, kärleken och 

Den rätta vägen för arkitekturen var enligt Reinius slingrande och organiskt framvuxen. 
Illustration av Paul Klee i Byggmästaren 1948. 
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Motsättningarna mellan Asger 
Jorn och Lennart Holm blev 
en referens och en följetong i 
Byggmästaren. Här två inlägg 
i form av skämtsamma kom-
mentarer som kan illustrera det 
ovanliga och kanske oroande i 
ett så konfliktfullt debattförlopp 
i tidskriften.  
Byggmästaren 1948/24.          
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intresset för människan fick inte dö – för i så fall ”förlorar vi den naturliga sinn-
liga lusten till enkla och primära glädjeämnen som t ex starka, mättade och rena 
färger och sinnligt fyllda former och övergår till ängsligt väluppfostrat blekblask 
och lådsnickeri.”28 

Mot bakgrund av den diskussion som pågick vid tiden framstår polykromin 
på Årsta torg som ett tydligt inlägg i debatten.

 
KRITIKEN – FÄRGEN SKAKAR STRUKTUREN

Hur färg och måleri användes i arkitekturen var en fråga som oroade i början 
av 950-talet och Årsta torg togs som utgångspunkt för debatt och kritik. Den 
mest tongivande kritiken kom från redaktören och arkitekturkritikern Gotthard 
Johansson (citerad i avhandlingens inledning) som betecknade Årsta torgs poly-
kroma arkitektur som en smaklös ”inkongruens” à la 800-tal och en flykt undan 
samhällets sociala plikter.29 Kritiken ingick i en serie om fem artiklar i Svenska 
Dagbladet 95 av Gotthard Johansson om konst, litteratur och arkitektur på te-
mat ”Perspektiv på 40-talet”.30 I den efterföljande debatten var arkitekten och 
professorn vid Tekniska högskolan Nils Ahrbom (905-997) överens med Johans-
son i kritiken av Årsta.3  Ahrbom ville dessutom framföra att det fanns gott om 
lika slående exempel. Som ett av de mest instruktiva tog han Rosta i Örebro 
(947-52) där han menade att planläggningen och den arkitektoniska uppbygg-
naden visserligen var utomordentlig, men att ”färgsättningen nästan helt lyckats 
ödelägga dessa kvaliteter.32 Rosta i Örebro ritades av Sven Backström och Leif 
Reinius. Rosta i Örebro är liksom Gröndal i Stockholm (946-5) ett bostads-
område där den nya stjärnhusplanen användes tillsammans med starka, mättade 
färger på stora putsade ytor. 

Ett annat ”hysteriskt lekfullt” exempel på 40-talets ”meningslösheter” var en-
ligt Nils Ahrbom Tuna backar i Uppsala ritat av stadsarkitekten Gunnar Leche.33 
Ahrbom menade, liksom Johansson, att arkitekterna med början under 90-talet 
hade kommit i kontakt med verkligheten för att i samband med 30-talet äntligen 
lämna den renodlade konstnärsrollen bakom sig. De menade att 40-talet stod för 
ett återfall i längtan att komma undan samhälleliga plikter av teknisk och social 
natur. Ett tecken på detta var den oseriösa och störande fokuseringen på färg i 
arkitekturen. Ahrbom avslutade sin artikel:

”Om 40-talets krumelurer och färgglädje är till för att camouflera reträtten 
till elfenbenstornet, finns det all anledning att med oro se framtiden an. Om 
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deras orsak endast är en rubbning av jämviktsläget, får man vara tacksam för 
att de bara består av kalkfärg och puts, som regn och solsken snart kommer att 
utplåna.”34

Ahrbom upplevde tydligen exemplet Rostas starka färger i ett täckande skikt 
som ett hot mot arkitekturens suveränitet. Observera att retoriken skiljer färg och 
arkitektur från varandra. Färg är inte del av arkitekturen utan något adderat som 
enligt Ahrbom till och med använts för att ”utplåna det för arkitekturen karak-
täristiska”.35

Här fanns uppenbarligen en konflikt som blir tydlig i förhållande till Reinius 
inställning i färgfrågan. Han svarade Ahrbom i Svenska Dagbladet och började 
med att kritiskt granska Le Corbusier.36 Le Corbusiers ”förlamande doktriner” 
hade visserligen upplöst 20-talets tvångströja men hade istället tvingat in arki-
tekturen under regeln om att alltid vara ”färglös”. Reinius såg i samtiden en ny 
”frihet”, där material av olika slag kunde vara moraliskt tillåtna. Han erkände att 
överdrifter kunde förekomma men att det samtidigt stod klart att bara ”tenden-
sen till en starkare och friskare färgsättning och en lekfullare och friare form-
givning tycks reta den korrekte allvarsmannen (och här menas inte Gotthard 
Johansson) nästan till hysteri. Vilken som helst färglös och anemisk tråkighet 
kan accepteras, bara inte detta.”/.../”Huvudsaken är gravallvaret och den korrekta 
tråkigheten.”37 

Han avslutade med att säga att 30-talet givit många framgångar inom bostads-
byggandet med en allt högre kvalitet i planlösning och utrustning, men att allt 
detta inte behövde vara gott nog. Han ville gärna se ett komplement till funktio-
nalismen i form av en färg- och formrikedom.

I sin kritik av Årsta torg såg Gotthard Johansson bland annat en oärlighet i 
förhållandet mellan en traditionalistisk arkitektur och en abstrakt bildkonst.38 
En bakgrund till Johanssons motstånd kan finnas i en långt tidigare publice-
rad debatt om förhållandet mellan konstnärlig utsmyckning och arkitektur: 
Konstnärerna, med Sven X:et Erixson i spetsen, anklagade 93 arkitekterna för 
att inte vilja samverka med verkligt självständiga konstnärer i en integration 
mellan konst och arkitektur.39 Uno Åhrén och Gotthard Johansson svarade på 
kritiken med en allmän misstro mot offentlig konst. Istället föreslog Åhrén att 
konstnärerna kunde ägna sig åt ”politiskt kommenterande teckningar” eller ”den 
industriella formgivningen”.40 Senare berömde Gotthard Johansson en monu-
mentalmålning som Sven X:et Erixson blivit betrodd att utföra: ”Nils Holgers-
son” i Olovslundsskolan i Bromma.4 Här i interiören, menade han, förhöll sig 
målningen i balans med och i fri relation till ”en modern, dekorativt neutral 
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arkitektur”. Måleri kunde därmed tålas i arkitekturen – men endast om det inte 
överträdde gränser gentemot strukturen utan höll sig väl definierad som ”konst” 
i avgränsade partier. Samverkan i attityd var dessutom en förutsättning. Johans-
son menade 95 att Årsta torg var ett belysande exempel på hur främmande 40-
talets arkitektur och bildkonst blivit för varandra. De stämningar av psykologisk 
verklighet som litteraturen hade producerat under 940-talet med bilden av ”den 
i universum hemlösa människan” motsvarades enligt Johansson inte av vare sig 
arkitekturens ”idylliska folkhemsformat” eller bildkonstens nytagna kontakter 
med 920- och 30-talens konkreta konst i syfte att uppnå en ”ren” konst, befriad 
från allt utomkonstnärligt.42 Johansson uppfattade därmed inte de spontana och 
abstrakta inslagen i Årstamåleriet, som i motsats till den konkreta, kalkylerande 
konsten, var tänkta att sammansmälta liv och konst i en psykologisk, surrealis-
tisk enhet. 

Sannolikt var det så att Gotthard Johanssons inlägg egentligen inte var foku-
serat på Årsta torgs måleri i sig, inte ens på relationen mellan ”tavla” och volym. 
Kritiken handlade huvudsakligen om 40-talsarkitekturens nytraditionalism, 
denna ”sociologiska önskedröm” som han såg som ett steg bakåt i förhållande till 
den 30-talsfunktionalism som han själv varit så djupt involverad i.  

FÄRG ÖVER STAN?

”Nu mobiliserar arkitekten hela det konstnärliga jazzbandet för att dölja ett este-
tiskt vacuum och sätter igång med det stora camouflaget i ett försök att imitera Pi-
casso i fyndighet. Abstrakta mönster trollas fram, liksom vackra sommarklänningar, 
och lurar åskådaren med allehanda optiska trick – som bryter hela harmonin i den 
naturliga omgivningen med fasadmålningar av det underligaste slag (sicksackmöns-
ter, kvadrater och trianglar i grälla färger, utkastade på en botten av annan bjärt 
kulör).”/.../”Det hela liknar ett camouflagemålat krigsfartyg – det är omöjligt att se 
åt vilket håll det går.”43

(Cyril Morrow, en engelsman på besök i Sverige, beskriver i 
Aftonbladet 953 hur den svenska arkitekten gått vilse.)

I tidskriften Konstrevy publicerades 954 en artikel av antikvarien vid Stockholms 
stadsmuseum och ordföranden i Konstnärsklubben Martin A Ohlsson där han 
vid sidan av en bild av Årsta centrum framhöll att 30-talets strävanden efter en 
”ren” arkitektur hade ersatts av ”det estetiskt pittoreska”.44 Han varnade för att 
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färgsättning kunde bli ”någon slags ersättning för arkitektur”, där färg användes 
likt ornamentiken i ”800-talets gipsuniformer”. Ohlssons artikel väckte stor upp-
märksamhet och ledde vidare till att tidskriften i påföljande nummer utformade 
en enkät. Flera av tidens viktigare aktörer fick svara på frågan hur de ansåg att 
färg i arkitekturen skulle behandlas under rubriken ”Färg över stan´?”.45 Hela 
Konstrevys enkät kan egentligen ses som ett försök att uppbåda kritik mot färgri-
kedomen och sättet att måla på Årsta torg.

I sitt enkätsvar kommenterade arkitekten och professorn Sven Ivar Lind må-
leriet i Årsta genom att citera Konstrevys ledare i det föregående numret av tid-
skriften: Måleriet i Årsta kunde ses som ”ett arkitekturens dekorativa självmords-
försök”.46 Lind menade att ”söderortsarkitekterna” inte lyckats med försöket att 
integrera konstarterna – måleriet och arkitekturen var alltför väsensfrämmande.47 
Hans tyngsta invändning mot måleriet var dock att det täckte över allvarliga 
brister i samtida stadsbyggnad. Måleriet var använt för att ”slå ihjäl tristessen”/.../ 
”som ett slags estetiskt fenedrin eller som musik i lagårn och vid det löpande 
bandet”.48 Han menade att konkretisterna inte varit sena att utnyttja tillfällen för 
vad han såg som simpel underhållning. I jämförelse med vilka problem som stor-
stadens expansion och sovstädernas utbredning uppvisade ansåg Lind att frågan 
om ”konsternas integration” endast var av akademiskt intresse. Han anklagade 
bröderna Ahlsén för bristande ansvar – för att med måleri dölja samhällets verk-
liga problem. 

En annan av de tillfrågade i enkäten var konstnären Eric H Olson, en medlem 
i de franska syntetikernas organisation Groupe Espace.49 Vid denna tid arbetade 
han med monumentalmåleri som låg de neo-plastiska tankegångarna från 920-
talet nära vad gällde strukturell logik.50 I enkäten svarade han att färg under inga 
omständigheter fick förvirra betraktaren beträffande byggnadens funktion och 
konstruktion. Han ansåg vidare att färg inte fick ingå som ”en självständig tavel-
målning på husväggen, den måste vara en lika självklar del av arkitekturen som 
korsvirkeshusets synliga stomme som både är dekoration och konstruktion/.../. 
Han fortsatte: ”För mig är den gamla svenska allmogestilen en tradition som fått 
nytt liv i den strängt konstruktiva nonfigurativa fasaddekorationen.”5 

Här finns, liksom hos Jorn och bröderna Ahlsén, en hänvisning till muralmå-
leriets historiska rötter i epoker före industrialismen. En ursprunglig och naturlig 
färganvändning illustreras av den på en gång strukturella och folkliga färgsätt-
ningen av ett korsvirkeshus.52 En intressant aspekt som har att göra med histo-
riebruk, och som kommer att utvecklas i kapitel 5, är att där Asger Jorn och brö-
derna Ahlsén (med grund i bland annat Ruskin) såg det historiskt allmängiltiga i 
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självständig färgverkan använde Eric H Olson exempel ur historien för att bevisa 
det motsatta, nämligen att strukturell färgverkan är det naturliga.  

Konstnärerna Eric H Olson och Olle Bonniér ansåg i enkäten att färgrikedom 
och en mer lekfull dekor bättre lämpade sig för barn än för vuxna.53 Istället kunde 
en strikt, geometrisk målning i svart, vitt och grått vara ”intellektuellt stimule-
rande för vuxna”.54

Denna argumentation mot färgen i Årsta träffar en punkt som även den kom-
mer att tas upp i nästa kapitel. Erik och Tore Ahlsén ville med sin arkitektur och 
sitt måleri nå människans spontana känslor, intuitionen, för att därigenom ge 
stimulans och glädje. Barnets skapande förmåga och direkta, intuitiva känslo-
upplevelser var ett ideal som de ansåg borde återupptäckas av de vuxna.

Hur svarade då Erik och Tore Ahlsén själva på kritiken? De menade i enkäten 
att färgen och målningarna var delar av en helhet som utgick ifrån uppfattningen 
att arkitektur är gestaltningen av rum.55 Tekniskt-ekonomiska medel liksom vad de 
kallade ”funktionsbegreppet” dikterade dock möjligheterna och förutsättning-
arna i en rumsgestaltning. Färgen var enligt arkitekterna ett av hjälpmedlen, ett 
av ”materialen” för att skapa detta rum. De ansåg vidare att t ex konstruktions-
problem i sig fått bli en överskuggande företeelse och kunnande och medvetande 
om färgen och dess användning i arkitekturen tillåtits sjunka undan. De antydde 
därpå en begynnande problematik i arkitektens relation till målade färgskikt:

”På arbetsplatsen har arkitekten stark känning av detta allmänna ointresse 
[för färg]. Använder arkitekten ultramarin vid färgsättningsstudierna är ”klar-
blått” kanske vad som stryks upp. Anges cinober kan man finna att ”signalrött” 
använts o. s. v.”56

De menade således att arkitekterna hade fått problem i övergången från färg-
sättningsstudier till målad fasad; någonting med färgburkarna, pigmenten och de 
som utförde måleriarbetet fungerade inte längre lika bra som tidigare. Industria-
liseringen av färgtillverkningen och måleriyrkets gradvisa kompetensförlust hade 
inletts. De konstaterade vidare att röda och gula färger tidigare varit uppskattade 
arkitektoniska medel i staden, medan samtiden dominerades av den ”gråbäsja”, 
som blivit den ”värdelösa, deprimerande” färgen överallt. De påpekade orimlig-
heten i kritikernas jämförelser med 800-talets arkitektur samt avslutade med att 
upprepa färgens roll som ett av medlen för att uppnå en rumsgestaltning i helhet: 

”Givetvis är emellertid en debatt som direkt ansluter sig till dagsaktuella sam-
hälleliga problemställningar mera värdefull för arkitekten än diskussionsinlägg 
som knyter an till borgerliga och högreståndsideal i äldre tider ävensom detaljkri-
tik utan helhetssyn”.57
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Som illustration till sitt svar i tidskriften hade Erik och Tore valt Årstabio-
grafen Forums fasadmålning – som i form och färg är något mer nedtonad och 
strikt, och kanske mer relaterad till Art Concret och konkretismen än de övriga 
fasadernas starkare färger och spontant abstrakta former. Biografens målningar 
återgavs kanske som ett försök att blidka kritiken. 

Erik och Tore Ahlsén framhävde rumsgestaltningen i helhet som det allra främ-
sta föremålet med Årsta torg. Rummet, och inte volymerna, är det primära, och 
färgen är ett drivmedel, ett material. Färgen verkar därmed, som Lundberg be-
skriver det i kapitlet om ”Färgen och synbilden” i Arkitekturens formspråk, fri-
gjord och inte underordnad som ett attribut.

Ett samtida och framträdande exempel på färgrik fasad är Hotell Malmen på 
Södermalm i Stockholm, ritat av arkitekten Georg Varhelyi. Hotell Malmen har 
exteriören smyckad med dekorativa mönster i avancerade färgställningar i blått, 
vitt och rosa. 

Hotell Malmen var 
emellertid inte föremål för 
kritik på samma sätt som 
Årsta torg.58 Varför inte? 
Troligtvis var inte Mal-
men ett lika gott exempel 
om man ville framföra 
kritik mot färgrikt måleri 
i arkitekturen. Måleriet 
på Malmen följde i stor 
utsträckning fasadens 
uppbyggnad, det gav en 
någorlunda strukturell 
färgverkan. Detta förhål-
lande kommenterades 
också i en bildtext tillhörande den ovan refererade enkäten i Konstrevy: Under en 
bild av Malmens bemålade fasad (i svart-vitt), framstickande bakom Medborgar-
huset, står det att arkitekten ”i sin fasaddekor tagit hänsyn till miljön. Han har 
inte velat att fasaden skulle bryta sig ur stadsbilden genom uppseendeväckande 
färger och han har låtit kompositionen underordna sig arkitekturkonstruktio-
nen.”59 

Funktionen var också en annan. Malmen byggdes som hotell, en verksamhet 
som inte har samma anspråk på allvar och social nytta som ett grannskapscentrum 

Hotell Malmen, 1952.
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i en ny form för stadsplanering. 60  I Årsta omsluter de färgrika målningarna med 
fri relation till fönster och balkonger hela fasadväggar kring ett utomhustorg. 
Måleriets karaktär av täckande, tillagt skikt medverkar till att skapa en osäkerhet 
omkring var fasaden är – det täcker över, skapar hål likt en kuliss, döljer och över-
skrider rummets formella gränser. Och det har inte underordnat sig konstruktiva 
aspekter. Eller kan man se det som att gestaltningen primärt utgår ifrån det poly-
kroma rummet där fönsterindelning och balkonger har en tillagd verkan?

FÄRGENS VERKAN

En stor del av de konflikter som skisserats ovan gäller färgens verkan och roll i 
arkitekturen; om färgens verkan i arkitekturen är strukturell eller självständig. Nils 
Ahrbom talade 943 i sin installationsföreläsning om hur nationalromantiken i 
Sverige innebar en god yrkesfostran för 40-talets arkitekter, bland annat i det att 
”huggen sten, tegel, omålat trä och smide efterträdde gipsen och den marmo-
rerade oljefärgen”.6 ”Falska och billiga förklädnader” var enligt Ahrbom själva 
signalen för dålig kvalitet. Konstruktion och installationer skulle istället ges ett 
egenvärde, bli ”vackrare och riktigare i formen” och inte ”döljas med puts och 
färg”.62 Lennart Holm menade också han att ”formerna måste vara förankrade i 
den ideologi som ligger till grund för våra omdömen om äkta och falskt”.63 Ar-
kitektur skulle svara mot en moralisk samhällssyn, som stod att finna i ansvaret 
för samhällsuppbyggandet, i det sunda förnuftet, och Lennart Holm citerade den 
amerikanske Chicagoarkitekten Louis Sullivan för att understryka sökandet efter 
det äkta som döljer sig bakom den falska ytan: ”Arkitekturen har gjorts till leksak 
länge nog: jag är trött på farsen, utledsen på melodramen, sjuk till döds av mas-
keraden.”64 Arkitektur skulle byggas inifrån och ut enligt ”en rationalistisk sam-
hällelig moral”.65 En konsekvens av detta borde vara att färgverkan i arkitekturen 
inte kunde vara annat än anpassad till struktur och konstruktion.     

Hur färgen fungerade i arkitekturen var således en huvudfråga. Varken Rei-
nius eller Ahrbom var exempelvis emot tegel som färgmaterial, snarare tvärtom. 
Nils Ahrbom och Lennart Holm var anhängare av William Morris läror om det 
goda hantverket, om en så kallad äkthet i materialet.66 Reinius såg i Malmö tea-
ters tegel ett välkommet färginslag (se avslutningen på kapitel 2). Ahrbom, Holm 
och Reinius var kanske mer överens i färgfrågan än vad som framkommer t ex i 
debatten i Svenska Dagbladet 95. Huvudmotståndet mot färg från Ahrboms sida 
gällde ”förklädnader”, det som inte var ”sant”, ett camouflage som täckte över och 
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som i värsta fall påverkade rationaliteten – det vill säga rubbade förståelsen av en 
konstruktiv ordning. Färg med konstnärlig och dekorativ verkan i t ex ett påmå-
lat skikt kan täcka över konstruktion och struktur, vilket föranledde det starka 
motståndet.67 I exemplet Årsta torg handlade Ahrboms kritik till stora delar om 
att färgen, i ett täckande skikt, fick en påtagligt självständig verkan i relation till 
formen (eller så som han själv uttryckte det, till arkitekturen).  

Ett annat exempel på ”förklädnad” som kritiserades, men av andra skäl än 
i fråga om Årsta torg, var stadshuset i Simrishamn. Byggnaden, uppförd 953 
efter ritningar av Hans Westman, gavs en måttfull skala som anslöt till Simris-
hamns centrala bebyggelse. Fasaden bekläddes med klinkermosaik (Ifö) i färger 
och mönster som imiterade en svart-vit korsvirkesfasad. Byggnaden var dock inte 
uppförd i korsvirke och ytan motsvarade därför på inga sätt den underliggande 
konstruktionen, vilket fick Nils Ahrbom att reagera.68 Han kallade det oäkta 
och disharmoniskt, en falsk fasad som inte beaktade de konstruktiva aspekter-
na, dessutom ett ”idyllmakeri” som Ahrbom menade att ”folket” lät sig luras av. 
Stadshusets arkitekt stod för ett stillestånd i arkitekturen, medan andra (som han 
själv) ”arbetar för att komma vidare”. 

Hans Westman svarade i ironisk ton i samma nummer av Byggmästaren 
med ett utrop: ”...jag valde narrkåpan! Huset sminkades i korsvirkesmönster. 
’Folket’ fordrar skådespel och den värld man lever i ’är även visuell’. Vi ar-
kitekter bygger ej enbart för oss själva utan i någon mån även för folket och 
dess trivsel.”69 Det här var 953 en synnerligen otidsenlig reaktion som inte 
renderade stort stöd. Nils Ahrbom backades däremot upp i Form 954 under 
rubriken ”Sanningsord om narrkåpan”.70 Artikeln i Form var ett exempel på 
950-talets reaktion mot entré- och fasadutsmyckningar, det som författaren 
Brita Åkerman kallade ”kakmått” i balkongplåten, bockade balkongjärn och 
”etsade gardiner” i fönstren som tecken på flykt undan en rationell planering 
av nya bostäder. H55, utställningen i Helsingborg, närmade sig och därmed ett 
definitivt slut för 40-talets arkitekturideal.

ARKITEKTUR KONTRA KONST 

Under 950-talet, när fler och fler arkitekter valde (eller tvingades att välja) en väg 
för arkitekturen som bar i riktning mot teknik och ekonomi, blev frågan om inte-
grationen mellan konstarterna allt mer aktuell. Förhållandet mellan konst och ar-
kitektur diskuterades t ex i Byggmästaren Arkitektur 955/3. I detta nummer skrev 
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arkitekturhistorikern Elias Cornell en artikel om ”Kulörta hus eller arkitektonisk 
färgverkan”, som manade till besinning i det nya färgintresset. 7 Hans åsikt var 
att en polykrom målning med ett täckande icke-strukturellt mönster var ett över-
grepp på arkitekturen: ”Huset är inte en målarduk”. Att måla ett ”konkretistiskt” 
verk på en husvägg var enligt Cornell ”det våldsammaste oskick”. Han var visser-
ligen inte emot all slags färg men fasadmålning kunde i allt fler fall bli en direkt 
”nedvärdering av arkitekturen”. När färg genom konstnärers försorg användes för 
att täcka över arkitekturen – när arkitekturen ”nedsätts till ett slags oformliga 
underarbeten”, då hade det gått för långt.72 En del av dessa missförhållanden 
kunde enligt Cornell sökas i arkitektens förhållande till konstnären: Genom arki-
tektens ”självpåtagna underordning” kunde konstnären ta kommandot och på så 
sätt överföra arkitekturen i en annan konstart – måleriet.  Han tyckte att konst-
närerna hade börjat breda ut sig för mycket på arkitekturens bekostnad.73   

Konstnärens synvinkel i 950-talets diskussioner om arkitekturens innehåll 
kan å andra sidan illustreras av Asger Jorns ständiga försök att integrera spontan 
färg och konst i arkitekturen, försök som mötte allt mindre förståelse. Trots att 
Asger Jorn framför allt verkade i Danmark finns något av tendens i händelseför-
loppet som även har relevans i Sverige. 

En viktig anledning till att Jorn 953 gav upp kampen och lämnade Danmark 
för gott var att ingen var beredd att ge honom uppdrag inom arkitekturen.74 
Enligt Jorn hade traditionen inom arkitekturen i Danmark alltsedan 700-talet 
skapat en borgerligt individualistisk arkitekt som höll den mer socialt inriktade 
konstnären ”ofarligt bakom sitt staffli”.75 Konstnärens ständiga arbete för för-
ändring och arkitektens vidmakthållande av status quo, i total motsatsställning, 
fanns inbyggda i denna tradition. Han ansåg att arkitekten styrde arkitekturen 
likt en taktfast, matematisk räkneoperation, som en ”liten Napoleon” eller en 
hotellvärd som har allt uttänkt i förväg – om det inte passar de som bor där kan 
de försvinna.76 Det var konstnärerna som drog det kortaste strået i och med att 
de tvingades att disciplinera sig.

I början av 950-talet hade situationen för arkitektur och konst i förening 
enligt Jorn aldrig varit sämre. Han publicerade därför 952 en artikel som var ett 
uttryck för kriget mot arkitekterna och konstnärernas undertryckta raseri när det 
politiska och arbetsmässiga läget blivit allt mer hopplöst. 77 Artikeln innehåller 
en polemisk beskrivning av en uppmärksammad missnöjesaktion som Asger Jorn 
tillsammans med ett antal kollegor utförde i ”Fredriksholmshytten” nära Breg-
nerød 949.78 Fredriksholmshytten var en weekendstuga avsedd för Konstakade-
miets arkitekter. Under en helg översållade de väggar, tak och dörrar, alla ytor 
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som överhuvudtaget var fria, med ett vilt och färgrikt måleri ”utan den tråkiga 
censur som betalda uppgifter med nödvändighet kräver”.79 Attacken var ett våld-
samt tecken på de självständiga konstnärernas frustration över att ställas utanför 
arkitekturen. Jorn talade till och med om sitt ”hat – ett hat som ibland kan ta sig 
groteska och meningslösa uttryck”.80 Arkitekterna reagerade också som förväntat 
inför måleriet: ”Hele rummet opløses og fortrænges ved hjælp af de abnorme 
feberfantasier,./.../.de fleste af dem må forlanges fjernet med den motivering, at 
forsøget er mislykket.”8 Bregnerødaktionen ledde naturligtvis inte till något när-
mande mellan konstnärer och arkitekter i Danmark. Däremot förtydligade den 
det uppskruvade känsloläget och de i många fall låsta positioner som även visade 
sig i den svenska debatten om förhållandet mellan arkitekt och konstnär – vilket i 
förlängningen gällde relationen mellan 950-talets arkitektur, konst och färg.  

Asger Jorns målningar i Arkitekt-
hytten i Bregnerød (1949). Ur 
Troels Andersen Asger Jorn, en 
biografi.

Fredriksholmshytten utanför 
Bregnerød var en weekendstuga 
avsedd för Konstakademiets arki-
tekter.  Ur Troels Andersen Asger 
Jorn, en biografi.
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5. FÄRGENS SJÄLVSTÄNDIGA VERKAN I 
ARKITEKTUREN – NY REALISM OCH SAMTIDIGHET 

Detta kapitel handlar om en strävan efter självständig färg i arkitekturen. Det 
handlar också om sambanden mellan polykromin på Årsta torg och en samtida 
uppfattning av historia, tid, form och färg. I dessa tankegångar ingick att modern 
arkitektur och konst utan problem kunde jämställas med så kallad primitiv äldre 
folkkonst och folklig arkitektur från hela världen. På så sätt kunde Erik och Tore 
Ahlséns arkitektur referera till den orientaliska väven likaväl som till den svenska 
landsbygdens ”funktionalistiska” byggnadstraditioner. 

 

FÄRGEN – DEN NYA REALISMEN

I den danska tidskriften A5 från 944 för Asger Jorn ett resonemang om färgen i 
arkitekturen. Färg, menade han, representerade ett skapande oanfrätt av akade-
mismen i arkitekturen. Som ett exempel hänvisade han till ”De nye tiders pavil-
lion” (Le Pavillion des temps nouveaux), det vill säga det ”tempel av segelduk” vid 
världsutställningen i Paris 937 där han arbetade tillsammans med Le Corbusier 
och Fernand Léger. Rikedomen i arkitekturen skulle färgen stå för. Han beskrev 
paviljongens färger: Fondväggens blå stod mot ett tak i guld, en grön och blå vägg 
mot en annan mörkt grå sidovägg, golvet av grus var ockragult som en strand. 
Väggmålningar stod vidare mot skulptur och ”CIAMs stadsplaner likt marock-
anska väggmattor”. Han menade att färg och arkitektur här visade sin förmåga 
att samverka. Det var en arkitektur av färg.2 

Jorn hade tagit starka intryck av Léger och citerade honom angående färgens 
självständiga värde i arkitekturen: ”Låt oss börja med problemets ursprung: Be-
hovet av färg. Människan älskar färg och fruktar tomma, nakna murar.”3 Detta 
citat hämtade Jorn från en artikel av Léger som översatt från franskan publice-
rades i A5 943. Léger talade här om färgens användning i arkitekturen som en 
beklädnad: ”Man vill bekläda murarna, men bara där det är naturligt, med något 
i färg, som inte har någon annan betydelse än att vara Färg i sig själv, färgen 
formar verkligheten i sig själv. Den är en ny realism”.4 Asger Jorns presenterade 
också den självständiga färgen som ”Den nya realismen” i manifestet underteck-
nat av bland annat svenskarna Uno Wallman och Nils Wedel (även presenterat 
i kapitel 3).5 I manifestet liknas färgen vid en slav under en ritning eller en skiss 
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– förutsättningen för att kunna införa fri färg var spontaniteten, ”den maleriske 
spontanitet”.6 Färgen skulle utbredas oberoende av teckningens linjer och kontur. 
Om bara färgen fick utvecklas utan hinder skulle den kunna komma upp till ytan 
och börja vibrera.7 Jorn citerade Léger när han hävdade att muren kunde bära på 
ett inre uttryck som behövde födas.8 Att förlösa detta uttryck var konstnärens 
uppgift. Färgen i konstnärlig form kunde rädda arkitekturen eftersom ”en mur er 
en del af et faengsel fordi den ingenting siger. Cementmuren er stum, murstenen 
er tavs, kampestensmuren hvisker lidt til os.”9 

Färgen i självständig form var ett tema som Jorn ständigt förde fram. Han 
citerade också Erik Lundberg och Svensk Bostad (942) i framhållandet av att 
färgen hade ett eget värde. Färg skulle inte vara något tillagt och adderat, det var 
en primär upplevelse, en vibration, som kommunicerade från livet utanför oss 
själva.0 Denna färganvändning hade enligt Jorn inte något att göra med funk-
tionalismens lösa ornamentik och påklistrade dekoration. Den nya färgen var del 
av en ny konst som hade uppstått inte bara på grundval av ursprunglig, folklig 
ornamentik utan också genom utveckling från naturalism, via impressionism, ex-
pressionism och kubism upp till ytan av den abstrakta konsten där färgen kunde 
befrias. Den moderna konstens matematiska konstruktioner ansåg han vara allt-
för torra och stelnade i sin intellektuella form. Dada och surrealismen var istället 
portarna till en ny och levande konst – den skapande spontaniteten. Enligt Jorn 
var färgen det självklara medium som kunde förstärka och skapa psykisk kraft 
i den samtida arkitekturen. Valet av en rik och självständig färgverkan i Årsta 
centrum återspeglar denna konstuppfattning.

Jorn förvaltade arvet från sina läroår i Frankrike, speciellt när det gällde fär-
gens sociala roll, och odlade också argumenten för färgens självständighet i ar-
kitekturen med måleriskt, spontan-abstrakt, extremt och expressivt uttryck – de 
argument som hade en sådan frigörande och hämningslösande verkan på arki-
tekterna i Årsta. Den påverkan från Léger som kan ses i måleriet på Årsta torg 
handlar både om sociala ambitioner och om färgens självständighet. 

 

DEN ORIENTALISKA VÄVEN – FÄRG OCH SAMTIDIGHET

Konstnärers och arkitekters intresse för orientalism, primitivism och exotism var 
starkt under efterkrigstiden men i sig inte något nytt. Under hela 800-talet, med 
kulmen under 890-talet, stod studier och resor till andra kulturer utanför den 
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västerländska för en stor inspiration. Även kubismen och 900-talets tidigmoder-
nism hade ägnat icke-västerländsk konst och arkitektur ett stort intresse.2 

I Arkitekturens formspråk presenterade Erik Lundberg som tidigare nämnts 
en syn på arkitekturen som poängterade skillnaden mellan västerländsk och icke 
västerländsk, speciellt persisk arkitektur. Färgen var enligt Lundberg en huvudsak 
i den sistnämnda. I Lundbergs inledningstext till Arkitekturens formspråk finns 
ett stycke under rubriken ”Färgen och synbilden” där han menar att den grekiska 
gestaltframställningen fått prägla hela västerlandets konst på bekostnad av rörel-
semomentet som det framställs i t ex en persisk moské.3 En västerländsk blick är 
helt enkelt tränad att se gestalter – efter varandra i följd – medan t ex den persiska 
arkitekturen kräver en annan blick där alla delar bör uppfattas i en samtidighet, 
alla delar på en gång. Han tar en persisk moskégård klädd med ornamenterad, 
färgrik fajans som exempel. Det persiska rummet har enligt Lundberg en rörelse 
”som förnimmes som ett flytande, som ett vätskeflöde, ormande fram över en yta 
eller såsom ett gnistrande av ljuspunkter.” 4 I västerlänningens försök att följa 
den persiska ornamentiken stegvis, ranka efter ranka, del efter del i uppbyggna-
den av en gestalt går meningen förlorad. Om koncentrationen istället flyttas till 
fajansväggens färg; ornamentikens bottenfärg, är det enligt Lundberg lättare att 
skapa en förnimmelse av en helhet.5 I det samma betraktaren uppnått detta kan 
rörelsen och det levande växelspelet i bildytan framträda. Ornamentiken blir då 
en genombruten yta som lösgör sig mot en vibrerande botten av färg. Den skulp-
turala volymen i den västerländska arkitekturen får i den persiska moskégården 
stå tillbaka för en vibrerande ytform av färgmateria.6 

”Formgivningen blir aldrig som hos grekerna någonting, som anpassas för 
handens avkännande, blir aldrig ett växelspel mellan formutfyllande och i sig 
samlande, utan hålles i flytande kontur, siluettmässigt. Aldrig framträder en linje 
såsom begränsande en yta, utan linjen har sitt eget liv, den sväller och smalnar, 
är ett flöde ej en gräns. Den är ett stycke färg i synbilden, ej en formavgränsande 
kant.” 7

Färgen får i och med denna aktivitet en helt annan roll än den underord-
nade.8 Färgen är självständig och bidrar till arkitekturen som helhet, inte genom 
att förstärka gestalten och volymen på västerländskt sätt utan genom att fasthålla 
helheten och skapa rumslig rörelse i ytan – enligt Lundberg en samtidighet istället 
för en sekvens.9 Samtidigheten i upplevelsen är något som har med en ren synbild 
att göra enligt Lundberg.20 Lundbergs mening är att synbildens egenvärden blivit 
fullständigt bortträngda i Västerlandet och att färg och ljus därmed underordnats 
form.22 Det västerländska sättet att se ger blixtsnabbt en orientering i rummet, 
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till höger, till vänster, uppåt eller nedåt med djupverkan och avstånd. Innehållet i 
bilden ges därefter en praktisk tolkning som tränger undan ”synbildens primära 
egenskaper”.22 För att använda Jorns ord är synbilden i den grekisk-klassiska tra-
ditionen ”inlärd”. Lundberg påminner om att den moderna konsten, med början 
hos Cézanne, försökt återerövra synbilden och ”kasta om detta västerländska sätt 
att se.”23 Lundberg bidrog till att den persiska arkitekturen med sin färg och sin 
bandflätade ornamentik framhävdes som positiv och eftersträvansvärd. 

Erik och Tore Ahlséns arbete har samband med Erik Lundbergs beskrivning 
av den rena och direkta synbilden. Bröderna underströk vikten av sinnenas 
förkovran i direkt upplevelse oberoende av intellektualiserande – i den klara in-
tuitiva tanken.24 Tore skrev i ett manus avsett för Byggmästaren angående Årsta 
att ”en arkitektur som ska förstås av alla människor måste syfta till de (primi-
tivaste) spontana känslorna. Intuition mera än intellektuell analys”.25 Ambi-
tionen var därmed på detta område mycket hög: Jag tolkar det så att bröderna 
Ahlsén med Årsta torg ville skapa en direkt synbild som kunde gå förbi väster-
landets idéinfiltration och anknyta till Lundbergs och Jorns, delvis olikartade, 
uppfattningar om den persiska konsten och arkitekturen. Erik och Tore Ahlsén 
ville kontakta den mänskliga intuitionen utan hinder i form av begränsande 
analytiska medier, vilket i deras ögon var lika med det västerländskt funktio-
nalistiska och klassicistiska. På Årsta torg arbetade de med en föresats att skapa 
rörelse i ytform med hjälp av färg. Bröderna poängterade dessutom gång på 
gång ambitionen att torget handlade om rummet – inte volymerna som sådana. 
Färgen i ytform, stadd i rörelse, var ett medel för att skapa detta rum. 

Ett grundläggande element i Årsta torgs måleri anknyter därför till Lundbergs 
beskrivning av den persiska byggnadstraditionen, i dess självständiga färgverkan 
men också i helhetsgestaltningen med hjälp av rankan och flätningen.26 Man kan 

Ett tidigt exempel på bröderna Ahlséns arbete med orientaliska växtformer i skissen till den 
första längan. Ej färglagd, ej utförd. ”Jan 1946”. Arkitekturmuseets arkiv.
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välja att se den österländska arkitekturens behandling av muren i nära samband 
med den orientaliska vävda mattan med dess färgrika mönster, vilket i förläng-
ningen kan uppfattas som en referens för målerierna på Årsta torg. 

Årsta torgs målerier kan också ses mot bakgrund av 800-talets polykromide-
batt och Gottfried Sempers uppfattning att arkitektur började med den ornerade 
och färgrika väven – inte med konstruktionen och bärverket (se kapitel 2). 940-
talets konstdebatt och Erik och Tore Ahlséns inställning till arkitektur visar att 
de uppfattade funktionalismen som alltför andefattig och avskalad, som ett sätt 
att framhäva konstruktionen på bekostnad av den konstfullt bemålade och färg-
rika ytan, det vill säga den vävda textilen. Årsta torgs målerier kan läsas som en 
kommentar till denna utveckling och är ett sätt att ge torget en extra dimension. 
Måleriet kan uppfattas som en vävnad eller som böljande textilier.27 Nils Ahrbom 
skulle förmodligen använt det negativt laddade begreppet ”förklädnad” (jfr Sem-
pers Bekleidung).

Begreppet samtidighet som nämns ovan pekar på Erik Lundbergs intresse för 
den franske filosofen Henri Bergson (859-94).28 Bergson, och bergsonismen, 
hade stort inflytande i Sverige under 900-talets första halvdel, speciellt inom 
litteraturen.29 Henri Bergson fick Nobelpriset i litteratur 927 och flera av hans 
texter fanns från 90 översatta till svenska.30 För Bergson var uppfattningen av 
tiden inte i första hand sekventiell utan simultan. Begreppet ”la dureé”  innebär 
en kontinuitet i synen på omvärlden, en kombination av minne och nutid, av tid 
och rum, där människans intuition ger henne en direkt upplevelse frikopplad från 
traditionell tidsuppfattning.3 Utan erkännandet av en sekventiell historia – med 
händelser efter varandra i en följd – sker en uppluckring som gjorde det möjligt 
för arkitekter som Erik och Tore Ahlsén att i Årsta använda sig av tidsmässigt 
och geografiskt skilda inspirationskällor, som t ex äldre nordisk konst, modern 
konst och orientalisk ornamentik och färg på samma gång.32  I citatet hämtat 

Bild av den moské som finns med i 
Lundbergs Arkitekturens formspråk: 
Majid-i-Jami, Isfahan, Iran. 
(1616) Pl 2 s 458.
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ur Tore Ahlséns anteckningar (”en arkitektur som ska förstås av alla människor 
måste syfta till de (primitivaste) spontana känslorna. Intuition mera än intel-
lektuell analys”) var således det primitiva och det spontana laddat med enbart 
positiva betydelser. En tolkning är att Årsta torgs måleri och den helhet vari det 
ingick skulle ta sig förbi det tillfälliga och det sekventiella för att mana direkt till 
människans innersta och en upplevelse av kontinuitet och samtidighet  –  till ”la 
durée” enligt Bergson (och Lundberg). 

Den sekventiella tidsuppfattningen var för modernismen annars av stor bety-
delse, eftersom beskrivningen av en utveckling framåt (och en historia som man 
avskar sig ifrån) var beroende av en sådan. Om inte betydelsen av en tidsaxel, ett 
historiskt förlopp och en tradition hade erkänts, hade heller inte det s k funk-
tionalistiska ”brottet med historien” varit möjligt. Synen på tidens relativitet var 
naturligtvis också en konsekvens av Einsteins aktuella teori om just en sådan rela-
tivitet. Men i Lundbergs fall, likväl som i Jorns, handlade det också om studier av 
Bergson.33 Bergsons filosofi präglas av samma slags tanke på en kontinuitet som 
befinner sig i ständig relation till all förändring. 

Intressant nog tar Bergson även upp ämnet färg.34 Han ser form som något 
statiskt, medan färg och ljud representerar rörliga, dynamiska krafter. Färg är 
kvalitativa vibrationer som tillsammans med ljud utgör själva verkligheten. Efter-
som verkligheten är rörlig äger färg egenskapen av liv, enligt Bergson.     

INSPIRATION FRÅN ÄLDRE NORDISK FOLKKONST OCH BYGGANDE
 

I Asger Jorns artiklar beskrevs den folkliga traditionen som fri från klassicismens 
intellektuella och konstruerade skapande och som en länk till den intuitiva, di-
rekta upplevelsen.35 Med stöd i tänkandet att folklig konst från skilda kulturer 
under olika tider kunde representera en samtidighet och säga något generellt om 
människans livsvillkor, föll det sig naturligt att även (färgen i) den äldre, nord-
iska, primitiva folkkonsten kunde inspirera. Filosofin om en kontinuitet i uttryck 
samt tanken på arketypiska och gemensamma uttryck för vitt skilda kulturer 
och tider tvättade bort skammen som på grund av den sekventiella historiesynen 
plågade de renläriga funktionalisterna. Tankarna om samtidighet gav en frihet åt 
arkitekturen som utnyttjades i Årsta.

Då Asger Jorn gjorde sin skandinavienresa 945 och kom i kontakt med Erik 
Lundbergs bok Arkitekturens formspråk fann han även en rik nordisk bildtradi-
tion. Med sig från Norge tog han riksantikvarien Harry Fetts bok om norsk 
medeltidskonst. Demonmaskerna i Sauerhauds kirke gav en impuls till liknelser 
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mellan äldre nordisk konsttradition och den samtida konsten, en liknelse som 
även anfördes av Jorns bror Jørgen Nash i Konstrevy 947.36 Bland inslagen av 
masker, djur och ornament ville Nash visa på likheterna i motivval och form 
som kom sig av en allmänmänsklig uttrycksdrift. Det handlade om de nordiska 
breddgradernas primitivism. Jorn själv ansåg sig direkt efter kriget ha närmat sig 
denna nordiska urkälla i sin konst genom det automatiska skapandet.37 Färgens 
kraftiga driv var också starkt inspirerat av Munchs måleri, efter en utställning 
som Jorn sett i Norge under sin resa 945. 

I efterkrigstiden kom dock framhävandet av nationella rötter och tradition att 
ligga farligt nära den nazistiska ideologin. Utmaningen för arkitekterna fanns i 
balansgången gentemot Tysklands tabubelagda heimatstil och i svårigheten att 
gestalta ”folkliga behov” i form av utsmyckning, ornament och trivsel utan att 
ignorera funktionalismens nya, tekniska och rationella krav. Jorn identifierade 
denna problematik och undgick faran genom att ta upp nazisternas argumen-
tation till granskning. Han drog sig t ex inte för att diskutera svastikan som en 
traditionell och betydelsefull symbol.38 Han hävdade vidare att roten till nazis-
tens aggressivitet och erövringslystnad låg i den sjuka utvecklingen av mannens 

Tidig skiss till utformning av biografens exteriör med tydliga fornnordiska drag. 
Arkitekturmuseets arkiv.
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tänkande mot en primitiv ”jägarmentalitet”. Det primitiva kunde på så sätt vara 
både negativt och positivt laddat. Primitiv mänsklighet i positiv mening stod i 
motsats till jägaren, i den fredliga bondekulturen. I bondens värld låg enligt Jorn 
bilden av det ur-socialistiska samhället.39       

Erik och Tore Ahlsén delade denna positiva syn på bondesamhället. Själva 
hade de sina släktrötter på den östgötska landsbygden, och hänvisade gärna till 
sin förankring i böndernas självbyggeri.40 Relationen till jorden och till naturen 

hade en betydelse som inte ska un-
derskattas i förståelsen av brödernas 
arkitektur. Tore beskrev det så här i 
Arkitektur 980: 

”När man är på landet så får man 
verkligen lära sig av bönderna [dvs att 
göra saker och ting på ett ”funktiona-
listiskt” sätt, ”rakt på sak”]. Där gri-
per man sig an och jobbar med gre-
jerna på ett alldeles naturligt sätt.”4 

Eriks teckningar påminner om 
Bror Hjorths skulpturer i sin grov-
huggna stil som anspelar på nordisk 
folklig konst och arkitektur, men 
också på 0-talets nationalroman-
tik. Bondekulturen var något som 
bröderna satte högt och som stod 
för folklig aktivitet och naturnära 
funktionalism. ”Vi har alltid hävdat 
att man ska ge fan i att göra naturen 
illa”, betonade Erik.42 

Erik Lundbergs samtida beskrivning av den äldre svenska bondgården är in-
tressant att jämföra med Årsta torg. Lundberg konstaterade inledningsvis i boken 
Folket i fest från 946 att symmetri, öppenhet och paraderande i bondgårdsbebyg-
gelsen inte hade med böndernas äldre byggnadskultur att göra utan hörde till ”den 
tidsålder då adelsmannen betraktade sig såsom bygdernas legitime härskare.” 43 I 
äldre tid bestod gården enligt Lundberg av varierad bebyggelse grupperad kring 
en gårdsplan med dörrar, fönster och gluggar vända inåt vilket gjorde den sluten 
och ”rent av trotsig i sin uppsyn.”44 Lundberg beskrev det så att ”Husen vände sig 
inåt – Byggnaderna vände så att säga ansiktena ditåt, ryggen utåt!”45 Årsta torgs 

Munchs och Jorns kraftiga konturer finns 
även i Erik Ahlséns skisser. Erik Ahlséns teck-
ning från resan till Italien 1949. Bo Ahlséns 
privata samling.
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omslutande karaktär med målningar och huvudentréer som vänder sig inåt ”det 
största rummet” kan liknas vid Lundbergs beskrivning av den traditionella, äldre 
bondgårdens byggnadssätt. Men det finns även likheter med Erik Lundbergs 
uppfattning av den festliga utformningen och inredningen av den äldre gårdens 
gäststuga. Allt var här beräknat för gäster och fest i byns gemenskap. Lundberg 
beskriver gäststugans skönhet i dess omslutande väggar samt en ljus och luftig 
stämning som inte minst skapades av väggarnas färgstarka målerier och textilier 
mot ”en mörknad eller vitskurad furuton”.46 De färggranna ”textilier” som be-
kläder väggarna runt torgrummet i Årsta kan jämföras med Lundbergs samtida 
beskrivning av den äldre bondgårdstraditionens gäststuga i full utstyrsel till fest.  

Lundberg beskrev också den kontrast i färgskala som en traditionell stuga 
kunde inrymma. Vita väggar bekläddes med kulörstarka och i färg mättade väv-
nader i blått, vitt, rött och grönt vilka stod fram mot en bottenskala av jordfärger 
i svart, brunt, gyllenbrunt och gult.47 Denna effekt kan jämföras med Årsta torgs 
målerier som i sin renhet och styrka lyser mot en mer fyllig och mångskiftande 
skala av tegelkulörer och jordiga fogfärger, mest framträdande i den första längan 
från 947, men även i intrycket som helhet.
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6. ANALYS OCH DISKUSSION

ELIT OCH MASSA 

Erik och Tore Ahlsén strävade mot en arkitektur som kunde aktivera människor 
och stimulera till ett demokratiskt samhällsliv för alla. Man kan beteckna detta 
som en vilja att skapa en ”folklig” arkitektur. I det följande knyts en diskussion 
om förhållandet mellan elit och massa samman med färgen som uttryck för folk-
lighet i Årsta centrum. 

Apollon och Dionysosdebatten var en uppgörelse med funktionalismen i arki-
tekturen, men innebar också en utmaning av gamla förhållanden mellan elit och 
folk i anslutning till demokratiseringsprocessen. Asger Jorn vände sin kritik mot 
intellektualismen, mot en rationell elit i samhället som förkvävde Dionysos, det 
vill säga folkets, lycka. 

 Formerna för ”folkets” lycka eller vad ”folklighet” egentligen innebar var 
dock komplicerade frågor. Å ena sidan var ”folklighet” ett positivt laddat begrepp 
som stod i motsättning till urbaniseringens och industrialiseringens baksidor. 
Det folkliga var en påminnelse om den förindustriella epoken, t ex i form av en 
medeltida stad med livaktigt hantverk, gemenskap och djupa traditioner. Folklig 
och medeltida användning av färg i arkitekturen beskrivs i Mumfords Stadskultur 
på följande vis: ”bildmakarnas färger i oljefärg, glas eller mångfärgat trä dansade 
på väggarna, och själva skuggorna darrade som syrenkvistar på fasaderna av de 
mera rikt utskurna byggnaderna”.

Å andra sidan belastades det folkliga av en anknytning till populära kulturytt-
ringar av mer eller mindre tvivelaktig karaktär. Idéhistorikern Kjell Jonsson har 
i en analys från 998 skrivit om hur amerikansk film, sport (som fotboll, boxning 
och brottning), amatörteater och den s k ”smutskonsten” respektive ”smutslit-
teraturen” var tecken på kultur på låg nivå.2 Ett annat uttryck för samma sak 
var jazzen, eller ”negermusiken”, som ”mjukade upp ryggmärgen” och ledde till 
ungdomsaborter och förvildning.3 Ytterligare ett tecken på negativ populärkul-
tur var den kolorerade veckopressen. Tidskriften Konst och kultur utropade 947: 
”Offensiven mot den kolorerade pressen från de kulturellt ansvarskännande intel-
lektuella i landet fortsätter med glädjande intensitet”.4 Folket, framhåller Jonsson, 
representerades i detta avseende så gott som alltid av en kvinna, gärna slappt 
tillbakalutad på en schäslong, läsande en färggrann veckotidning, ihärdigt mum-
sande på chokladpraliner ur en smaklöst dekorerad låda.5 Kritiken mot detta för-
fall tangerande moralisk panik. I angreppen mot veckopressen kopplades ”den 
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kolorerade faran” samman med ”andlig efterblivenhet och dålig smak”.6 Jonsson 
beskriver en kampanj där man kunde läsa: ”Den som vet att skymten av ett ko-
lorerat omslag på en veckotidning avslöjar samma brist på smak som de på 880-
talet förekommande nu utskrattade och förlöjligade gipskatterna och vaser med 
pappersblommor, blir ingen flitig veckotidningsläsare”.7 I ett exempel från början 
av 950-talet gjordes en direkt liknelse mellan målade bostadshus och lättsam tid-
ningsunderhållning: ”Liksom i fråga om serierna i dagstidningarna behöver man 
inte tänka alltför mycket; färgen och teckningen [på huset] tillfredställer den 
ytlige läsaren.”8 Såväl kolorerade tidningar som färgrika hus kunde med andra 
ord ses som tecken på en lägre kulturnivå. 

Bakom de intellektuellas kritik av masskulturen och föreställningen om olika 
sorters folklighet kan anas en dikotomi, ett gap mellan aktiv produktion och passiv 
konsumtion, mellan det autentiska och det falska.9 Det fanns således både en god 
och en dålig folklighet och kritikerna menade att konstnärer, författare och arki-
tekter borde engagera sig och sina medel i kampen mot det nya reklamsamhällets 
falska och passiviserande skräpkultur. En god folklighet kunde fostras fram, och 
hoten från en dålig folklighet, som hade sin grund i industrisamhällets avigsidor, 
skulle därmed kunna avvärjas. När Svenska Arkitektföreningen hade möte om 
”Arkitekturen och pressen” 943 (en av huvudtalarna var Gotthard Johansson) 
handlade debatten om den pedagogiska aspekten i arkitekturkritiken: ”Man kan 
säga, att det är omöjligt att bygga ett modernt hus, om man icke lär människor att 
bo i det” och ”Man måste lära människor att leva modernt”.0 Många av mötets 
deltagare menade att om inget gjordes för att bilda människors smak, så skulle 
de fastna i masskulturens garn – och på grund av mängd och intressen i förläng-
ningen utgöra ett hot. 

Ytterligare ett exempel på debatt från år 946 fördjupar frågan om motsätt-
ningen mellan elit och folk. Den så kallade obegriplighetsdebatten utspelade sig i 
Dagens Nyheter mellan litteraturkritikern Sten Selander och 40-talslyrikerna och 
modernisterna Karl Vennberg och Erik Lindegren. Selander hade publicerat en 
kritisk recension av Erik Lindegrens ”Mannen utan väg” som innehöll anklagel-
ser om att diktsamlingen var obegriplig för vanligt folk och dessutom omoralisk i 
så måtto att den inte tog den nya maskincivilisationens problem på allvar. Debat-
ten träffade här en öm punkt hos många konstnärer, arkitekter och författare, ett 
gap mellan ideal och verklighet. Dessa modernister ansåg sig stå för folklighet, 
anarkism, socialism och syndikalism. Samtidigt tillhörde de emellertid en elit där 
den egna gruppens bildning och ideal ofta producerade konstnärskap som inte 
alltid var så begripliga för gemene man.
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ÅRSTA TORG – EN GRÄNSÖVERSKRIDANDE ARKITEKTUR 

Att åstadkomma en folklig arkitektur var som nämnts en central fråga för bröder-
na Ahlsén. Torget skulle likna en marknadsplats efter förindustriell förebild där 
fasadernas polykromi skulle erinra om ”bildmakarnas färger” – en strävan efter 
en folklig och spontan konst. Den folkliga kulturen stod i fokus medan däremot 
den kommersiella sidan av Årsta centrum kom i bakgrunden. Arkitekturen skulle 
inbjuda till möten och aktivt deltagande genom bland annat ungdomsverksam-
het, café, bibliotek och rum för studiecirklar. Men här fanns också bio, konsert-
lokal för bland annat jazz och en planerad utomhusdansbana. Folkliga medier 
som bion och jazzen hade trots varningar efterhand vunnit alltmer acceptans hos  
kultureliten.2 Som nämnts hade biofilmer tidigare stämplats som en orsak till 
kulturell förflackning.3 

Bröderna Ahlsén ifrågasatte föreställningar om förhållandet mellan högt och 
lågt inte minst när de i arkitekturen var ute efter att gå över gränserna mellan skil-
da professioner – bland annat genom att stå för den konstnärliga utsmyckningen 
själva. Detta sågs kanske inte med helt blida ögon av utbildade konstnärskollegor 
som helst av allt såg sig själva i uppdraget. 

Dessutom engagerades samtliga på 
arkitektkontoret i själva måleriarbetet.4 
Medarbetarna på Ahlséns kontor fick som 
målare visa på ett närmande mellan klas-
serna. Även välutbildade arkitekter kunde 
stå på en ställning och göra målarjobb vil-
ket kan tolkas som en vilja att, åtminstone 
på ytan, överbrygga sociala motsättningar. 
Ahlsénarna tillmötesgick här ambitioner 
hos de tidiga folkhemsvisionärerna som 
ville förena olika sociala skikt i syfte att 
uppnå det klasslösa samhället med natio-
nella förtecken.5 Man kan säga att arki-
tekterna ”iscensatte” en folklighet – ett 
budskap som sedan spridits, bland annat 
genom den kända bilden från Årsta torg 
som visar medarbetare aktivt koncentre-
rade i målartagen.6

 Bilden av det aktiva ”Folket” som står 

Den ofta publicerade bilden av medarbe-
tare på Ahlséns arkitektkontor som målar 
fasaden på Teater- och medborgarhuset 
1953. Sven Ahlséns bildsamling.
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på ställningen och deltar i arkitekturskapandet kan också jämföras med den av-
slutande meningen ur Asger Jorns artikel ”Banaliteter” i Helhesten och Paletten 
från 94: ”Åskådaren existerar inte och kan inte existera i våra dagar”.7 

Jorns socialistiska övertygelse och kamp för att anknyta till folkliga behov gav 
honom särskild anledning att brottas med arkitekturens och konstens väg. Han 
deklarerade sin tacksamhet gentemot smaklösheter och banaliteter i ”...utsmyck-
ningar, marknadsgycklarnas tält, värdshusskyltar, kolorerad veckopress...”.8 
Han menade att dessa folkliga uttryck verkade frigörande som grund för ut-
vecklingen av en ny konst. Asger Jorns övertygande engagemang, och hans pe-
dagogiska förmåga, verkade som tidigare visats starkt inspirerande i tillkomsten 
av Årsta torg.9 Erik och Tore Ahlsén delade hans syn på färgrikt måleri som ett 
folkligt uttryck. Här fanns idéer om varje människas förmåga att skapa konst, 
och Jorn ville slå fast att alla och envar i grunden är konstnärer.20 Brödernas 
tankar om varje människas aktiva deltagande gick på samma linje. Detta utma-
nade i sig professionaliteten och lyfte fram amatören. Det gällde (för eliten) att 
i sin verksamhet förlösa de skapande krafterna i folkdjupet. Jorn citerade Marx 
och Engels när han skulle understryka sin värdering av begreppet amatör.2 Ett 
kommunistiskt samhälle var ingen plats för en utbildad konstnär – snarare var 
det folket som, bland många andra saker, skulle skapa konst. Jorn framhävde det 
folkliga som grunden för det konstnärliga där ingenting var så lågt eller grovt 
att det måste väljas bort. Allt var användbara uttrycksmedel, det spelade till 
exempel ingen roll om valet av material i konsten var marmor eller sandpapper, 
oljefärg eller vadd. Hierarkier skulle falla. Han kallade det för en uppgörelse 
med den borgerliga konstuppfattningen.22 

Byggnaderna i Årsta anknöt med sina material till svensk nationalromantisk 
tradition i trä, sten och tegel, men även material i funktionalistisk anda kom till 
användning, som t ex betong och marmor. Detta var som tidigare nämnts ett sätt 
att bryta en vanligt förekommande materialhierarki, bröderna Ahlsén ville även 
gå över gränserna när det gällde arkitektens materialurval. Trä kunde användas 
sida vid sida med dyrbar marmor, likaså fick den målade färgen vara med på 
samma villkor som andra material.

Gotthard Johansson, som nämnts en av de mer inflytelserika arkitekturkri-
tikerna, var motståndare till 940-talsarkitekturens självständiga färgverkan.23 
Vad han saknade var en manlighet i den nya arkitekturen som han menade var 
”blodlösare och tunnare än den gamla esteticismen” eftersom den helt saknade 
”den östbergska och westmanska generationens festliga renässanslynne och stora 
manliga tag. Den är spröd, pretiös och feminin.”24 Färgrikedom har ofta tolkats 
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som uttryck för något feminint, och kopplats samman med smink, modekläder 
och dekoration.25 Erik och Tore Ahlsén kan därför även i detta avseende anses 
gränsöverskridande i sitt val av fasader med självständig färgverkan. 

En annan gräns som bröderna utmanade i sitt arbetssätt var den mellan gene-
rationer. Enligt Bo Ahlsén umgicks man över generationsgränserna under 940- 
och 50-talen på ett annat sätt än idag. Trots sin ringa ålder och begränsade erfa-
renheter fick Eriks son Bo (som är född 932 – således endast i tonåren i slutet av 
940-talet) en betydelsefull roll i Årsta-projektet.26 

Men med den föregående texten om elit och massa i minnet: Hur man än vri-
der och vänder på saken var arkitekterna, liksom i fallet med de tidigare nämnda 
svenska modernistlyrikerna, trots allt en elit. Och hur många var det egentligen 
som förstod fasadernas abstrakta (eller konkreta) budskap? I en artikel från 95 
använde Gotthard Johansson ett citat av Lennart Holm för att ge en syrlig kom-
mentar beträffande konstnärens förhållande till elit respektive massa: 

”Om den lärda stilen, och till den räknar jag utan tvekan den abstrakta  
konsten, är hans naturliga uttrycksform, skall han naturligtvis hålla fast vid 
den – det finns ju också en ”lärd” publik – men han kan inte på en gång vara 
exklusiv och folklig.” 27  

Erik och Tore med målarpenseln inför fotografen. Medborgarhuset 1953. Verksamheten var 
inte ovanlig – arkitekter gjorde naturligtvis regelbundna besök på byggplatsen. Det ovan-
liga är att det är dokumenterat i bild. Fotografiet är taget för att visa på gränsöverskridande, 
men kan det egentligen sägas få en motsatt effekt – visar bilden i själva verket på att yrkes- 
och klassgränserna är bestående? Sven Ahlséns bildsamling. Foto Maj Andersson. 
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Erik Ahlséns artikel i Kooperatören 1943/9 är illustrerad av Tore som avbildat idén 
om goda folkliga aktiviteter.
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Arkitektkåren (liksom konstnärerna) åtnjöt en naturlig auktoritet, och det 
gällde alla arkitekter och alla projekt på mer eller mindre tydligt vis. 

943 skrev Erik Ahlsén en artikel i KF:s tidning Kooperatören som handlade 
om hans syn på människans behov av och drift till aktivitet.28 Den skapade mil-
jön omkring henne kunde vara en inspiration till kulturell verksamhet – eller dess 
motsats. ”Samhället behöver livfulla, aktiva människor”, skrev han. Detta skulle 
skapa individuell självständighet som reagerade på ”kulturfientliga företeelser”.  
Erik Ahlsén pekade på trångboddheten, också i de nya bostäderna, som en källa 
till passivitet. Han menade att det i formgivningen fanns en tendens att ge efter 
för tillfälliga intryck, där det i första hand är ”modet och försäljningstekniken 
som firar triumfer”. Folkets intresse för Hollywood, modebetonat möblemang 
som rullande barbord, barskåp och heminredda ”bodegor” samt ”billig vecko-
press” var andra exempel på kulturella faror, enligt Erik Ahlsén. Förutom större 
bostäder och genomtänkt formgivning var ”kollektiva lokaler” en lösning för de 
aktiviteter som inte fick plats i bostaden, som ensemblemusik, amatörteater och 
snickeri.

Vad Erik och Tore Ahlsén strävade efter att skapa i Årsta var den goda folklig-
heten, en uppfostrande miljö där människorna genom att vistas skulle lockas till 
rätt slag av aktivitet. De betonade också arkitektens uppgift som pedagog.29 Folket 
de ”arbetade på” (Tore Ahlséns ord) skulle formas och fostras i en god miljö. 30 
Genom att anamma kritiserade kulturformer som jazz, dans och film suddade de 
egentligen inte ut några gränser – de flyttade snarare upp ett visst estetiskt inne-
håll så att det hamnade över gränserna.3 

Arkitekturen i Årsta ville markera vad som var god folklig smak och egent-
ligen goda medborgare. Uno Åhrén, Erik och Tore Ahlsén, organisationschefen 
Ivar Olsson, politikern Yngve Larsson och alla de övriga som var inblandade 
i Årstas tillkomst hade en vision om ett bättre och mer mänskligt samhälle. I 
den visionen ingick en stor ansträngning att väga samman form och innehåll. 
Samtidigt och som en konsekvens av att ”arkitektur är moral” som Uno Åhrén 
så tydligt uttryckte det var ambitionen hos eliten att utöva ett tydligt inflytande 
på folket i allmänhet.32 Och trots den nya elitens avståndstagande till det gamla, 
borgerliga 800-talssamhället var hotbilden egentligen densamma som tidigare 
– den kom från masskulturens idégods, massproduktionen och det urbana, alie-
nerade livet i city. 

Trots måleriets eventuella ”lärda” stil (jfr Gotthard Johanssons citat av Len-
nart Holm s 83) finns det dock inte många tecken som tyder på att måleriet togs 
emot på ett negativt sätt av befolkningen i Årsta. En slutsats, som även den faller 
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inom ramen för Asger Jorns tänkande, är att målsättningen med måleriet var 
att möta ett identifierat folkligt behov av ornament och färg i arkitekturen. Eliten 
ville befria folket från (eller alternativt ta ifrån dem) det begabbade, borgerliga 
och smaklösa 800-talet, som ju varit stilen för en kapitalistisk parvenu. De ville 
samtidigt rädda folket från funktionalismens fattighet genom att presentera en 
ny och rik färg- och formflora. Denna problematik hade uppmärksammats bland 
annat som en konflikt mellan arkitekternas estetiska landvinningar och massans 
preferenser för välkända material och traditionella former, symboliska ornament, 
regionalism, monumentala byggnader och färg.33 Årsta torgs måleri var ett sätt 
att i modern form möta ett identifierat folkligt behov av utsmyckning i arkitek-
turen.  

Även Asger Jorn kunde vara kritisk till folklig smak. Han menade i A5 945 att 
när folket väljer ”renaissance, og nips og skidt og lort” så är det för att det finns 
ett behov.34 Arkitekterna, menade han, stod bara med händerna i fickorna och sa: 
”Sikke nogle ukultiverede plebejer” istället för att analysera vad som fattades. 35 
Jorn exemplifierade med ett barn som äter krita. Det är också för att tillfredställa 
ett behov. Istället för att slå det på fingrarna kan man fråga sig varför det behöver 
krita. Så såg Asger Jorn på den nya arkitekturen, den måste vara funktionell också 
när det gällde vad han såg som allmänmänskliga behov. Det duger inte att bara 
skala bort ornamentik och dekor.

I sökandet efter en ny estetisk och meningsfull arkitektur och konst för alla 
försökte Asger Jorn vara en brobyggare. Detta var även bröderna Ahlséns avsikt. 

Men många kritiker missförstod ansatsen på Årsta torg som ett ensidigt åter-
knytande till historien eller som en tillbakagång för arkitekturen till vad de såg 
som 800-talets påklistrade estetik. Erik och Tore Ahlséns avsikt kan tolkas som 
att de ville lösa konflikten mellan massa och miljö genom att upphäva tiden, 
förvandla åskådaren till medaktör och likställa konst och arkitektur från olika 
kulturer. Detta arbete innebar både ett uppifrån- och ett nedifrånperspektiv. 
Årsta torg skulle inkorporera moderniseringens framgångar samtidigt som mil-
jön skulle svara mot identifierade allmängiltiga mänskliga behov. 
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TORGET SOM TEATER

”Att ge nytt liv och låta känslorna frigö-
ras, det är teaterns gåva till oss/.../Ord, 
musik, rörelse och färg sammanvävda i en 
dramatisk rytm/.../teaterns dionysiskt sti-
mulerande festivitas, som har blivit något 
som många av oss behöver.”36

Leif Reinius om Malmös nya teater i 
Byggmästaren 944  

”Konst handlar om att transformera verk-
ligheter, att få dem att uppträda som de 
inte är. Det är endast då som verklighe-
terna får poetiska kvaliteter. I konst, i 
motsats till moralitet, är ” illusionen” mer 
lovvärd än sanningen.” 37  

Amedée Ozenfant i “Colour Solidity” 
Architectural Review 937

Det här avsnittet ska handla om torget som teater och om gycklaren (Harlekin, 
Dionysos) i färggranna kläder som symboliskt finns inbyggd i gestaltningen. 

Årsta torg är en plats med en intim, rofylld karaktär, låg bebyggelse och torg-
handel.38 De färgrika fasaderna ger associationer till Italien och dess brokiga ga-
tubilder. En plats som kan sammanliknas med det som bröderna Ahlsén strävade 
efter att skapa i Årsta är torget i italienska Assisi, publicerad i Erik Lundbergs vo-
lym om den tidiga medeltiden i Arkitekturens formspråk 949.39 Som en komplet-
tering till Bo Ahlséns referenser till Le Corbusiers ”pilotis” (i Årstas fall är hus-
kropparna endast visuellt uppburna av pelare) är det möjligt att se den italienska 
torgarkaden, till exempel på Marcusplatsen. Italienska, antika murfragment kan 
också ha fungerat som en motivinspiration i valet av de låga marmormurar som 
fullföljer bebyggelsens omslutande verkan kring torget. Tillsammans med Evert 
Lundqvist som var professor på Konstakademien reste Erik Ahlsén till Italien 
949.40 De besökte bland annat Florens och Syracusa på Sicilien.4 Även namnet 
på biografen som skulpturgruppen Gycklarna står framför (Forum) ger associa-
tioner till Italien. 

Gycklarna av Bror Marklund, invigd 1966. 
Foto författaren 2004.
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Som också nämnts tidigare var skulptören Bror Marklund god vän till bröderna 
Ahlsén. Han arbetade i sin nya ateljé vid Årsta torg, med ett konstverk som skulle 
placeras på torget. Verket skapades från och med 962 med utsikt över Årsta torg 
och kom på plats 966. Marklund valde att utföra en skulpturgrupp i brons: Gyck-
larna, med figurer ur commedia dell’arte-traditionen. Harlekin är lätt att känna 
igen på mössan och den rutiga klädseln.42 Just teatern och agerandet var ett tema 
som sysselsatte Bror Marklund under lång tid.43 I skulpturen finns inget av frysta 

poser utan tvärtom be-
finner den sig i rörelse 
som tycks sprida sig 
utanför själva gestal-
ten. Att rörelsen i teater 
och dans var fri, i mot-
sättning till stel Ling-
gymnastik, var något 
som Leif Reinius hade 
poängterat i sin artikel 
”Strövtåg” i Byggmäs-
taren 949.44 Han sam-
mankopplade Dionysos 
och människans behov 
av lek med teatern som 
speciell arkitektur- och 
rumsform. Teater var 
inte någon passiv nöj-

esform (som han menade var fallet med den sterila biografen), istället utbrast 
han: ”Vilka underbara slagsmål har inte utspelats i teatersalongerna”. En sund 
utlösning av människans aggressionsdrift fanns enligt Reinius i teatern och dess 
pajaseri, clowneri och tokeri vilket i artikeln illustrerades med en bild av en ita-
liensk commedia dell’arte-scen.45 

Harlekin har också en speciell funktion som den retsamme och upproriske 
sanningssägaren. På torg och öppna platser satte teatersällskapen upp sina enk-
la scener och bedrev gyckel med ordningsmakten. Commedia dell’arte är nära 
förbunden med karnevalen och maskeraden och starkt förknippad med folkliga 
nöjen i en tradition som går tillbaka till antiken. Skådespelet hade en social funk-
tion – det gav den underlägsne en ställföreträdande hämnd på alla som gjorde sig 
breda på folkets bekostnad.46 Skälmen drev med den girige och maktfullkomlige 

Teatern som folkligt ideal illustrerar Leif Reinius artikel i Bygg-
mästaren  1949/17.
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och slaven överlistade sin herre. Harlekins roll har beröringspunkter med Diony-
sos, Narren, Riddaren, Djävulen och t o m Döden.47 

Humorn och leken uppfattades också som utmanande och flera kommen-
tatorer använde uttrycket ”skoj” i sina beskrivningar av måleriet på Årsta torg. 
Gotthard Johansson skrev om ”denna tydligen som ’skojig’ uppfattade dubbel-
exponering”.48 Sedan använde Elias Cornell uttrycket ”riktningslösa skoj” för att 
nedvärdera självständig färgverkan i arkitekturen.49 Det var Apollon som talade: 
Arkitektur var allvarliga saker och skoj var inte förenligt med allvarlig och sam-
hällsbyggande arkitektur. 

De konkretistiska konstnärerna valde också gärna maskerad- och teatermotiv 
i sin konst: 945-46 hade Olle Bonniér gestaltat ett bildrum på temat commedia 
dell’arte.50 Här syns ett förväxlingsspel i och med rummet. Kulisserna och skå-
despelarna blandas ihop och slängs ut igen mot en mörk bakgrund. Mot denna 
framträder plana ytor i klara färger – gult, orange, blått och rött. Bonniér tog 
upp commedia dell’arte igen i sin bildkonst 952 och 953 (Sceniskt förlopp) sam-
tidigt som han gjorde väggmålningarna i Vällingby Posthus, ASTRAs matsal i 
Södertälje och Sagan om ljuset i Blåsboskolan i Västerås.5 Pierre Olofssons verk 
fick titlar som Pierrot (vävnad med tema från Sparbanken i Stockholm), Gycklare 
(cera colla, Uppsala Universitet), scenografi och dräkter till Narren (Lars Forssells 
pjäs Narren som tillhörde sina bjällror i uppsättningen 953 på Uppsala stadsteater) 
och Arlecchino (tempera 956 – ett motiv som bygger på det tema som Olofsson 
använde i ASTRA, Södertälje).52

Döden i Bergmans film om ett gycklarsällskap (Det sjunde inseglet 957) spela-
des av regissören Bengt Ekeroth, en person som Erik och Tore Ahlsén lärt känna 
under arbetet med Dramatens lilla scen 944-45.53 Biografen Forum i Årsta bygger 
på Erik Ahlséns arbete med Dramatens lilla scen och biografens enkla utform-
ning och mått anslöt sig i princip till Dramatens studioscen.54 Biografens fasad 
mot Årsta torg är försedd med ett måleri som påminner om strålkastarna på en 
teater. Ljuskäglornas spel på fasaden överlappar delvis varandra och skapar i mel-
lanrummen mörker i caput mortum och gråsvart respektive strålkastarljus i grå 
puts. Väggen är en teaterkuliss med djup som lägger upp till föreställning. Scenen 
fullbordas med skådespelarna i scenrummet framför – dels genom folket i Årsta i 
vardag och fest, dels genom skulpturgruppen Gycklarna. Torget gestaltat som en 
teaterscen var uppenbarligen ett tema som lockade arkitekterna.

Årsta torgs referenser till ett medeltida torg är också referenser till teatern. I 
samtidens föreställningar om det medeltida marknadstorget var det framför allt 
en plats för skådespel, både i en commedia dell’arte-tradition och i form av 
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kollektiva dramer.55 Det medeltida torget beskrivs i Lewis Mumfords Stadskultur 
som en plats för handel, barnens lek, tornerspel, skrånas skådespel och kyrkliga 
processioner. I dessa processioner var ritualen avsedd för folket, som både medver-
kade i skådespelet och betraktade det inifrån.56 Torget var en färgrik scen: Förutom 
att fasaderna vid torget hade de rikaste utsmyckningarna var folket i procession 

Vänster: Commedia dell’arte-scen 
av Bertil Bull Hedlund (för övrigt 
en vän till bröderna Ahlsén) ur 
Gunnar Ekelöfs betraktelse i jul-
numret av Svenska Familjetidning-
en 1942 ”Commedia dell’Arte”.
Nedan: Årsta torg – en plats för 
livets teater. Sven Ahlséns bild-
samling.
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klätt till fest och tornerspelen dekorerade med färgrika flaggor. Men även prak-
tiska vardagsuppgifter var förenade med en rikedom i färger och former. På torget 
lockades synen av ”sammet och brokad, koppar och skinande stål, läderplastik och 
glittrande glas” för att inte tala om matvarorna och frukten i sina öppna korgar.57 
Enligt Mumford innebar detta en ”daglig uppfostran av sinnena”.58  

Årsta torg är som en stor teater med sina kulissliknande målningar, som döl-
jer verklighetens kala struktur (konstruktionen) likt en mask. I teatern gestaltas 
allmänmänskliga teman i komedi likväl som i tragedi, och i själva verket handlar 
det om det vardagliga livet i all dess rikedom och variation. Harlekin, folkets 
Dionysos, finns i Årsta för att locka till lek, agera sanningssägare och utmana 
hierarkier. Maskeraden, masken och den humoristiska traditionen inom com-
media dell’arte uttrycker upproret mot funktionalisternas rationella, avskalade 
värld. 

KRITIK AV FÄRG OCH MÅLERI I ÅRSTA CENTRUM 
– EN SAMMANFATTANDE ANALYS

Det färgrika måleriet på Årsta torg fick som redovisats kritik, inte bara från ett 
håll, utan från flera. Kritikerna hade svårt för att uppfatta färgen som ett av med-
len i rumsgestaltningen. Måleriet i sig kontrasterade för mycket, var för påtagligt, 
för utmanande, för färgrikt och för laddat. Det drog blickarna till sig på gott 
och ont. Fasadmåleriets självständiga färgverkan kritiserades i dess egenskap av 
mönster i ett täckande skikt, men också som ett försök att ersätta själva arkitektu-
rens strukturella estetik. Dessutom ansågs färgerna vara alltför (onaturligt) starka 
medan den självständiga färgverkan ”med optiska trick” förvillade betraktaren 
och tog bort arkitekturens gränser. Att arkitekterna under byggnadstiden tog ett 
steg bakåt från den första längans måleri av år 947 till den sista 953, hjälpte föga. 
Den först byggda längans måleri var i starka kontrasterande färger med kritvita 
partier och med livliga abstrakta mönster. Den sist byggda delen, Teater- och 
medborgarhuset, bemålades i mer tegelimiterande, röda färger (sannolikt var ett 
av skälen att måleriet skulle smälta in bättre i tegelarkitekturen i övrigt) och inne-
höll tydliga figurativa motiv. 

Kritiken siktade in sig på följande områden: För det första sammankopplades 
måleriet på grund av sin färgrikedom med en lägre kulturnivå, d v s en barndoms-
nivå enligt Winckelmanns lagbundna utvecklingsschema. Detta hade också att 
göra med varningarna för populärkulturens kolorerade fara – färgrikedom signa-
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lerade i sig en ”dålig” folklighet. Måleriet ansågs höra hemma i masskulturens 
konsumtion av förgänglig färg.

För det andra, och paradoxalt nog, kritiserades måleriet för att det inte var 
folkligt; de abstrakta formerna och de expressiva färgerna var modernistiskt obe-
gripliga. Enligt Gotthard Johansson innebar ett val av abstrakt konst naturligt en 
inskränkning som leder till exklusivitet.59 Kritiken såg även en omöjlighet i vad 
man uppfattade som kombinationen av modernt, abstrakt måleri och ett traditio-
nalistiskt formspråk.

För det tredje kritiserades måleriet för att det gav en självständig färgverkan. 
Färgen tilläts leva sitt eget liv utan strukturella hänsyn.

För det fjärde tolkades måleriet som en direkt referens till 800-talets ”gipsu-
niformer”, ett utanpåverk som istället för massproducerade ornament i gips bestod 
av en målad yta som tillåtits täcka över fasaderna. Jag påminner om Gotthard Jo-
hanssons jämförelse med 800-talets ”ornamentala utsvävningar”.60 Även Martin 
A Ohlsson siktade i debatten in sig på en 800-talsreferens.  

För det femte var måleriet ansvarslöst. Arkitekterna borde inte ägna sig åt 
konstnärlig ”eskapism” och ”konkretistiskt fasadmåleri” utan istället axla sitt 
ansvar. Kritiken innehöll moraldoftande attacker på färg i arkitekturen som ett 
uttryck för samhällsfrånvänd konstnärlighet i motsättning till kravet på moralisk 
resning i en tid av oro och stora samhällsomvandlingar. 

POLITISK KRITIK

Avslutningsvis och som sjätte punkt fick måleriet på Årsta torg kritik av politiska 
skäl. Först med anledning av att det enligt kritikerna blickade bakåt med referen-
ser till 800-talets arkitektur  – här fanns en dekorativ effekt som jämfördes med 
en akademisk stilarkitektur av borgerligt snitt som 900-talet tagit starkt avstånd 
ifrån. Denna kritik hade Erik och Tore Ahlsén speciellt svårt att förstå. Kritik 
som knöt an ”till borgerliga och högreståndsideal i äldre tider” tillbakavisades. 

Men när det gällde övriga inlägg med politisk botten fanns en annan och vikti-
gare tendens som hör ihop med förändringar i det politiska klimatet 947-53. Istäl-
let för att kritisera det bakomliggande sociala programmet och den politiska an-
satsen rannsakades färgen och måleriet som ett belägg för att det överhuvudtaget 
inte går att bygga grannskapssamhällen. Måleriet tillskrevs här (rättmätigt) rollen 
som en färgrik och utmanande symbol för den politiska ansatsen. Denna kritik var 
dock inte allenarådande. Många hade åsikten att Årsta i högsta grad var ett lovvärt 
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initiativ.6 Stadsdelen sågs som ett försök att lösa problemen på bostadsmarkna-
den, samtidigt som det erbjöd en lösning på behovet av gemensamhetsfunktioner 
– alla kunde ju inte få plats i centrum, speciellt inte med den utrymmesstandard 
som tidigare fördelats så orättvist. Att bo i en cityvåning med sju rum var trots 
allt inte en lösning för det stora flertalet. Detta var också det svar som den unge 
konsthistorikern från Uppsala Göran Lindahl fick, bl a av Göran Sidenbladh, när 
han kritiserade Årsta centrum i Dagens Nyheter under rubriken ”Stadsplanering i 
det blå”.62 Lindahl ansåg att försöket med Årsta centrum var ett slag i luften, en 
sociologisk skrivbordsprodukt som inte hade något med verkligheten att skaffa. 
Vad hade de så kallade grannskapsideologerna egentligen för syn på staden? Årsta 
centrum kunde enligt Lindahl passa för ”småbarn och folkpensionärer, måhända 
också för exceptionellt fromsinta asteniker”, men den erbjöd inte något för den 
moderna, urbana människan. Han raljerade över ”gemenskapsmänniskan” som 
idkade ofarlig hobby i form av träslöjd och sällan åkte in till den högspecialiserade 
citykärnan (och om hon gjorde det skulle det kunna tolkas som rotlöshet).63 

Den miljö som den unge Lindahl förväntade sig som ett svar på samtidens 
problem var ”skyskrapor som förenade extrem lätthet med distinkt precision” en 
bild av ett urbant nytt liv byggt på höjden. Inga låga hus i trä och tegel kring ett 
torg med medeltida referenser.64 

Med samma utgångspunkt ifrågasatte Gotthard Johansson försök där storsta-
den upplöstes ”i en serie självförsörjande celler med mentalhygieniska commu-
nity centres, i vilken den moderna människans livsföring på ett mirakulöst sätt 
skall omvandlas till likhet med det gamla, åter i ett romantiskt ljus uppstående 
byalagets.”65 Han kallade det för en ”sociologisk önskedröm”.66

Även arkitekten och sedermera stadsarkitekten i Stockholm Göran Sidenbladh 
hade betänkligheter när det gällde grannskapsplaneringens sociologiska och uto-
piska ansats.67 Han menade att det visserligen handlade om en planering av en 
arkitektonisk och en funktionell enhet men att känslor av gemenskap inte kunde 
förutsättas uppstå av sig själva. 958 kritiserade Lennart Holm Årsta centrum med 
samma fokus på det planeringssociologiska inslaget.68 Utgångspunkten var en 
undersökning av Gunnar Åsvärn och Bertil Mathson beträffande fritidsvanorna 
i Årsta: ”Fritid i förort”. Hade en ny gemenskap mellan människor skapats med 
hjälp av den nya grannskapsenheten? Holm menade att planeringens högstämda 
föresatser med försöket att skapa en ny demokratisk människotyp efterhand kom-
mit ner på jorden. Sverige hade inte lidit några krigsnederlag och hade inte varit 
utsatt för några bombanfall. Enligt Holm saknade planerarnas och arkitekter-
nas ambitioner motsvarighet i årstabornas känslor och behov. Istället kom Årsta 
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centrum i stort sett, just som titeln på undersökningen antyder, att handla om 
att lösa ungdomens fritidsproblem. Centret hade inte blivit någon naturlig träff-
punkt och heller inte lyckats med att blanda social- eller åldersgrupper. Lokalerna 
höll delvis stängt eller användes av människor som inte hade sin bostad i Årsta. 
Men Lennart Holm höll ändå inte försöket som misslyckat – däremot menade 
han att det saknades initiativ underifrån. Folket lät sig helt enkelt inte aktiveras 
på det sätt som planerna hade stipulerat.

Göran Lindahls debattinlägg har betecknats som en första spik i kistan för 
den radikala och socialistiskt inspirerade planeringsfilosofi som utvecklats sedan 
början av 930-talet, där sociologi skulle komma på lika fot med funktionella as-
pekter.69 När Lindahl utifrån ett uttryckligen liberalt perspektiv kunde beskriva 
Årsta centrum som ett utslag av ”lekstugedemokrati” och ”utopism” hade detta 
med en politisk vindkantring från vänster till höger 947-53 att göra. I skrifterna 
Bygg bättre samhällen (943) och Inför framtidens demokrati (944) (se kapitel 3) 
hade vänsterradikala och inflytelserika diskussionsgrupper betonat den gemen-
samma produktionen och avskaffandet av klassamhället. Förebilden fanns bland 
annat i den förindustriella bygemenskapen. Denna propaganda, liksom idéer om 
att införa planhushållning i Sverige, mötte motstånd från borgerligt håll. Mot-
ståndet var starkt men till en början föga uttalat. Historikern Niklas Stenlås har i 
sin bok Den inre kretsen beskrivit hur den ekonomiska eliten i Sverige samlade sig 
för att med början 942 slå tillbaka mot socialdemokratin.70 Näringslivets toppar 
agerade i nätverk som utan insyn lyckades bygga opinionsbildande organisatio-
ner och ekonomiskt stöd till borgerliga partier och press. Målet att tillsätta en 
borgerlig regering 948 kunde dock inte uppnås, däremot skedde en förskjutning 
av socialdemokratins politik från den vänsterinriktning som tidigare hade präg-
lat arbetarrörelsen.7 Denna förskjutning från en radikalare politik mot en mer 
avideologiserad socialdemokrati var ingen inhemsk historia. Den amerikanska 
Marshallplanen ingick exempelvis i en medveten strategi för att stävja socialis-
tiska tendenser i Europa, inklusive Sverige.72 

Mot slutet av 940-talet upplevde de som deltagit i diskussionsgrupperna under 
kriget ett tilltagande motstånd i sina respektive verksamheter.73 Makarna Myrdal 
flyttade till Genève och försvann från politiken i Sverige. Uno Åhrén fick inga 
fler statliga utredningsuppdrag, Gregor Paulsson kände ingen respons för sina 
idéer i Slöjdföreningens styrelse vilket föranledde hans avgång som ordförande 
950.74 Inom den akademiska världen fick vissa unga forskare som arbetat på den 
”sociala” linjen problem i sina karriärer. Arnold Ljungdahl, som 947 publicerat 
den omfattande studien Marxismens världsbild, avsattes som Författarföreningens 
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ordförande. Gunnar Myrdal kallade tendenserna i den hårt vinande högervinden 
för en ”förlamande utrensning av oliktänkande humanister” i Sverige mellan 947 
och 953.75 

Socialdemokratin nödgades möta kraven från borgerligt håll för att på prag-
matiskt manér växa sig stark. Asger Jorn uppmärksammade denna politiska ten-
dens och menade att ”Socialdemokratiet aer borgelighedens bolvaerk imod socia-
lismen, imod udviklingen”.76

Sociologin fick efterhand allt mindre betydelse i stadsplanering och byggande  
och det som skulle komma att dominera från och med 950-talet var funktio-
nalistiskt rationalistiska perspektiv.77 Lindahl avslutade debatten i Dagens Ny-
heter med att konstatera ett ”utopisternas återtåg” som även kunde märkas på 
”många andra områden av samhällslivet” något som han såg som ett ”medvetet 
tillnyktrande och en allt bestämdare vändning mot realism och vettighet”.78 952 
manifesterades den nya stadsplanering som dominerades av funktionella aspekter 
genom Generalplan för Stockholm med Göran Sidenbladh som en av författarna. I 
och med den politiska vindkantringen blev Årsta centrum föremål för en växande 
kritik.   

Årsta torg var ett uttryck för 940-talets politiska ansats och självständig färgver-
kan ett inslag i linje med ett politiskt ställningstagande. Färgrikedom implicerade 
förändring och uppbrott från rådande förhållanden.79  Tankar om att färg är poli-
tik och med sin kraft kan ”störa ordningen” och förändra människan har förvisso 
hävdats långt tidigare både vid Bauhaus och i Sovjet.80 Färg tilldelades även en roll 
i kampen mot nazismen och ockupationsmakten i Danmark. I Danmark samlades 
motståndet i de socialistiskt radikala, konstnärliga kretsarna.8 Färg var inblandat i 
en politisk kamp och dess undertryckta status i en maktrelation kunde göras till ett 
vapen i händerna på dem som ville göra uppror mot en rådande ordning. 

Kritikerna identifierade den polykroma excessen i Årsta som en politisk pro-
vokation. De menade att ansatsen hade samband med 800-talets borgerliga sti-
larkitektur – och således sågs den som ett uttryck för det småborgerliga ideal som 
930-talets funktionalism hade velat undanröja. 

Men man kan också analysera kritiken på ett annat sätt – och då komma 
till en motsatt slutsats. Färgen i Årsta indikerade ett närperspektiv i förhållande 
till torgets brukare som utmanade en solid och efterhand allt mer permanentad 
”radikal” maktstruktur av etablerade funktionalister. Ovanifrån-perspektivet på 
byggande och planering som odlats sedan Stockholmsutställningen och som kom 
att bli så framgångsrikt längre fram är i Årsta ersatt av en mer jordnära, demo-
kratisk inställning. Användningen av (självständig, modernistisk) färgverkan var 
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här ett sätt att gå människor till mötes och representera förändring för att inte 
säga opposition. Den ”radikala” funktionalismens allt mer exkluderande syn på 
arkitektur och samhällsbyggande var med andra ord inte längre så radikal. Skulle 
man kunna säga att funktionalismens företrädare, som efterhand gjort gemensam 
sak med en socialdemokrati driven åt den politiska mitten, i Årsta provocerades 
av ett oordnat, spontant och därför politiskt farligt alternativ från vänster?

Frihedsraadets utställningsbyggnad i Stockholm 1945. Arkitekt Hans Hansen, nära vän till 
Asger Jorn. I september 1945 öppnades Frihedsraadets utställning i Stockholm ”Det kaem-
pende Danmark”. Utställningen skulle visa hur motståndskampen bedrivits i Danmark un-
der ockupationen. Utställningsarkitekten Hans Hansen hade utarbetat ett rörligt, högt rum 
med starka, rena färger som stod mot en tältduk i grå färg. Enligt den danska rapportören 
var de svenska målarna lyckliga över att få arbeta med så mycket färg medan arkitekterna 
reagerade mer försiktigt. De gav sig nämligen inte till känna och A5 menade att de antagli-
gen inte varit med om någon liknande färgrikedom förut.82
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SKILSMÄSSAN MELLAN FÄRG OCH ARKITEKTUR 
– MODERN FÄRG I MODERN ARKITEKTUR

Varför fick inte färgen vara något i sig själv? Varför var det så viktigt att hålla sig 
till strukturell färgverkan och undertrycka färgens självständighet? 

Färg kan vara en oerhört stark del av ett konstverk, i ornamentik eller i deko-
ration. Den är medaktör och därför svår att avskilja för studier. Därför kan det 
vara svårt att avgränsa vad saken gäller. Är det konsten, måleriet, ornamentiken 
och dekorationen som studeras? Eller är det just färgen? 

En avgränsad studie av fenomenet färg i arkitekturen under 800-talet hade 
varit besvärlig att genomföra utan att samtidigt inbegripa dekorationen och orna-
mentiken. När det gäller 900-talet är det delvis annorlunda. Färg fick generellt 
en annan och mer självständig roll, också begreppsmässigt, i många fall proces-
suellt adderad eller på annat sätt mer urskiljbar i förhållande till arkitekturen. En 
anledning är att modernismens tendens att specialisera och avskilja funktioner 
gradvis tvingat färg och arkitektur till skilsmässa.83 Till skillnad från stafflikonst 
kunde det fasta måleriet inte plockas ner och säljas till vem som helst och motsva-
rade därmed inte kraven på kapitalackumulation. Kapitaliseringen av arkitektu-
ren gav ett modernt sätt att använda färg – från början avskild från arkitekturen. 
Bara möjligheten att skriva och tänka ”färg och arkitektur”, d v s färg som något 
särskiljt från arkitekturen, är en modernistisk företeelse.84 I och med att detta var 
möjligt att skriva och tänka var färgen också i verkligheten möjlig att avskilja. I 
den slitsamma skilsmässoprocessen tilldelades färg i perioder rollen som en arki-
tekturens fiende. Skilsmässan blev mer tydlig i förhållande till ett nytt samhälle 
och nya byggnadssätt som innebar en utveckling av ickebärande (som till exem-
pel glasväggen i en curtain-wall) eller skiktade väggkonstruktioner, urbanisering, 
rörlighet och marknadens kommersialisering.85 

Färgen blev med dessa utgångspunkter allt svårare att kontrollera. Ett ökat 
urval av färger på en kommersiell marknad, kundens rätt att välja, insikten om 
att färgupplevelser är subjektiva och kulturellt betingade, färgmaterialens föränd-
ring – allt detta gjorde det nödvändigt att börja tänka på färg i termer av kon-
troll och soliditet.86 Färg och arkitektur har gång på gång sökt en återförening 
– utan att lyckas. I denna kamp för att eliminera tudelningen har modernistisk 
färg efterhand blivit konstruktionens egna färger.87 Färgen fråntogs rollen som ett 
självständigt medium. Färgen skulle inte ge någon effekt i sig själv utan endast 
medverka till att arkitekturen uttryckte rationalitet och fysisk och teknisk kraft. 
Självständig färgverkan fick det negativt klingande epitetet ”dekorativt” när det 
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skiljdes av från något som uppfattades som mer essentiellt, nämligen nyttan med 
den arbetande väggen. 

Motsättningen – och sambanden – mellan färgrik reklam och polykrom arki-
tektur med konstnärliga ambitioner är något som fortsättningsvis vore väl värt en 
undersökning. Den symboliskt starka roll som färg laddades med i Årsta, den po-
litiska, annekterades senare av kommersiella intressen för att signalera uppseen-
deväckande attraktion i köp- och säljsammanhang. Att den starka och påtagliga, 
genomtänkt konstnärliga färghållningen är en symbol för den politiska ansatsen i 
Årsta (form och innehåll samverkar) kan naturligtvis inte tas som någon generell 
intäkt för att färg är politik i andra historiska sammanhang. Färg är kulturellt 
kodat och dess kraft kan användas utan koppling till formens innehåll i medvetet 
eller omedvetet syfte att förföra eller förstöra. Förmodligen skulle en sådan un-
dersökning visa att polykromin på Årsta torg faktiskt representerar en vändpunkt 
i historien om färg i arkitekturen, då tiden därefter kännetecknas av helt andra 
förutsättningar i och med byggandets industrialisering, nya färgmaterial och pig-
ment, massproduktionen av varor och en gör-det-självmarknad.

AVSLUTNING

I Gycklarnas afton, Ingmar Bergmans svartvita skillingtryck på film från 953, 
illustreras något av en samtida kulturstämning i Sverige. Filmen visar den mörka 
sidan av det fria livet som konstnär, där gycklaren är placerad på det lägsta ste-
get i den sociala hierarkin. Utan acceptans, makt eller uppskattning väntar bara 
undergång. Då finns det ingen annan väg än att anpassa sig till en samhällelig 
struktur. Toleransen mot utopierna och gyckleriet som funnits under 940-talets 
instabila samhällssituation var försvunna och borta. 950-talet och en mer nykter, 
seriös och välanpassad tid hade kommit.

I Gycklarnas afton ser vi hur gycklarna i den tidiga morgontimmen drar fram 
genom landskapet i sina illa slitna och medfarna vagnar. Teaterdirektören själv 
vaknar tidigt av oro och tar plats på kuskbocken tillsammans med det sista i 
pluntan. Plötsligt börjar det ösregna. Gradvis rullas historien upp, sällskapet är 
på den ekonomiska ruinens brant, de hungrar, artisterna är föraktade och utnytt-
jade. Maktens män i de städer de passerar leker med de fattiga gycklarna, driver 
med dem och förnedrar dem. I lervällingen, smutsen och kaoset när tältet ska 
resas vill direktören tillbaka till den trygga hustrun, familjen och det välanpas-
sade livet.
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Gycklarnas afton kan bidra till att belysa kritiken av Årsta torgs målerier i det 
förändrade politiskt/arkitektoniska klimatet under åren 947-53. Den symboliska 
bilden av gycklaren på teatern – en färgrik och politisk sanningssägare med en 
drift att irritera makten – byggdes under 940-talet in i gestaltningen av torget. 
Men liksom i Bergmans film hamnade gycklaren i Årsta efterhand i svårighe-
ter som innebar kritik. Situationen blev i början av 50-talet allt mindre färgrik, 
mindre spontan och alltmer strukturerat seriös. I Årsta torgs fall fokuserade kri-
tikerna på det irrationella, dionysiska och utopiska, det som enligt Erik Ahlsén 
skulle ”bryta vanetänkandet”. Vid torgets invigning 953 var 40-talets utopiska 
tankar passé och en gycklare inte längre välkommen i de kretsar som kraftfullt 
fokuserade på en rationell och strukturellt anpassad uppbyggnad av Sverige under 
efterkrigstiden. 

Det var det samhällspolitiskt radikala klimatet under kriget och fram till om-
kring 950 som utgjorde den kontext i vilken Årsta torgs målerier kunde bli verk-
lighet. Färg var då ett kraftfullt inslag på arkitekternas agenda, inte minst genom 
debatten om Apollon och Dionysos. Men på grund av färgens kraft i förhållande 
till struktur och konstruktion, pekades självständig färgverkan efterhand ut som 
ett fenomen som måste kontrolleras eller till och med bekämpas.
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Folkets historia, 1998/1 Årg 26 s 2-14 (s 5).
4 Ibid. 
5 BN:s mikrofilmade arkiv (kv Årstalund) och Ahlsén, Sven, Årsta centrum (1968) s 6 samt Persson, Mats, 
ÅRSTA – staden i skogen, Folkets historia 1998/1 s 6f
6 Segerstedt, Torgny (red), Inför framtidens demokrati, Stockholm, 1944 s 8. Resonemangen om hur ”en ny 
människotyp” behövde skapas finns också i Leif Reinius ledare i Byggmästaren 1945/1 s 1 ”Uppfostran till 
människa”. Se även Yngve Larsson vid stadskollegiet i skriften om Årsta 1955 (särtryck ur Arkitektur 1954/12). 
7 Nilsson, Bo G, ”Framtidens salt. Om museernas och folklivsforskarnas bidrag till folkhemsbygget.” Ur 
antologin Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning. 
Stockholm, 2004  s 73. Men gruppen hade egentligen haft diskussioner ända sedan vintern 1939-40. Fran-
zén, Mats & Sandstedt, Eva, Grannskap och stadsplanering, Uppsala, 1981 s 54.
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8 Nilsson, Bo G, ”Framtidens salt. Om museernas och folklivsforskarnas bidrag till folkhemsbygget.” Ur 
antologin Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning. 
Stockholm, 2004 s 75.
9 Franzén, Mats & Sandstedt, Eva, Grannskap och stadsplanering, Uppsala, 1981 s 54ff. Curman och Zimdahl 
menade i Segerstedt, Torgny (red), Inför framtidens demokrati, Stockholm, 1944, att det fanns viktiga 
lärdomar att dra ur historien i 40-talets planering som t ex olyckan i att skiftesreformerna slog sönder den 
gamla bygemenskapen.
10 Ibid s 54 samt Nilsson, Bo G: ”Framtidens salt. Om museernas och folklivsforskarnas bidrag till folkhems-
bygget.” Ur antologin Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentation 
och forskning, Stockholm, 2004  s 123.
11 Åhren 1943/12 s173ff ”Community centre – Folkets hus”. Observera att Åhrén varit en av de drivande kraf-
terna i manifestet Acceptera. Givetvis fanns en kontinuitet mellan Stockholmsutställningens och 1930-talets 
sociala ambitioner och 1940-talets. Reaktionen gällde bland annat de konkreta resultaten: De stadsplaner 
och bostadsområden som faktiskt hade byggts i Sverige ansågs inte förebildliga. Bo Ahlsén uttryckte det 
så i en intervju: ”Funktionalismen hade blivit en stil – då ville Erik och Tore inte vara med längre”.  
12 1937 och 1946 deltog Åhrén i stadsplanekongresser i London. 1946 såg han den första utbyggnaden 
enligt ”New Town”-principerna; Stevenage utanför London. Samma år träffade han Fredric Osborn, en av 
Welvyn Garden City-planerarna och Lewis Silkin, minister för Town and Country Planning och skrev senare 
om New Town-planeringen efter hemkomsten till Sverige. Rudberg, Eva, Uno Åhrén, 1981 s 16f.
13 Stadskultur handlar bland annat om hur storstadsmänniskans mentala hälsa i Megapolis skulle kunna 
räddas med regionalisering. Rudberg, Eva, Uno Åhrén, 1981 s 166ff.
14 Liksom även Italien. Rudberg, Eva ”Sverige – provins i Europa” Arkitektur 1987/10 s 40-49. Arkitekt An-
tonello Alici påvisade kontakter mellan Norden och Italien 9/9 – 05 i Helsingfors under ”The first Nils-Erik 
Wickberg seminar”. Vid samma tillfälle talade den brittiske arkitekten Colin St John Wilson om uppdel-
ningen i olika läger på arkitektskolorna i England efter kriget. Här fanns ”the Corbus” and ”the Swedes” som 
stod för två olika synsätt på arkitekturen. (Han var själv en av ”the Corbus”).    
15 ”The New Empiricism. Sweden´s latest style”. The Architectural review, 1947 s 199-204.
16 ”to bring back another science, that of psychology, into the picture”. ”The New Empiricism. Sweden´s 
latest style”. The Architectural review, 1947 s 199-204.
17 Caldenby, Claes ”Avlyssna situationens inneboende logik” ur Rudberg, Eva (red), Tage William-Olsson, 
2004 s 182,199.
18 Ibid s 199.
19 Byggmästaren 1945/19 notisavd XVIII. Enligt Bo Ahlsén var Ahlsénarna involverade i Guldhedenprojektet 
och kände den deltagande konstnären Palle Pernevi väl (Erik ritade hans atelje´).
20 Vilken av bröderna Ahlsén det handlar om anges ej. Byggmästaren 1945/19 notisavd XVIII. Tore var enligt 
Bo Ahlsén klubbmästare i Arkitektföreningen under en period. Titeln på föredraget antyder samtidens vilja 
att i ny bebyggelse finna relationer till äldre byggtraditioner.  
21 Persson, Mats, ”ÅRSTA - staden i skogen”, Folkets historia, 1998/1 s 2-14 (s 5).
22 Ivar Olsson i skrift om Årsta centrum 1955 (Särtryck ur Arkitektur 1954/12 s 269-270). I Årsta fanns totalt år 
1953/54 dryga 6000 lägenheter Persson, Mats, ”ÅRSTA – staden i skogen”, Folkets historia 1998/1 s 2-14.  

23 Erik och Tore Ahlsén i skrift om Årsta centrum 1955 (Särtryck ur Arkitektur 1954/12 s 271-289). 
24 Ahlsén, Sven, Årsta centrum, 1968, s 4f.
25 Fadern Hjalmar var ”byggnadsyrkesman”. Alenius, H ”Erik Ahlsén 1901-1988” Arkitektur 1/1989 s 51-52. Även 
intervju med Bo Ahlsén 28/6 2005. 
26 Bo Ahlsén samt Axelsson, Valdemar, ”Som medarbetare” Arkitektur 1980/6 s 40. ”Tore talar om sinneupp-
levelsernas betydelse, om rosorna på båda sidor om grusgången upp till mangårdsbyggnaden i Östergöt-
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land, som Tores pappa mindes och talade om.”/.../Och hur han i många år tillsammans med sin far gladde 
sig åt rosen som minde om det gamla hemmet och dess värden.” 

27 Alenius, Hans, ”Erik Ahlsén 1901-1988” Arkitektur 1/1989 s 51-52.
28 Matérn, Åke von, ”Varför ska det just vara ben på bordet?” Arkitektur 1980/6 s 37.
29 Erik hade sin egen avdelning från och med 1935. Hans kanske mest kända insats för KF är Slitmanfabriken 
i Sala. Brunnström, Lisa, Det svenska folkhemsbygget. Om kooperativa förbundets arkitektkontor, Stock-
holm,  2004 s 107 och Tesch, Nils, ”Två arkitekter och deras väg” i Arkitektur 1963/11 s 288-291.
30 Kopior av ritningar förvarade i Bo Ahlséns privata arkiv. 
31 Tesch, Nils, ”Två arkitekter och deras väg”, Arkitektur 1963/11 s 288-291.
32 Brunnström, Lisa, Det svenska folkhemsbygget. Om kooperativa förbundets arkitektkontor, Stockholm,  
2004 s 107.
33 Tesch, Nils, ”Två arkitekter och deras väg”, Arkitektur 1963/11 s 288-291 och Arkitektur 1980/6 ”I Göteborg” 
s 38-39.
34 Arkitektur 1980/6 ”I Göteborg” s 38-39.
35 Bland deras större arbeten märks, förutom Årsta torg, bostadsområden på Finnberget och Henriksdal i 
Stockholm (1947-1948 resp 1946-72), Folksams kontorshus i Göteborg (1953-57) Kortedala och Biskopsgården 
i Göteborg (1951-57 resp 1954-57), kv Krämaren i Örebro (1955-63), norra Biskopsgårdens centrum (1956-58), 
Medborgarhuset i Örebro (1957-65), stadshuset i Uppsala (1949-64), varuhuset Kringlan i Södertälje (1961-67), 
Sjumilaskolan i norra Biskopsgården (1962-63), PUB:s nybyggnad i Stockholm (1948-60). Temanumret om 
Ahlsénarna i Arkitektur 1980/6 s 5.
36 T ex Ahlsén, Sven, Årsta centrum, 1968 s 6.
37 Anteckningar i Arkitekturmuseet mapp M4, arb nr 96 under rubriken ” ’Årsta’ till Byggmästaren”. U.å. 
Sedermera tryckt i Byggmästaren nr 23 1944 s 430-433.
38 Erik Ahlsén i Form 1948 häfte 2 s 40ff.
39 30/1 53 förslag Årsta centrum undertecknat Erik Glemme, Paul Öreby, A Paulsson. GFK:s arkiv. Enligt Bo 
Ahlsén (intervju 8/6 2004) hade inte skålformen uppfattats utan det snedställda rutmönstret i gatstenen.
40 Till exempel Caldenbys introduktionstext till temanumret om ”Ahlsénarna” Arkitektur 1980/6 s 3 och i 
temanumrets intervjuer med Erik och Tore Ahlsén.
41 Bo Ahlsén menar att krigsåren av ekonomiska skäl förde med sig en ny förmåga till uppfinningsrikedom 
när det gällde materialfrågan. Han pekar t ex på valet av Gunnebostängsel i trappräcken och multifunktio-
nella rum. Inne i teatern finns ytterligare en innovativ lösning: Hydraulpumpar från en vanlig bensinstation 
driver maskineriet som förändrar golvets höjd . Intervjuer med Bo Ahlsén 13/11 2003 och 8/6 2004.
42 En fullgod kalkavfärgning bör utföras sju gånger annars kan ytan slitas mycket snabbt av väder och vind. 
Detta är en anledning till att ”alltihop har målats om flera gånger” enligt Bo Ahlsén. Idag är fasaderna runt 
torget målade med något som liknar en organisk färgtyp – möjligen en plastfärg. 
43 Närmare gatan och på marken mellan husen och Årstavägen lades körbara betongplattor. För plane-
ringen av park och torg stod från Gatu- och Fastighetskontorets sida Erik Glemme. 
44 Den omålade putsen i linjerna har målats över och skärpan är inte längre den samma. Den senaste över-
målningen är dessutom utförd med gulbeige färg vilket ger ett felaktigt intryck. Intervju med Bo Ahlsén 
13/11 2003 samt egen jämförelse mellan färgfotografier från 1954 och utseendet vid besiktning på plats t ex 
4/5 2004.
45 Sven Ahlsén beskriver måleriet så i Årsta Centrum, 1968. 
46 BN:s arkiv, Tekniska nämndhuset, kv Årstalund 1 (senare Årsjön 1).
47 Arkitekturmuseets mapp E o T Ahlsén AM 1989-26-068 M38 02B:15C04. I första vita mappen ”M6 Årsta 
centrum – ombyggnad av musiksal till ny avdelning för biblioteket Arb nr 96”.
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48 Fasader på skisspapper färgmarkerade med bokstäver. Arkitekturmuseet mapp E o T Ahlsén AM 1989-26-
068 M38 02B:15C04 Andra vita mappen överst M5 ”Årsta centrum – byggnad C+K o H – byggnad F biograf 
– Torgrummet fontän.”
49 Kanske skedde omgestaltningen i samband med en tillbyggnad i slutet av 1950-talet på gården mel-
lan bostadslängan längs Årstavägen, barnteatern och entrén till centrumhuset (AM:s arkiv. Arkitekt Erik 
Ahlsén).
50Intervju med Bo Ahlsén 8/6 2004.
51 Ibid.
52 Johansson, Tryggve, Hantverkets bok - Måleri (5:e uppl 1953) s 320.  
53 Ibid s 322 (färgplansch med foto från Årsta på sid 320).
54 Enligt anteckningar i AM:s arkiv fick ansökan om bygglov för detta utförande avslag i Byggnadsnämn-
den.
55 Biografen byggdes kraftigt om i slutet av 1970-talet och den stora lokalen delades upp i flera mindre.
56 Instruktioner beträffande vilka färger fogbruket skulle ha finns, åtminstone när det gäller fasaden mot 
Hjälmarsvägen, bevarade i Arkitekturmuseets ritningsarkiv (mapp E o T Ahlsén). Dessutom är de mönster 
som framträdde i tegelväggarna synliga på svartvita foton (Arkitekturmuseet)..  

57 2005 är huset gulbrunt.
58 Hälsovårdsnämnden hade synpunkter på vilken slags färg och vilken kulör som skulle målas invändigt 
när det gällde en herrfrisör (”rakstuga”) och en frukt och konfektyrhandel: ”Väggar och tak ska oljemålas i 
ljus färg”.
59 Kopierade teckningar av Erik från 7-årsåldern och framåt i Bo Ahlséns privata arkiv.
60 Intervju med Bo Ahlsén 13/11 2003, samt Arkitektur 1989/1 s 51-52 och temanumret om Ahlsénarna 1980/6. 
61 Intervju med Erik och Tore Ahlsén i Arkitektur 1980/6 ”Årsta centrum” s 11.
62 Särtryck ur Arkitektur 1955 och intervju med Bo Ahlsén 13/11 2003.
63 Till denna tempera berättar Bo Ahlsén hur han knäckte tvåhundra ägg och reste med dem på bussen till 
Årsta. 
64 Stockholmskrönika av Emmy Melin. Konstrevy 1951/1 s 51.   
65 Bröderna kände sig privat inte särskilt hemma i arkitektvärlden enligt Bo Ahlsén, även om de profes-
sionellt samarbetade med arkitekter, deltog i arkitektföreningens verksamhet och läste Byggmästaren. 
Intervju med Bo Ahlsén 13/11 2003.
66 Enligt Åsa Olofsson, Pierre Olofssons dotter. Samtal m ÅO 25/3 2004. 
67 Vilket innebär att arbetet pågått under ett av bröderna Ahlséns besök på Freden – eventuellt i diskussion 
med andra närvarande. 
68 Intervju med Bo Ahlsén 28/6 2005.
69 Linda Fagerström i Lund belyser bland annat detta förhållande i sin avhandling i konstvetenskap om 
Randi Fisher- svensk modernist, 2005.
70 50 av de 192 namn som nämns som medarbetare på kontoret i Arkitektur 1980/6 s 5 är kvinnonamn. 
71 Maj Andersson var inte bland de medarbetare som intervjuades i temanumret om ”Ahlsénarna” 1980. 
Hennes insatser på Ahlsénkontoret som handläggande arkitekt 1951-1984 utvecklas dock av Margareta 
Källström i ”Maj Andersson” ur Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor banade väg, Byggforskningsrådet, Stockholm 
1992 s 24-29.
72 Byggmästaren 1945/19 notisavd XVIII.
73 Intervju med Bo Ahlsén 28/6-05.
74 Hans Alenius ”Erik Ahlsén 1901-1988” Arkitektur 1989/1 s 51-52.
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75 Byggmästaren 1945/11 XVI notisavd ”Friskare färger på bostadshusen”.
76 Ibid.
77 Sydhoff, Beate, Sveriges konst 1900-talet, del 2 1945-75, Sveriges allmänna konstförening publikation 109, 
Stockholm, 2000 s 19.
78 Jörgen Nash bodde en kort period hos en annan flykting utanför Stockholm, Erik Ortvad, men flyttade 
sedan till Göteborg i slutet av 1944 där han bl a umgicks med monumentalmålaren Nils Wedel. Wedel var 
också, tillsammans med Uno Wallman, med i konstmanifestet från 1945 (till Höstudstillingen i Köpenhamn 
1945) under ledning av Asger Jorn. Wedel hade före kriget bott i Köpenhamn och där ställt ut med grup-
pen ”Skandinaverne”. Andersen Troels, Asger Jorn – en biografi årene 1914-53, Borgen förlag, Köpenhamn 
1994 s 115, 118. Wedel var senare bosatt på Orust och ägde en samling Asger Jorn målningar. Guy Atkins/
Troels Andersen, Jorn in Scandinavia 1930-1953 Copenhagen, 1968 s 117. Wedel publicerade 1947 en artikel i 
Konst och Kultur (nr 2-3 1947) med titeln ”Om den abstrakta konsten och friheten”.
79 Andersen Troels, Asger Jorn – en biografi årene 1914-53, Borgen förlag, Köpenhamn 1994  s 87 och s 118.
80 Ekelöf, Gunnar, ”Målaren och arkitekturen” Konstrevy 1944 årg 20, 3, s 126-127.
81 Bo Ahlsén berättar om prenumerationerna och har också årgångarna från 1940- och 50-talet kvar i sitt 
hem.
82 ”Til Erik med tak for sommaren/samvaron 1946 Asger Jorn” AM:s arkiv ritningar Ahlsén Diverse. Erik 
Ahlsén hade också andra Jorn-målningar i sin ägo (från konstnären) som ”Gof Lublu, Skelethoved” från 
1942. (Atkins/Andersen, Jorn in Scandinavia 1930-1953 Copenhagen,1968 s 223) som ställdes ut på Galerie 
Blomqvist i Göteborg 1947 (Abstrakt konst i Danmark) Kbh 1943, i Viborg, Silkeborg, Skive 1944 och i Paris 
1948 samt 1964 i Århus, en målning med ”Didaska”-motivet 1945 från konstnären (ibid s 233) (Didaska-serien 
bestod i allt av sju målningar, alla med en automatteckning som grund och slingrande linjer i ”en harleki-
nagtig kolorit” enligt Andersen Troels, Asger Jorn – en biografi årene 1914-53, Borgen förlag, Köpenhamn 
1994 s 126, Erik ägde ytterligare en målning utan titel målad 1945 (”från konstnären”) (Atkins/Andersen, Jorn 
in Scandinavia 1930-1953 Copenhagen,1968 s 234) Tore Ahlsén ägde också målningar av Asger Jorn från 
1944 (utan titel) och 1946 (”från konstnären”) (ibid s 230, 239) . Även Leif Reinius ägde en målning av Asger 
Jorn målad 1946 (”från konstnären”) (ibid s 237). 
83 Intervjuer med Bo Ahlsén.
84 Kanske var det samma typ av julgransprydnader, ristade teckningar på mässing, som Jorn gav som gåva 
till andra välgörare och konstintresserade såsom Rigmor Hamberg i Göteborg och fru Fonnesbech-Sand-
berg i Danmark. Andersen, Troels, Asger Jorn – en biografi årene 1914-53, Borgen förlag, Köpenhamn 1994 s 
133. 
85 Erik och Tore Ahlsén ”Årsta centrum” A5 april 1948 4 e serie s 14-15. 
86 “I imagine we must credit to Jorn the startling polychromy of Årsta centrum” Michael Ventris i Plan 
1/1948. Citatet från A5 april 1948 s 14. 
87 “...once he was in Sweden he persuaded the architects Thore and Erik Ahlsén to place a brightly coloured 
design on the facade of a community centre near Stockholm”, Atkins/Andersen, Jorn in Scandinavia 1930-
53, Copenhagen 1968 s 93. Jorn intygar i förordet att han läst och godkänt samtliga uppgifter, även detaljer.
88”Jorn designed the coloured decorations for the façade”. Atkins/Andersen, Jorn in Scandinavia 1930-1953 
Copenhagen, 1968 s 308.
89 Andersen Troels, Asger Jorn – en biografi årene 1914-53, Köpenhamn 1994. Bo Ahlsén menar att Asger 
Jorn inte hade något inflytande på själva utformningen av måleriet. Jorns och Eriks kontakt handlade mer 
om ”det mänskliga”. Han menar dessutom att Jorn var i Sverige även före krigsslutet. ”Hur han tog sig hit 
frågade vi aldrig – de hade sina vägar”. Intervju med Bo Ahlsén 27/6 2005.
90 ”Gof Lublu, Skelethoved” från 1942 (i katalogen betecknad gåva från konstnären) ställdes ut på Galerie 
Blomqvist i Göteborg 1947 (Abstrakt konst i Danmark). Atkins/Andersen, Jorn in Scandinavia 1930-1953 
Copenhagen,1968 s 223.



111

91 Holm, Lennart, ”Ideologi och form i efterkrigstidens arkitekturdebatt” Byggmästaren 1948/15 s 264-270 (s 
266).
92 Se t ex Andersen Troels, Asger Jorn – en biografi årene 1914-53, Köpenhamn 1994 s 150.
93 Ibid s 38.
94 Det var första gången Jorn arbetade med väggmåleri på allvar. Jorn var med och förstorade upp en 
barnteckning samt Légers Le transport des forces. Han deltog också i arbetet med Les Pavillion des Temps 
Nouveaux - en tältpaviljong. Andersen Troels, Asger Jorn – en biografi årene 1914-53, Köpenhamn 1994 s 41.
95 t ex i Rudberg, Eva, ”Folkhemmets välfärdsbygge, 1998 s 121.
96 Gunnar Ekelöf var i egenskap av vän till Carlsund med vid mötena på Paris caféer. Han skrev på 1950-
talet ner sina minnen av diskussionerna. Av manifestet och programbladen framgår att gruppen skulle 
arbeta för att verk konstruerades ”på matematiskt exakta grunder under askes och meditation”. Konsten 
kännetecknades av plangeometriska strukturer och fält utan avsikt att föreställa motiv. Ett viktigt föremål 
för gruppens existens var att verka för konst som kunde samverka med arkitektur och urbanism. Framöver 
i artikeln beskrivs kortfattat Otto G Carlsunds roll i den konkreta konsten samt vad som 17 år senare mena-
des med 1940-talets svenska ”konkretistiska” konst. Bosson, Viveka: ”En resa genom Otto G Carlsunds liv 
och konst”. Ur katalogen till utställningen Otto G Carlsund och konkretistfiaskot i Stockholm 1930. Mjellby 
Konstmuseum, Halmstadsgruppens museum, Halmstad 2004 s 68f samt Ekelöf Dagens Nyheter  20/2 1957, 
även i Moberg, Ulf Thomas, Gunnar Ekelöf skriver om konst. Sammanställd av U T Moberg. Cinclus press. 
Uddevalla, 1984 s 183-185.
97 Carlsunds liv slogs efter utställningen i spillror på grund av personlig bankrutt och dålig hälsa. Jan Tor-
sten Ahlstrand visar hur en felaktig mytbildning skapats omkring Carlsund som person i katalogen Otto G 
Carlsund och konkretistfiaskot vid Stockholmsutställningen 1930. 2004.
98 Söderberg, Rolf, Den svenska konsten under 1900-talet – måleri, skulptur, grafik. Tredje uppl 1970 s 
282. Ett exempel på misstänksamheten mot konkret konst i arkitekturen uttrycktes tydligt i Hantverkets 
bok, Måleri från 1938. Det var arkitekten Olof Thunström som talade om ”krystade linjära vinkelelement”. 
Han kommenterade i detta sammanhanget också det modebetonade försöket att ställa klarfärger mot 
varandra ”med en djärvhet som gränsar till vad god smak tillåter.” De bästa ytorna var enfärgade enligt 
Thunström. Thunström, Olof, Hantverkets bok. Måleri (fjärde uppl 1938) s 429. 
99 Söderberg, Rolf, Den svenska konsten under 1900-talet – måleri, skulptur, grafik (tredje uppl 1970) s 282. 
En-procentsregeln angav att en procent av statliga byggkostnader skulle gå till konstnärlig utsmyckning. 
En-procentsregeln gjorde ett uppehåll under kriget för att sedan återkomma.
100 Carlsund fick dock inte någon stark röst i debatten om 1940-talets svenska monumentalmåleri och 
betydelsen av hans insatser på Stockholmutställningen var då inte lagda i dagen. Nedbruten skrev han 
från sjuksängen ett polemiskt inlägg som lästes upp vid Arkitektföreningens årsmöte om dekorativ konst i 
arkitekturen i april 1947. Påföljande år dog han i förtid i lungcancer.
101 Thomas Millroth, författaren till boken om konkretisterna (Rum utan filial?, 1977), har sedermera reviderat 
tidpunkten för konkretismens ”födelse”. Inga av konstverken från 1947 års utställning kan egentligen be-
skrivas som konkretistiska. Istället var det först 1949 i samband med en utställning på Galleri Blanche som 
konkretismen fick sin första stora presentation. Recensionen av utställningen Ung konst skriven av Sven 
Alfons som talar om konkretism var något så märkvärdigt som en föregångare till vad som komma skulle. 
Millroth kommenterar Sven Alfons Konstrevy 1947/3 ”Unga Gotiker – rapsodi kring en utställning” s 141-151 i 
sin bok om Pierre Olofsson, Höganäs,1992. 
102 Sven Alfons i artikeln ”Unga Gotiker – rapsodi kring en utställning” ” (Konstrevy 1947/3 s 141-151) om 
utställningen Ung konst på Färg och form 1947 och Bonniér, Olle, ”Naturavbildning Abstraktion Konkretion. 
En begreppsutredning” Prisma 1948/2.
103 Bråhammar G, Josephson R och Nilsson S Å (red), Bilden på muren. Studier i Arkiv för dekorativ konst i 
Lund. Stockholm, 1965 s 212ff
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104 Om Sven X:et Erixon i Svenskt konstnärslexikon 1953 och Alfons, Sven, Konstrevy 1947/3 ”Unga Gotiker 
– rapsodi kring en utställning” s 150.
105 Tillsammans med andra färgmästare som t ex Matisse-eleverna Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald.  
106 Borchsenius, Kaj, ”Köpenhamnskrönika”, Konstrevy 1946/1 s 72.
107 Manifestet översatt till svenska och publicerad i Jorn, Asger, ”Abstrakt konst” Konst och kultur 1946/1 s 
11,22. Versionen på svenska är dock enbart undertecknad av danskar.  
108 Sven Alfons i Konstrevy 1947/3 ”Unga Gotiker – rapsodi kring en utställning” s 141-151.
109 Bråhammar G, Josephson R och Nilsson S Å (red), Bilden på muren. Studier i Arkiv för dekorativ konst i 
Lund. Stockholm, 1965 s 212.
110 Ibid.
111 Wennberg, Bo i Nationalmusei årsbok 1949-50 s 89 om nya inköp till målnings- och skulptursamlingen.

4. FÄRGDEBATT I TIDEN

1 För redogörelser av Apollon och Dionysosdebatten se Rudberg, Eva, ”Folkhemmets välfärdsbygge”, 1998 
s 124-126, Creagh, Lucy, ”Asger Jorn and the Apollon and Dionysos Debate 1946-48”. Ur Architecture+Art 
Conference proceedings, Second International Alvar Aalto Research Conference on Modern Architecture 
12-14 August 2005 (s 23-28) och Birtwistle, Graham ”Asger Jorn’s solution for architecture”, AA-files 2005/52 
s 34-54.  
2 Jorn, Asger, ”En ny billedaflæsning og dens konsekvenser”, Nyt Tidskrift for Kunstindustri, Köbenhavn 
1946/3.
3 En upplevelse av frihet som gjorde att möjligheterna vidgades. Det är i förbigående sagt symptomatiskt 
att boken om Pippi Långstrump inte kunde ges ut då den skrevs 1945 utan publicerades först 1946, efter 
krigsslutet.
4 Jorn, Asger, ”Formspråkets livsinnehåll”. Apollon och Dionysos-debattens första artikeln i Byggmästaren 
1946/18 s 326.
5 Asger Jorn reagerade i sin tur t ex på artiklar i Byggmästaren som bland annat skrivits av arkitekten Poul 
Henningsen, Apollons och funktionalismens frontfigur i Danmark.
6 Olsson, Torbjörn, ”Apollon, Dionysos och arkitekten”, Byggmästaren 1947/1. 
7 Jorn, Asger, ”Apollon eller Dionysos”, Byggmästaren 1947/17 s 252. 
8 ”Han (Olsson anm) fastslaar, att det apolloniske princip ikke kan vaere aleneraadande. Men han forstaar 
ikke, at det ikke engang kan vaere herre, at det derved altid vil ligge i konflikt med det dionysiske princip, 
der ifolge menneskets natur maa og skal vaere det herskende princip.” Ibid s 252.
9 Apollon- och Dionysos-debatten i Byggmästaren försiggick dock utan några som helst illustrationer i 
färg. Det samband som debatten under 1940-talet såg mellan Dionysos och färgrikedom kan illustreras 
genom citatet av Leif Reinius på s 26 (under rubriken ”Hörnets problematik”).
10 Programförklaringen ”Den nya realismen” i Jorns artikel ”Abstrakt konst”, Konst och kultur 1946/1 s 8-11, 22 
(se kap 3 och 5).
11 Westerberg, Eric och Reinius, Leif i Byggmästaren 1947/24. 
12 Backström, Sven, ”NK-hantverk”, Byggmästaren 1947/24 s 348-349. Även i en annan artikel i samma 
nummer, om altarbonaden i Skövde krematorium, hänvisade Reinius till Dionysos och Apollon-debatten. 
Reinius, Leif, ”Altarbonaden i Skövde krematorium”, Byggmästaren 1947/24 s 350-352.



113

13 Jonsson, Kjell, ”Mellan panik och idyll – svensk kultur i hygienens tidevarv”. Ur Den välsignade tillväxten. 
Tankelinjer kring ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap.  Elmlund, Peter och Glans, Kay 
(red). Södertälje, 1998 s 109ff.
14 Holm, Lennart, ”Ideologi och form i efterkrigstidens arkitekturdebatt” Byggmästaren 1948/15 s 264-270. 
15 Föredrag av Olle Svedberg på Arkitekturmuseet 23/3 2004.
16 Holm citerade här ur arkitekt Örjan Lünings artikel ”Uppsats om arkitektur” i Byggmästaren 1948/8 s 
133-140, i vilken Lüning uppmanar till en arkitektur som levande konst. Artikeln innehåller bland annat 
illustrationer av Lennart Rohde. Holm, Lennart, ”Ideologi och form i efterkrigstidens arkitekturdebatt”, 
Byggmästaren 1948/15.
17 Holm, Lennart, ”Ideologi och form i efterkrigstidens arkitekturdebatt”, Byggmästaren 1948/15.
18 Ibid s 266. Jorns och Holms fullständigt olika intresseområden kan illustreras av uppslaget i Byggmästa-
ren 1946/18 s 326-327 där Jorns första artikel ”Formspråkets livsinnehåll” direkt åtföljs av ett inlägg av Holm 
som innehåller matematiska formler i artikeln ”Om skärmväggsplacering i utställningslokaler med sidoljus”.  
19 Reinius gick även 1948 in i kortfattad polemik med Lennart Holm efter hans artikel ”Ideologi och form...” 
under rubriken ”Ett replikskifte”. Holm och Reinius i Byggmästaren 1948/20 s 368. Lucy Creagh vill under-
stryka att Jorn, liksom Reinius, hade en tydlig vilja att förena Apollon och Dionysos. Creagh, Lucy, ”Asger 
Jorn and the Apollon and Dionysos Debate 1946-48”. Ur Architecture+Art Conference proceedings, Second 
International Alvar Aalto Research Conference on Modern Architecture 12-14 August 2005 (s 23-28). För fler 
tolkningar av Jorns tankegångar i debatten se även Birtwistle, Graham, Living Art: Asger Jorns comprehen-
sive theory of art between Helhesten och Cobra (1946-1949), Utrecht, 1986 samt Birthwistle, Graham, “Asger 
Jorn’s solution for architecture”, AA-files 2005/52.
20 Reinius, Leif, ”Skilda vägar”, Byggmästaren 1948/1 s 2.
21 Frank Lloyd Wright var en arkitekt som Reinius ansåg förenade egenskaperna hos Apollon och Dionysos. 
Reinius var stipendiat hos FLW året 1938.
22 Reinius, Leif, ”Skilda vägar”, Byggmästaren 1948/1 s 2.
23 de Maré, Erik, “Canon – towards a consistent theory of modern architecture”, Architectural review 1949/
february s 95-96. Artiklarna av Jorn, Olsson, Reinius, Westerberg, Lüning och Holm refereras, men också en 
artikel av Utzon och Faber, och en av Aulis Blomstedt (ur Byggmästaren 1947/5 och 1947/20).   
24 ”This first instalment of Canon is confined to the cold and pagan air of Scandinavia where, at the mo-
ment, in Byggmästaren (that small suave paper with its necessarily limitied circulation), we can enjoy a rich 
dose of ozone. More lively and stimulating discussion has been going on here, during the past year or so, 
than in all the rest of the world´s architectural magazines put together.” Ibid. Också refererat av E W (Eric 
Westerberg) i ”Debatten systematiseras”, Byggmästaren 1949/6 notisavd s XIV. 
25 Reinius, Leif, ”Strövtåg – Bildsvit med text av arkitekt Leif Reinius”, Byggmästaren 1949/17 s 357-380.
26 Ibid. Observera att även Erik Ahlséns favoritmotiv var hästen (intervjuer med Bo Ahlsén).
27 Reinius, Leif, ”Arkitekturförsök”, Prisma 1948/6 s 63.
28 Ibid s 65.
29 Johansson, Gotthard, ”Perspektiv på 40-talet”, Svenska Dagbladet 3/10 1951.
30 I särtryck Johansson, Gotthard, Perspektiv på 1940-talet, utgiven av Svenska Dagbladet 1951.
31 Ahrbom, Nils, ”Perspektiv på 40-talet. Arkitekturens dilemma”, Svenska Dagbladet 23/10 1951. 
32 Ibid. Artikeln uppmärksammad av Eva Rudberg i ”Sverige – provins i Europa” Arkitektur 1987/10 s 40-49. 
Även i texten om Leif Reinius i Nilzén, Göran (red) Svenskt biografiskt lexikon 141, Stockholm 1995 s 765-768, 
kommenterades Rosta med orden ”där den okonventionella färgsättningen vållade en livlig diskussion”.
33 Ibid.
34 Ibid.



114

35 Ibid.
36 Reinius, Leif, ”Perspektiv på 40-talet. Arkitekturens växelspel” Svenska Dagbladet 10/11 1951.
37 Ibid. Med ”Den korrekte allvarsmannen” menades naturligtvis Nils Ahrbom. 
38 Johansson, Gotthard, ”Perspektiv på 40-talet”, Svenska Dagbladet 3/10 1951.
39 Hedström, Per, ”Modernismen och den offentliga konsten”. Ur Widenheim, Cecilia och Rudberg, Eva 
(red), Utopi & Verklighet. Svensk modernism 1900-1960. Konst, Arkitektur, Fotografi, Film, Formgivning. 
Utställningskatalog Moderna Museet. Stockholm 2000 s 92. Även Sven X:et Erixson i Fönstret 1931/5 s 7.
40 Åhren och Johansson citerade i Hedström (ibid).  
41 Ibid.
42 Johansson, Gotthard, ”Perspektiv på 40-talet”, Svenska Dagbladet 3/10 1951.
43 Morrow, Cyril, ”Svenska bostadshus i maskeraddräkt”, Aftonbladet 4/3 1953.
44 Ohlsson, Martin A, ”Stenstad och grässtad”, Konstrevy 1954/1 s 22-29. 
45 ”Färg över stan?”, Konstrevy 1954/2 s 77-81. De tillfrågade var inledningsvis Erik och Tore Ahlsén därefter 
Sven-Ivar Lind, Georg Varhelyi, Pierre Olofsson, Olle Bonniér, Olle Bærtling och Eric H Olson.
46 Sven Ivar Linds enkätsvar i ”Färg över stan?”, Konstrevy 1954/2 s 77-81.
47 ”Söderortsarkitekter” är ett politiskt färgat uttryck. Söder om Stockholm finns de traditionella arbetar-
klassområdena till skillnad från t ex Västerort.
48 Detta är en replik som också kan ses som en kommentar till Asger Jorn i Apollon och Dionysos-debat-
ten. Jorn anklagade funktionalismen för att påverka människans arbete negativt. Han menade att färger 
och former, liksom musik, skulle kunna inverka positivt på arbetskapaciteten i fabrikerna. ”Formspråkets 
livsinnehåll”. Byggmästaren 18/1946 s 321.
49 Groupe Espace var en internationell allians av konstnärer och arkitekter i samverkan med säte i Paris. 
50 T ex tillsammans med arkitekten Sven Bertil Jansler i folkskolan i Laxå. Konstrevy 1954/2 s 77-81.
51 Eric H Olsons enkätsvar i Konstrevy 1954/2 s 77-81.
52 Hur korsvirkesbyggnader egentligen målades historiskt sett är dock en annan fråga.
53 Olle Bonniér, som bland annat experimenterade konstnärligt genom att kopiera en Mondriantavla, var 
som tidigare nämnts starkt influerad av 20- och 30-talets konkreta konst och neo-plastiska matematik.
54 Olle Bonniér i Konstrevy 1954/2 s 77-81.  
55 Förf kursivering. Ahlsén, Erik och Tore, ”Färg över stan?” i Konstrevy 1954/2 s 77-81.
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Arkitekten samarbetade i den färg- och konstrika interiören med några av tidens unga konstnärer, såsom 
Randi Fisher, Fishers make Olle Gill och Elis Eriksson. Bengt Arkö deltog i färgsättningen av fasaderna.
59 ”Färg över stan?” Konstrevy 1954/2 s 77-81.
60 Bo Ahlsén minns hur Ahlsénarna uppfattade hotellets måleri: ”Vi tyckte det var mer dekoration än 
måleri” – det vill säga utan de konstnärliga ambitioner som de själva menade sig arbeta med på Årsta torg. 
Intervju med Bo Ahlsén 8/6 2004. Bo Ahlsén ser idag att renoveringar av Malmen gjort färgerna ”tyngre 
och hårdare”.
61 Ahrbom, Nils, “Teknik och form”, Byggmästaren 1943/17 s 248.
62 Ibid s 253.
63 Holm, Lennart, ”Ideologi och form i efterkrigstidens arkitekturdebatt”, Byggmästaren 1948/15 s 269f.
64 Ibid s 270.



115

65 Holm, Lennart, ”Ett replikskifte”, 1948/20 s 368. ”Ett replikskifte” med anledning av artikeln ”Ideologi och 
form…” i Byggmästaren 48/15. 
66 Ahrbom, Nils, “Teknik och form”, Byggmästaren 1943/17 s 248 och Ahrbom, Nils, Arkitektur och samhälle. 
Funderingar över 50 år av svensk arkitektur. Stockholm, 1983 s 221. Holm översatte Morris till svenska. (Rud-
berg i Caldenby Att bygga ett land (1998) s 175). 
67 Observera dock att även färg i material som sådant som t ex konstfullt bränt tegel eller i elaborerade för-
bandsordningar kan skymma en strukturell ordning genom att ge en alltför självständig färgverkan (jämför 
Brunius resonemang i kapitel 2).
68 Meningsväxlingen återges i Tägil, Tomas, Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den regionala 
särarten, Akad avh, Lund, 1996 s 193.
69 Ibid samt Westman, Hans i Byggmästaren 1954/2 s 26. 
70 Åkerman, Brita, ”Kullersten eller modul”, Form 1954 häfte 3-4 s 64. 
71 Cornell, Elias, ”Kulörta hus eller arkitektonisk färgverkan”, Byggmästaren 1955 A3 s 93ff. 
72 Ibid.
73 Ett annat exempel är Byggmästarens redaktör Erik Thelaus uppenbara svårigheter med självständig 
färgrik, konst i arkitekturen. I april 1956 samlades Svenska Arkitektföreningen för en visning av utställningen 
”Konkret realism” med konstnärerna Olle Baertling, Robert Jacobsen och Richard Mortensen på Liliewalchs 
konsthall. I en sal fanns Olle Baertlings skiss för monumentalgestaltningen av entrén till Första Hötorgshu-
set i Stockholm, det som senare kom att kallas ”det estetiska rummet”. Baertling arbetade fram förslaget 
tillsammans med byggnadens arkitekt David Helldén. Här utbröt en diskussion mellan konstnären och 
föreningens medlemmar där ordföranden för arkitekterna undrade om inte konstnärens insats ”upplöste 
och upphävde arkitekturen”. Baertling svarade att hans mening var att förstärka arkitekturen. Ordföranden 
(signaturen MEM) svarade då: ”Men de visuella intrycken blir för starka och kommer att påverka åskådaren 
ogynnsamt. Gatans och trafikens dynamik bör besökaren inte få med sig när han går in i byggnaden”. 
Baertling: Den moderna människans sinnen är avtrubbade – hon behöver konst med kraftigt visuell ver-
kan och starkt dynamiskt innehåll. Arkitekt Hans Asplund replikerade då: ”Det är kanske denna nya konst 
som avtrubbat sinnena?” Därefter tillfrågades arkitekt Helldén om han verkligen hade tänkt att genomföra 
detta projekt: ”Jo...ähmm...detta är ju bara en skiss. Om det ska bli så vet jag inte”, menade han. Thelaus 
hade också åsikten att Baertlings ”stafflimåleri” varit mer uppskattat än ”dennas tillämpning i arkitektoniskt 
sammanhang”. Vissa arkitekter var således inte alls imponerade över Baertlings måleri och det sätt på vilket 
det skulle verka i arkitekturen. Thelaus, Erik, ”Konkret realism”, Byggmästaren 1956/A 5, s 34. 
74 Atkins, Guy & Andersen, Troels, Jorn in Scandinavia 1930-1953, Copenhagen, 1968 s 93. 
75 Jorn, Asger, ”Om väggmåleriets möjligheter”, Konstrevy 4/5/1952 s 205-207. 
76 Ibid.
77 Jorn, Asger, ”Om väggmåleriets möjligheter”, Konstrevy 4/5/1952 s 206f. De danska arkitekternas uppma-
ning till konstnärerna att i stället för att hänga runt storebror syssla med brandgavelsreklam hade enligt 
Jorn dittills inte fått något gehör. 
78 Ejler Bille, Egill Jacobsen, Carl-Henning Pedersen, svenskarna Anders Österling och Hultén, engelsman-
nen Stephen Gilbert och fransmannen Dotremont samt holländarna Appel, Constant och Corneille.
79 Jorn, Asger, ”Om väggmåleriets möjligheter”, Konstrevy 4/5/1952 s 207,
80 Ibid.
81 Flemming Seiersen og Ole Dreyer ”Hytten” A5, meningsblad for unge arkitekter 5 serie Februar 1951. 
Övers ”Hela rummet löses upp och förvrids på grund av dessa abnorma feberfantasier,./.../.kravet är att de 
flesta av dem ska bort med motiveringen att försöket är misslyckat.” Enligt Bo Ahlsén besökte Erik och han 
Bregnerød och såg målningarna i mitten av 1950-talet.   



116

5. FÄRGENS SJÄLVSTÄNDIGA VERKAN I ARKITEKTUREN

1 Jorn, Asger, ”Ansigt til Ansigt” A5, meningsblad for unge arkitekter 1944, 2 årg jan febr nr 5. 
2 Denna uppfattning delades dock inte av den kommitté som skulle bedöma arkitekturen på utställningen 
då den inte ansåg att ”De nye tiders pavillion” var arkitektur över huvudtaget. Utställningen i övrigt prägla-
des av tung, representativ arkitektur belamrad av maktsymboler som signalerade den kommande världs-
konflikten. Andersen Troels, Asger Jorn – en biografi årene 1914-53, Borgen förlag, Köpenhamn 1994 s 41.
3 Övers fr danska ”Lad os tage problemet ved udgangspunktet: Behovet for farve. Mennesket elsker farve 
och frygter tomme nøgne mure.” A5 1944 nr 5 s17 och Léger i A5 nr 4 1943 s 15.
4 Övers fr danska ”Man vil beklaede murerne, men kun hvor det er naturligt, med noget farvet, der ikke 
har anden Betydning end at vaere Farve i sig selv.”/…/Farven er formende Virkelighed i sig selv. Det er en 
ny Realisme.” Léger i A5 nr 4 1943 s 15. I Légers liv och verksamhet kan några teman urskiljas som måste 
sägas stämma med Jorns (och Ahlsénarnas) synsätt. Han strävade efter en integration mellan konst och 
arkitektur, en social roll för konstnären, vilket innebar att stödja massornas frigörelse av en inneboende 
konstnärlig förståelse, samt en omgivning i färg. Färgen var för Léger lika viktig som vattnet eller elden 
– man kan inte leva utan den. ”La couleur est un élément vital, l´essentiel comme l´eau et le feu. /.../La 
couleur est essentielle, je le répète, on ne peut vivre sans elle.” Han var medveten om färgens förmåga i 
arkitekturen: ” man kan förstöra en vägg genom att använda rena färger./.../Man kan, med den här väggen, 
göra så den träder fram, drar sig tillbaka, göra så den visuellt förflyttar sig. Allt detta bara med färg.” Léger 
citerad i utställningskatalogen Léger Monumental, Alain Mousseigne, Utställningskatalog från Les Abat-
toirs, Toulouse, 2005 s 19 och 21.
5 Text i katalogen till Høstudstillingen i Köpenhamn 1945. Sedan publicerat som en artikel i Sverige. Det 
hette i katalogen att manifestet var sänt till Museum of Modern Art i New York vilket först gjordes påföl-
jande år. Jorn, Asger, ”Abstrakt konst” Konst och kultur 1/1946 s 8-11, 22. Se också Andersen Troels, Asger 
Jorn – en biografi årene 1914-53, Köpenhamn 1994 s 133-134. Uttalandet som det trycktes i den svenska 
tidskriften är dock inte undertecknat av några svenskar.  
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Jørgensen, Asger, A5 1943 juli aug s 17ff ”Om arkitekturens kunstneriske muligheder” inspirerad av Léger.
9 Övers ”Enbart en vägg är en del av ett fängelse eftersom den ingenting säger. Cementväggen är stum, 
tegelväggen är tyst, gråstensmuren viskar lite till oss”. Ibid. Se även Andersen Troels, Asger Jorn – en bio-
grafi årene 1914-53, Köpenhamn 1994 s 104.
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